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1. Bevezetés 

A disszertációban bemutatott elméleti és empirikus munka f  célja, hogy kísérletet tegyen 

a krónikus betegséggel él  családok otthonában zajló, környezeti-érzelmi önszabályozás 

folyamatainak feltárására, felvázolja a témához kapcsolódó elméleti megfontolásokat, illetve 

reflektáljon a feltáró jelleg  kutatás módszertani sajátosságaira. 

Az elméleti keret ötvözi a környezetpszichológia holisztikus közelítésmódját, az 

önszabályozás irodalmából származó megfontolásokat, valamint a család és környezete 

rendszerszemléletét. A kutatás alapfelvetése szerint az önszabályozás és a környezethez 

f z d  viszony alakulása egymással szoros kölcsönhatásban járul hozzá a személyek és 

családok jóllétéhez: egyrészt az önszabályozás, illetve érzelemszabályozás környezeti 

vonatkozásai képezik az alapját a helyekhez f z d  kapcsolatunk sajátos, kognitív és érzelmi 

mintázatainak, másrészt a környezet megválasztása, alakítása vagy mentális használata 

adaptív, érzelmi-önszabályozási stratégiák alapja. E folyamatok megismerése hozzásegíthet 

az önszabályozás szempontjából kritikus helyzetben lév  személyek – így például krónikus 

betegséggel él k és családtagjaik – hatékonyabb támogatásához. 

A kutatás fókuszában huszonhárom mélyinterjú elemzése áll. Az interjúkat tíz, krónikus 

beteg családtaggal él  családban vettem fel a betegekkel, illetve feln tt hozzátartozóikkal. 

Az interjúk felépítésének és elemzésének célja az volt, hogy általuk minél árnyaltabb képet 

kapjunk azoknak a folyamatoknak variációiról, amelyek által a családok az otthoni 

környezetben pozitív és negatív érzelmeiket, bels  állapotaikat megélik és szabályozzák. 

A vizsgált jelenség (az otthoni önszabályozási folyamatok rendszere) nem rendelkezik 

dokumentált kutatási el zményekkel és kidolgozott elméleti háttérrel, ezért közelítem a 

folyamatokra fókuszáló, feltáró jelleg  kutatási kérdéssel és ehhez illeszked  

kutatásmódszertani kerettel. A kutatás keretéül választott konstruktivista-interpretatív 

módszertani paradigma (Ponterotto, 2005, 2010) – a pszichológiatudományban elterjedtebb 

pozitivista / posztpozitivista kutatási paradigmától eltér en – a jelentésadás egyéni és társas 

folyamatainak vizsgálatát helyezi el térbe, az adott kutatási kérdésre vonatkozóan. E 

metodológiai keretben a kutatás célja a vizsgált jelenség összefüggéseinek feltárása, anélkül, 

hogy a kutató el zetes hipotézisek cáfolatára törekedne, illetve a populációra általánosítható 

következtetéseket keresne. A konstruktivista paradigma alkalmazása – sajátos ontológiai és 

episztemológiai el feltevései mentén – lehet vé teszi, hogy a kutató a családok tapasztalatát 
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az interjúkészítés és feldolgozás során a maguk sokszoros valóságában kezelje, anélkül, hogy 

egyetlen, objektív realitás felfedését és verifikációját t zné ki célul.  

A kutatás hitelességét és érvényességét – a pozitivista és posztpozitivista kutatási 

paradigmákban el írtaktól eltér en – a kutató és kutatása viszonyának reflektálása, az 

adatgy jtési és elemzési folyamatok átláthatósága, a vizsgált jelenségek követhet , „s r  

leírása” adja (Geertz, 1994). Az egyes kutatási paradigmák (és az azokból következ  

kutatásmódszertani keretek) hasonlóságaira és különbségeire az értekezésben részletesen is 

kitérek. 

A mintaválasztás és az interjúk elemzése során, a konstruktivista-interpretatív 

metodológiai kerethez illeszked , „grounded theory” (rövidítésben: GT, Strauss, Corbin, 

1998, Charmaz, 2000, magyarul: „lehorgonyzott elmélet”, Rácz, 2006) kvalitatív kutatási 

stratégiáját követtem. A GT szisztematikusan felépített, induktív logikán alapuló, 

elméletgeneráló eljárás, melynek során a kutató nem fogalmaz meg el zetes hipotéziseket, 

illetve nem dolgozik el zetes elméleti koncepciókkal, hanem arra törekszik, hogy 

el feltevéseit reflektálva feltárja, megértse és értelmezze mindazt, ami a kutatás 

kontextusában történik (Bowen, 2006). A GT szellemében végzett kutatás egy el zetes 

kutatási kérdéssel indul, majd a mintavétel és az adatok szisztematikus elemzése vezet a 

közvetlenül a kutatási adatokon (jelen értekezésben: interjúszövegeken) alapuló elmélet, az 

ún. „lehorgonyzott elmélet” megalkotásához. A lehorgonyzott elmélet a kvalitatív adatok 

(interjúszövegek) elemzése során kialakított fogalmak összefüggéseit magyarázza. 

Egy egyszer  képpel élve, a világ megismerésének ez az induktív logikán alapuló módja 

hasonlatos ahhoz, amikor az éjszakai erd ben haladó vándor  úgy tájékozódik 

környezetében, hogy nem kapcsolja fel zseblámpáját. Ilyen módon kiélesült figyelme – ha a 

kép homályosabb is – minden irányból jöv  információt, halványabb árnyakat és neszeket 

egyaránt befogad, és egyfajta egészleges észlelethez jut helyzetével kapcsolatban. Abban a 

pillanatban, ahogy a vándor felkapcsolná zseblámpáját (a képben ez felelne meg egyes 

el zetes hipotézisek tesztelésének), a teljes kör egy kis szögében élesen látna, ám a kör 

nagyobb része teljes sötétbe merülne. Ehhez hasonlóan, a kutatót körülvev  valóság egy kis 

szelete válik élesen világossá és bejósolhatóvá a hipotézistesztel  eljárások alkalmazásával, 

míg az induktív logikán alapuló, „lehorgonyzott elmélet” módszerével végzett kutatás során 

nem jutunk bejósolható eredményekhez egyetlen kérdésben sem, ám a vizsgált jelenség 

összefüggéseinek sokdimenziós, árnyalt képét kapjuk. 
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Kutatásomban a vizsgálat kontextusának „teljes köre” magában foglalta a személyek és 

otthoni környezetük viszonyaiban zajló, érzelmi-önszabályozási folyamatokat, valamint 

ezekkel összefüggésben a családi kapcsolatok és a krónikus betegség (epilepszia, illetve 

krónikus gerincfájdalom) alakulását és szabályozását az otthon terében. A minta 

meghatározása során azért esett választásom a krónikus beteggel együtt él  családokra, mert 

esetükben az önszabályozás családi rutinokban (vö. Dúll, 1998) sokszor elmosódó mintázatai 

élesebben látszanak a kihívásokkal való megküzdésben – így több olyan információhoz 

jutunk, ami kés bb a nehézséggel küzd  családok támogatásában felhasználható. Az interjúk 

elemzéséb l kiolvasható, hogy hogyan alakítja otthoni önszabályozási folyamatait egy-egy 

gerincfájdalommal vagy epilepsziával él  személy és családja. A betegség jelenléte 

ugyanakkor a vizsgálat hátterét is adja, amelyen kirajzolódnak az egyéni érzelmi állapotok és 

a családi kapcsolatok szabályozásának problémái (kvalitatív kutatás figura-háttér 

perspektívaváltásához ld. Rácz, 2006). 

A lehorgonyzott elmélet módszerrel végzett kutatási folyamatban a témába vágó 

szakirodalom, az elméleti ismeretek szerepe sem azonos a hagyományos, deduktív logikán 

alapuló kutatásokban megszokottal (Mills, Bonner, Francis, 2006). Vannak, akik amellett 

érvelnek, hogy a kutató akkor jár el a legnagyobb hitelességgel, ha „teljes naivitással” lép a 

kutatás terepére, mindenfajta el zetes elméleti tájékozódás nélkül, ilyen módon védve magát 

és kutatását az el zetes feltevések befolyásától. E széls séges álláspont alternatívája, ha a 

kutató a kutatás során egyfajta párbeszédet folytat a szakirodalommal – akár megtartva 

„elméleti agnoszticizmusát” (Henwood Pidgeon, 2003) – ezzel is növelve a téma iránti 

elméleti érzékenységét (Strauss, Corbin, 1998). Ilyen módon az elemzés által kialakított, 

végs  képhez, azaz az adatokból kiemelked , lehorgonyzott elmélethez a szakirodalom is 

hozzájárul, mint a kontextus része. Kutatásomban és annak bemutatásában magam is 

használtam az otthon szakirodalmából ered  fogalmakat, mint az interjúzás és az elemzés 

folyamatát érzékenyít , háttérfogalmakat. 

A kutatás bemutatása tehát kett s vezérelv szerint halad: egyrészt tiszteletben tartja a 

tudományos disszertációban elvárt, elméleti alapú építkezést, másfel l törekszik - a kutató 

el zetes elméleti ismereteinek és elfogultságainak reflektálásával és zárójelbe tételével - 

minél tágabb teret hagyni az interjúalanyok, a kutatásban résztvev  családtagok saját 

hangjának, a terepen szerzett tapasztalatoknak. A kvalitatív kutatási beszámoló egyfajta 

történetmondás (Charmaz, 2000), amelyben a kutatás története együtt és egymásra hatva 

keletkezik a kutatás tárgyát képez  (otthon)történetekkel, és mindez a kutató személyes 
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élményével és megértésével dialógusban, az  történetmesélésén keresztül jut el az 

olvasóhoz. 

A disszertáció második f  célja volt, hogy megvizsgáljam az Otthon Érzelmi Alaprajzán 

(Sallay, Dúll, 2006) alapuló interjú alkalmazásának lehet ségeit a családok kontextusában, a 

GT módszertani keretében. A terápiás intervenciós eszközként és félprojektív 

mér eszközként is m köd  eljárás kialakításának történetét ezért részletesen is bemutatom, a 

megbeszélésben kitérve a módszerrel kapcsolatos tanulságokra. 

A fentiek alapján a disszertáció felépítése a következ képpen alakul: 

Elméleti háttér:  

• a környezeti önszabályozás témájához,  

• az otthon környezetpszichológiájához,  

• a család rendszerszemléletéhez, illetve  

• a téma kutatásmódszertanához kapcsolódó, legfontosabb elméleti fogalmak 

felvázolása. 

Módszer:  

• a kutatás alapjául szolgáló vizsgálati minta leírása; 

• az Otthon Érzelmi Alaprajza mér eszköz és kialakításának bemutatása; 

• a családi profilokhoz felhasznált, kvantitatív kérd ívek bemutatása; 

• a GT módszeréhez kapcsolódó, a kutatás érvényességét szolgáló eljárások 

(memó írás, kutatói önreflexió) leírása; 

• a szisztematikus kódolás elvének leírása. 

Eredmények:  

• a szisztematikus kódolás által kialakított, hierarchikus kódfa konkrét 

interjúszövegekbe ágyazott bemutatása; 

• két család összevetése a családi profilok mentén; 

• az interjúszövegek elemzésén alapuló, lehorgonyzott elmélet bemutatása. 

Az eredmények megbeszélése. 
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2. Emberek és környezetük kapcsolatának elméletei 

2. 1. A személy-környezet tranzakció fogalma 

Helyek és emberek viszonyának vizsgálata végigkíséri a tudományos gondolkodás 

történetét. Fenomenológiai irányultságú gondolkodók írásaikban a hely mint egyszerre 

objektív és szubjektív jelenség megragadására törekedtek, ami nem kevés kihívást jelentett a 

hely fenomenológiájának leírásában (Stefanovic, 2004, Manzo, 2005). A hely jelenségének 

megértése az emberek mindennapi tapasztalatainak feltárása felé orientálta a fenomenológiai 

gondolkodást. A 20. század közepét l dinamikusan fejl d , laboratóriumi 

szociálpszichológia ugyanakkor nem foglalkozott a fizikai környezet szerepével az emberi 

kapcsolatok alakulásában. A helyek, illetve a fizikai környezet újfajta szemléletére 

vállalkozott az 1970-es évekt l kezdve a környezetpszichológia tudományága (Dúll, 2001). 

A környezetpszichológiai, rendszerszemlélet  megközelítésben a fizikai környezet többet 

jelent, mint pusztán az intrapszichés és interperszonális folyamatok lokalizációját vagy 

hátterét. A hely (mint környezeti egység) többdimenziós meghatározásában szerepet kapnak - 

az észlelt fizikai tulajdonságokon túlmen en -  az adott helyen zajló aktivitások és azok 

szabályai, a hely affektív értékelése és az id  dimenziója, illetve mindezen tényez k 

dinamikus rendszere (Dúll, 1995). Ember és környezete dinamikus kölcsönhatásában 

(tranzakciójában) a helyek fizikai tulajdonságai nem értelmezhet k a társas vonatkozások 

nélkül, és fordítva, a társas viszonyok is a hely fizikai tulajdonságai mentén alakulnak. Ebben 

az értelemben használja az ember-környezet viszony tranzakcionális megközelítése a 

szociofizikai környezet fogalmát (Dúll, 2006). 

A személy-környezet tranzakció 1970-es években született leírása szerint a személyek 

dinamikus folyamatok által törekszenek környezettel való kapcsolatuk optimalizálására. 

Ezen folyamatok során a személyek egyrészt környezetük felé fordulnak az elérhet  

információk, céljaik és elvárásaik tekintetében,  másrészt aktivitást fejtenek ki a 

környezetben céljaik elérése érdekében, mindeközben a környezeti hatások befolyása alatt is 

vannak, és egyszersmind folytonosan értékelik a környezetet tervezett aktivitásaik és céljaik 

szempontjából (Daniel Stokols 1978-as személy-környezet optimizációs elméletét ismerteti 

Giuliani, Scopelliti, 2009). Az ember-környezet tranzakció megvalósulhat kognitív-

szimbolikus vagy cselekvéses formában, illetve a személy aktív vagy reaktív m ködési 

fázisában. Stokols e két utóbbi dimenzió mentén, négy kategóriában írta le a személy-

környezet tranzakció módozatait:  
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• interpretatív (kognitív-aktív) mód 

• értékel  (kognitív-reaktív) mód 

• operatív (cselekv -aktív) mód 

• reszponzív (cselekv -reaktív) mód. 

E kategóriák határai természetesen sohasem élesek, a környezetpszichológiai kutatások 

által vizsgált jelenségek többféle tranzakciós módot is magukba foglalnak. A zsúfoltság 

jelenségének tranzakcionális szellem  vizsgálata például a személyek reakcióin túlmen en 

magában foglalja értékeléseiket és interpretációikat is (Giuliani, Scopelliti, 2009). 

A személy-környezet tranzakció jelensége képezi az alapját az ember-környezet viszony 

leírását szolgáló „helyköt dés” és „helyidentitás” fogalmaihoz is (részletesen ld. alább). E 

három fogalom együttesen alkalmas az otthonhoz f z d  viszony környezetpszichológiai 

szempontú értelmezésére és leírására. 

2. 2. Helyköt dés és helyidentitás 

A helyköt dés azon (többnyire nem tudatos) törekvésünk során alakul, hogy emberi 

létünket helyek köré, helyek mentén szervezzük (Morgan, 2010). Azokkal a helyekkel, 

amelyeken az ott töltött hosszabb id  alatt számos, jelent s élményt élünk át, és amelyek 

szükségleteink kielégülését szolgálták, hosszan tartó, jelent s érzelmi köt dést alakítunk ki. 

Az én-identitás szerves részét képez  helyidentitás (ld. Dúll, 1996, Morgan, 2010), a hellyel 

kapcsolatos kogníciók (emlékek, érzések, értékek, viselkedésminták) összességét tartalmazó 

kognitív séma, amely magában foglalja a helyköt dés jelenségét is. Alapja mindazon 

helyekkel való tapasztalatunk, amelyek valaha szerepet kaptak érzelmi egyensúlyunk vagy 

önmagunkhoz való viszonyunk szabályozásában (Korpela, Hartig, 1996, Sallay, Dúll, 2006). 

Bizonyos környezetekhez a rendszeres pozitív tapasztalatok során er s köt dést alakítunk ki, 

amely azután beépül helyidentitásunkba. A helyidentitás így egy id vel gazdagodó és változó 

kognitív struktúrává válik, amely egyszersmind részt vesz a személy folytonosan zajló, 

önszabályozó m ködésében (Korpela, Hartig, 1996, Korpela, Hartig, Kaiser, Fuhrer, 2001). 

Manzo (2003) összefoglalójában fontos lépésnek tartja, hogy a nyolcvanas évek elejére 

az ember-környezet viszony leírásában, különböz  neves környezetpszichológus szerz k 

tollából, megjelent néhány kulcsfogalom – a „hely-érzés” Buttimernél, a „helyköt dés” 

Altmannál, a „helyfügg ség” Stokolsnál és a „helyidentitás” Proshanskynál – melyeket az 

egyes fogalmak megalkotói egymástól függetlenül definiáltak. Ezek a definíciók azonban 



 15 

igen tág értelmezésnek hagytak helyet, többé-kevésbé egyértelm nek véve e fogalmak 

jelentéstartalmát (Manzo, 2003). A további elméletek és kutatások egyre inkább felfedték az 

emberek és helyek érzelmi viszonyának többértelm ségét, ambivalenciáit és dinamikus 

jellegét. 

A fogalmi sokszín ség mellett egyetértés tapasztalható abban, hogy helyköt dés és 

helyidentitás egymásra utaló fogalmak (Dúll, 1996, 1998, 2002a, Korpela és mtsai, 2001, 

Williams, 2002, Manzo, 2003). Dúll (1998) megkülönböztetésében a helyidentitást inkább 

szociokulturális természet nek tartja, és ezért a helyfügg séggel hozza kapcsolatba, a 

helyköt désnek pedig er sebb egyéni jelentést tulajdonít, és utal a jelenség többek által leírt 

etológiai-evolúciós eredetére és jelent ségére. Korpela és munkatársai (2001) 

értelmezésében a helyköt dés implicit módon benne foglaltatik a helyidentitás jelenségében, 

mivel köt dést azokkal a helyekkel alakítunk ki, amelyek kielégítik bizonyos érzelmi 

szükségleteinket, és ilyen módon lehet vé teszik, hogy kialakítsuk és fenntartsuk 

identitásunkat. 

Az alábbiakban helyköt dés és helyidentitás fogalmait az otthonra vonatkoztatva 

tárgyalom. A helyköt dés és a ráépül  helyidentitás leírásából kibontakozik az otthonhoz 

f z d  érzelmi viszony jelenségének ellentmondásokban gazdag, sokdimenziós képe. 

2. 2. 1. A helyköt dés: személyek és helyek viszonyának érzelmi oldala   

Az a tény, hogy egy helyen rendszeresen megfordulunk – és az ott töltött hosszabb id  

alatt számos jelent s élményt élünk át – nemcsak a hely ismer sségét és a helyen átélt 

biztonság érzését adja nekünk, hanem képesek vagyunk az adott helyen „gyökeret ereszteni”, 

azaz a hellyel kapcsolatban hosszan tartó, jelent s érzelmi köt dést kialakítani (Dúll, 2002a, 

Williams, 2002). A helyköt dés környezetpszichológiai fogalmának hátterében egyrészt a 

humanisztikus földrajz irányából származó megfigyelések állnak (az emberek a földrajzi 

tereket megélt és interpretált terekként, azaz helyekként tapasztalják meg), másrészt az anya-

gyerek köt désre vonatkozó klasszikus megfigyelések, illetve az emberek szent helyekhez 

f z d  viszonyának leírásai (Dúll, 1998, 2002a).  

A helyköt dés jelenségének különböz  szerz kt l származó, némileg eltér  leírásaiból 

több tekintetben is egyetértés olvasható ki. Egyrészt, amint azt már fentebb említettem, a 

helyekhez való viszonyunk, „helyekre irányultságunk” többnyire nem tudatosul bennünk. 

Nem tudatos törekvésünk, hogy emberi létünket helyek köré, helyek mentén szervezzük, 

személyes és kulturális identitásunk forrásának is tekinthet  (Williams, 2002). Bizonyos 
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határhelyzetekben – az otthon elvesztése esetén – az emberek reakcióiban (a gyászban) 

megragadható a helyköt dés tudatosulása. Éppen ennek a jelenségnek a leírásával vette 

kezdetét a helyköt dés vizsgálata a hatvanas években (Fried, 1963, idézik: Dúll, 2002a, 

Williams, 2002). 

Másrészt egyetértés mutatkozik abban is, hogy konkrét helyekre (épített környezetre vagy 

tájra) vonatkozó helyköt désünk lehet vé teszi számunkra a kontroll, a szakértelem és a 

kreativitás megnyilvánulását a cselekvésekben (Dúll, 1998, 2002b, 2012), illetve – tágabb 

perspektívában – az odatartozás és a személyes életcél megtapasztalását, ami egyben 

jelentéssel ruházza fel életünket (Williams, 2002). Az egyes szerz k leírásában ez az élmény 

megfelel az „otthonosság”, vagy az „énazonosság” érzésének, magát az otthont pedig a 

legnagyobb személyes jelent séggel bíró helyként tartják számon, azaz az otthon az emberi 

lét abszolút referenciapontja (Tognoli, 1987, Williams, 2002).  

A helyköt dés általánosan elismert alkotói még az id  dimenziója és az id i változások, 

valamint a társas viszonyok, azaz mindazon személyek kapcsolatai, akik egy adott helyre (pl. 

a közös otthonra) vonatkozóan kollektív módon osztják a helyköt dést (Dúll, 1998, 2002b, 

2009). 

A helyköt dés egyes megnyilvánulásait is magában foglalja Stokols fentebb is idézett 

személy-környezet optimizáció fogalma, amely a személy-környezet illeszkedés cirkuláris, 

visszacsatoláson alapuló modellje (Tognoli, 1987). Eszerint a személyek kognitív és 

viselkedéses man verek útján törekszenek minél jobb illeszkedésre szükségleteik 

megvalósítását jelent  egyéni céljaik és a környezet (otthonuk) elrendezése között (Tognoli, 

1987, Dúll, 1998). A személyek optimizációs törekvéseinek része a helyre vonatkozó érzelmi 

köt dés kialakítása, illetve a hellyel való azonosulás. Az elméletb l fakadó feltevések szerint 

(az empirikus alátámasztás még várat magára), a személyek folyamatosan értékelik a 

környezethez (az otthonukhoz) való illeszkedés mérlegét, és amennyiben a negatív 

tapasztalatok kerülnek túlsúlyba, motiváltak lesznek az otthon egyes aspektusainak 

megváltoztatására, hogy visszaállítsák az otthonukhoz f z d  viszony harmóniáját (Tognoli, 

1987). A változtatás érintheti az otthon díszítését és perszonalizációját, vagy a szociális 

kapcsolatok m ködését, a territoriális határok oldásával, vagy éppen hangsúlyosabbá 

tételével (Tognoli, 1987). A helyköt dés kés bbi irodalma, illetve az otthon és egészség 

viszonyát célzó megközelítések – mint azt az alábbiakban látni fogjuk – megkérd jelezik a 

fent tárgyalt optimalizációs törekvés els dlegességét. 
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Kutatások számos esetben összefüggést találtak helyköt dés és szocializációs hatások 

között. Az összefüggés egyik lehetséges iránya, hogy szociális háttérváltozók (pl. 

szocioökonómiai státusz) hatással van a helyköt dés alakulására (Dúll, 2002a). Más oldalról, 

a személyes tapasztalatok irányából közelítve pedig azt találták, hogy a gyermekkorban 

szerzett érzelmi-környezeti tapasztalatok hatással vannak arra, hogy a személyek feln ttként 

milyen módon alakítják ki lakókörnyezetüket (Cooper Marcus, 1997). Ez utóbbi vizsgálat 

eredményeinek értelmezésében a kutató párhuzamot von a megoldatlan gyermekkori 

konfliktusok újrajátszása és egyes speciális gyermekkori helyek újraépítése között, 

alátámasztva ezzel azt a már említett feltevést, miszerint a helyekhez f z d  viszonyunk 

mintázza énazonosságunk, identitásunk alakulásának folyamatát. Williams (2002) kiemeli, 

hogy ennek a fejl désnek szerves része a kihívásokkal való szembesülés és a küzdelem, 

amely arra készteti az embereket, hogy segítséget és gyógyulást jelent  helyeket keressenek 

környezetükben. 

Egyes, az otthon szempontjából kitüntetett szereppel bíró társadalmi csoportokat – így 

például n ket – érint  társadalmi elvárások is befolyásolják a helyköt dés alakulását a 

szocializáció folyamatában – különösen az otthonhoz köt dés esetében (Dúll, 2002a). A n k 

esetében – ahogy arra a feminista indíttatású kutatók figyelmeztetnek – nem tartható fenn az 

otthon és munkahely elkülönülésének modern világunkban megszokott modellje. Az otthoni 

helyköt dés ilyen módon társadalmilag is meghatározott kényszerek és lehet ségek mentén 

jön létre (Dúll, 2002a). A n k otthonköt désével kapcsolatos nézeteket és kutatásokat kés bb 

részletesen bemutatom a helyek érzelmi töltése kapcsán. 

2. 2. 2. A helyidentitás elméleti és empirikus vizsgálatai 

A helyidentitás elméletének kialakításakor Proshansky és munkatársai azt feltételezték, 

hogy az „én szubjektív érzését nemcsak a más személyekkel való kapcsolatai határozzák meg 

és fejezik ki, hanem a személy különböz  fizikai környezetekhez való viszonya is, amelyek 

meghatározzák, és napról napra strukturálják az életünket” (1983, id. Dúll, 1996, 369. o.) 

Ennek az élménynek szépirodalmi példája az ébredés pillanata Marcel Proust regényében: 

 „De még az is elég volt, hogy a rendes ágyamban kissé mélyebb legyen az álmom, s 

egészen meglazítsa a tudatomat; akkor aztán ez a tudat egyszer en elejtette hálószobám 

helyrajzát, és amikor fölébredtem az éjszaka közepén, nem tudva, hogy hol vagyok, el ször 

azt se tudtam, ki vagyok; a létr l csak olyan si s egyszer  érzésem maradt, mint amin  egy 

állatban remeghet; magamra hagyottabb voltam, mint a barlanglakó sember; de akkor jön 
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felém az emlék – még nem a helyé, ahol voltam, hanem azoké, ahol már laktam, vagy pedig 

lakhattam volna –, jött felém, mint egy fels bb segítség, hogy kiszabadítson az rb l, 

ahonnan egyedül sose tudtam volna kiszabadulni (…) Testem (…) emlékez tehetsége, a 

bordák, a térdek, a vállak emlékezete, egymás után mutatta néki mindazokat a szobákat, ahol 

valaha aludt már, míg körülötte a láthatatlan falak, egyre helyüket cserélve az el-elképzelt 

szoba formája szerint, valóságos körforgást végeztek a sötétségben. S miel tt még az 

értelmem, amely most habozva állt meg az id k és a formák küszöbénél, azonosíthatta volna 

a lakást a körülmények közelítésével,  - a testem – mindegyikben emlékezett az ágy nemére, 

a szobaajtók helyére, az ablakok világítására, egy folyosó létére, s egyúttal arra a 

gondolatra, amellyel elalváskor foglalkoztam, s amelyet újra megtaláltam ébredéskor.” 

(Proust, 1969, 37-8. o. Gyergyai Albert fordítása.)  

A helyidentitás azonban nem egyszer en egy helyhez f z d  aktuális viszony, érzelmek, 

vagy a köt dés érzése. Proshansky, Fabian és Kaminoff definíciójában (1987, id. Williams, 

2002) a helyidentitást mint a hellyel kapcsolatos kogníciók (emlékek, érzések, értékek, 

viselkedésminták) összességét határozza meg. E kogníciók alapja a személy „környezeti 

múltja”, azaz mindazon helyek összessége, amelyek valaha is a személy biológiai, 

pszichológiai vagy kulturális szükségleteinek kielégülését szolgálták (Dúll, 1996, Williams, 

2002). Ennek a jelenségnek szépirodalmi példája Marcel Proust önéletrajzi ihletettség  

regényének fent idézett részlete. Az idézet példázza a helyek középponti szerepét az 

énazonosság megállapításában: amíg nem tudom, hova (melyik helyhez) tartozom, nem 

tudhatom, ki vagyok. 

A helyidentitás kialakulásában a fenti elmélet szerint jelent s szerepe van egyrészt a 

helyekr l való gondolkodásnak és beszédnek, valamint a helyek használata közben zajló 

kognitív folyamatoknak (Dúll, 1996). Másrészt a helyidentitás alakulása a személy 

viselkedésével is kölcsönkapcsolatban áll: személyek és helyek interakcióiban a személy 

aktívan alakítja helyidentitását, cselekedetei is közrejátszanak abban, ahogyan a környezet 

pozitív vagy éppen negatív jelent ségre tesz szert életében (Dúll, 1996).  

Azok a helyek és környezetek, amelyeket rendszeresen, rutinszer en használunk, és 

melyekkel kapcsolatban helyidentitást alakítunk ki magunkban (pl. otthon, lakókörnyék, 

iskola, munkahely) helyidentitások összefügg  mintázatát alkotják kogníciónkban, minthogy 

tevékenységeink csakúgy, mint az általunk használt tárgyak köre részben átfedést mutat az 

egyes helyek között (Dúll, 1996), például amikor ugyanazon a laptopon dolgozunk a 

munkahelyen, mint otthon.   
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Feltehet en evolúciós el nyei lehettek annak a folyamatnak, ahogyan a rendszeresen 

használt, ismer s, és ezért biztonságosnak ítélt helyek kompetencia- és autonómiaérzést 

keltenek a személyben. Így ezeket a helyeket pozitívan értékeljük, hozzánk tartozónak 

érezzük, tehát identitásunk részét képezik (Dúll, 1996). Mivel rendszeres használat és 

ismer sség tekintetében otthonunknak mindenképpen kiemelt szerepe van életünkben, így a 

fenti fogalmaknak központi helyet kell kapniuk az otthon mint szociofizikai környezet 

kutatásában. 

Korpela és munkatársai (2001) a helyidentitás jelenségét analógnak tartják Epstein 

kognitív-tapasztalati szelfelméletében szerepl , a világgal való kapcsolatunkat tudatel ttes 

szinten szabályozó, hierarchikusan szervezett kognitív sémákkal. A helyidentitás ebben az 

elképzelésben egy folyamatosan gyarapodó és változó kognitív struktúra, amely fontos 

szerepet tölt be az önszabályozás és az érzelemszabályozás környezeti stratégiáiban. Ezt a 

feltevést több tanulmány is alátámasztja, amelyekben azt találták, hogy az emberek kedvenc 

hely-választásaikat gyakran az érzelemszabályozás leírásával indokolják (pl. egy park, ahová 

azért jár valaki, mert ott der sebben látja a világot; vö. Korpela és mtsai, 2001). 

Az egészségpszichológia irányából közelít  Cutchin (1997) értelmezésében a 

helyidentitás annak az aktív fejl dési folyamatnak a része, amelyben kiemelkedik számunkra 

az adott helyben fellelhet  biztonság, szabadság, identitásérzés és a hely jelentése. Az ember 

pszichológiai jól-létében tehát fontos szerepe lehet a helyidentitás alakulásának. Egyrészt 

tudnunk kell fenntartani egy (vagy több) pozitív helyidentitást mint az énidentitás részét 

(amelyhez az el bb említett biztonság és szabadság érzése kapcsolódik), másrészt törekszünk 

létmódunk, cselekedeteink és a minket jellemz en körbevev  fizikai-szociális környezet 

minél jobb illeszkedésére (Dúll, 1996). Otthonunk ebb l a szempontból is sajátos 

tulajdonságokkal bír: mivel otthoni környezetünket (nagyrészt) tudatos választásaink során 

magunk formálhatjuk, a személy-környezet illeszkedés talán itt valósulhat meg leginkább 

(Dúll, 1995, 1998). 

A helyidentitás dinamikus fejl désében az adott helyen (például otthon) töltött id n kívül 

jelent s szerepet játszik a távollét. Az otthon szerepl i és tárgyai, az otthonnal kapcsolatos 

cselekvések éppen id leges hiányukon keresztül tudatosítják bennünk jelent ségüket. Az 

otthon jelentése az otthonon kívüli helyekkel folytatott interakcióinkban, az újdonság 

megtapasztalásában, az otthoni rutintól való elszakadásban is fejl dik, újrafogalmazódik 

(Manzo, 2003). 
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A fenti leírásokból kit nik, hogy bár a helyidentitás a kezdeti meghatározásokban nem 

volt sokkal több, mint egy egyirányú, viszonylag egyértelm  információ-feldolgozási 

folyamat (dinamikusan változó) eredménye, az újabb értelmezésekben ez a folyamat már 

kétirányú: az énidentitás adott helyeken történ  interakciókban épül fel, és ugyanakkor a 

személy újraalkotja a környezetre vonatkozó helyidentitását. Az identitás tehát helyhez 

kötötten fejl dik, bár ez a fejl dés nem automatikus: a személy cselekedeteiben és 

szerepeiben folyamatosan újraalkotja identitását (Dúll, 1996, Williams, 2002).  

A dinamikus megközelítés egyre nagyobb hangsúlyt kap a téma irodalmában. Ebben a 

szemléletben a személy külvilággal való kapcsolata felfogható úgy is, mint bels  világának 

tükröz dése, így amíg a személy gyarapszik tapasztalataiban, a külvilág is gazdagszik a 

személy bels  er forrásai által, a személyiség pedig gazdagszik a külvilág által (Manzo, 

2003). A helyidentitás tehát egy olyan kölcsönhatásban – tranzakcióban – jön létre, amelyben 

részt vesz a hely fizikai min sége, a személyek jellemz i és a helyhez f z d  viszonyuk. A 

hely ebben a felfogásban sem nem objektív, sem nem szubjektív: e két dimenzió szintézise 

hozza létre az emberi cselekvések állandóan jelen lév  kontextusát (Williams, 2002).  

Az otthonra vonatkozó helyidentitás szociokulturális vonatkozásai közül több elemzés is 

kitér az otthon jelentésének nemi és életkori sajátosságaira (Kleine, Baker, 2004, Oswald, 

Wahl, 2005). Ezek szerint – bár az otthon férfiaknál és n knél egyaránt minden életkorban 

fontos szerepet játszik a helyidentitás kialakításában és fenntartásában – az otthon jelentése 

másként alakul n knél és férfiaknál. Míg a n k számára az otthon els sorban a n iességet, a 

családot és a társas kapcsolatokat jelenti, addig a férfiak inkább a birtoklás, a státusz és a 

gyermekkori emlékek szimbólumát látják benne. Más kutatásokban azt találták, hogy a n k 

er sebb és pozitívabb otthonköt déssel rendelkeznek, mint a férfiak, illetve, hogy a 

helyhasználattal kapcsolatos szocializációban már kora gyermekkortól eltér  bánásmódban 

részesülnek lányok és fiúk: a kislányok négyéves koruk után is els sorban az otthon 

közvetlen környezetében mozoghatnak, ellentétben a fiúkkal (Dúll, 1996). Egy 

mélyinterjúkon alapuló vizsgálat tanulsága szerint pedig id s korban újra megn  az otthoni 

környezet jelent sége, mivel az segít fenntartani az önéletrajzi folytonosságot a lecsökkent 

mozgástérben is, ezzel el segítve az identitás meg rzését (Dúll, 1996). 

Több kutatás foglalkozik azokkal a helyzetekkel, amelyekben az otthoni helyidentitásnak 

eredetileg tulajdonított pozitív töltés valamilyen okból nem lelhet  fel, illetve er s negatív 

színezetet kap. Ezek mögött a helyzetek mögött a családi élet zavarai, traumái, normatív és 
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paranormatív krízisei állnak. Az erre vonatkozó vizsgálatokat a helyek érzelmi töltése 

kapcsán a továbbiakban részletesen ismertetem. 

A fenti helyzeteken túlmen en Dúll (1996) megemlíti, hogy a lakótelepi magas házak 

mint otthonok nem könnyítik meg a hely-identitás kialakítását és közvetítését. Az okok közt 

a tanulmány kitér arra, hogy az ilyenfajta házak nehezen perszonalizálhatók és díszíthet k, 

valamint annyira kevés tárolókapacitással rendelkeznek, hogy az odaköltöz knek esetenként 

meg kell válniuk kedves bútordarabjaiktól (a tárgyakhoz való köt dés fontosságáról 

részletesen ld. Dúll, 2003, 2009).  

3. Az otthon környezetpszichológiája 

A szociológia irodalmában számos, a lakással kapcsolatos fogalom használatos (pl. 

lakásszükséglet, lakásmód, lakáskörülmények), amelyek az embernek arra az alapvet  

igényére vonatkoznak, hogy lakjon valahol, illetve arra a módra, ahogyan ez az igény 

kielégül (Dúll, 1998). A lakásmód és a lakásviszonyok kutatása a társadalmi változások és 

életforma-módosulások mentén változó lakáshasználat variációit írja le, beleértve azokat a 

történelmi-társadalmi folyamatokat, amelyek mentén a családi otthon mai lakásmód-formái 

kialakultak (Somlai, 1985, S. Nagy, 1993). Az épített környezet nagyobb része lakás célját 

szolgálja (Rapoport, 1985), de otthonnak tekinthet k-e ezek a lakások? Egyáltalán, létezik-e 

a környezetpszichológiában egységes otthon-fogalom, amely közös alapjául szolgálna 

elméleteknek és kutatásoknak?  

Rapoport (1995) áttekintette az addig megjelent környezetpszichológiai, otthon témájú 

tanulmányokat, és kritikai írásában az otthon terminust hasznavehetetlennek, s t károsnak 

min síti a kutatások fogalmi tisztasága szempontjából. Kritikája négy f  érvre támaszkodik. 

Egyrészt, a kutatók az otthon terminust leggyakrabban a ház/lakás szinonimájaként 

használják, másrészt – ahogyan azt fentebb említettem –, az otthon szó általában egyszerre 

utal valamiféle környezeti m tárgyra és az emberek arra vonatkozó reakciójára, viszonyára. 

Az „otthon” tehát a szerz  által áttekintett tanulmányokban egyszerre vonatkozik az ember 

köt désére egy sajátos környezeti elemhez, illetve magára a környezeti tárgyra, azaz egy 

érzelmi folyamat és annak tárgya keveredik egyazon fogalomban. Harmadrészt, a kutatók az 

otthont gyakran mint az „otthon jelentését” definiálják (pl. Sixsmith, 1995), mivel az otthon-

fogalom részének tekintik azt a jelentést, amit az emberek bizonyos tárgyi környezethez (a 

lakókörnyezethez) kapcsolnak, és ami tehát nem lehet maga az otthon. A kritika negyedik 
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pontja hangsúlyozza a konkrét fizikai környezet vizsgálatának elhanyagolását az otthonnal 

kapcsolatos kutatásokban, jóllehet a szerz  szerint a téri és fizikai elemeknek és 

tulajdonságaiknak fontos szerepe lehet emberek és környezet viszonyában. Rapoport azt 

javasolja, hogy a lakóhely mint környezeti elemek rendszere és az ott zajló cselekvések 

legyenek a vizsgálat tárgya, illetve ennek a tárgynak és személyek egy csoportjának jól 

definiált viszonya (Rapoport, 1995).  

Rapoport (1995) kritikája azonban nem került be a környezetpszichológiai kutatások 

f áramába. Az otthon fogalma a maga sokdimenziós voltában is megmaradt – mint kihívás – 

a tudományos kutatás számára, és bár id r l-id re átértelmez dik, m köd  fogalomnak 

bizonyul (Dúll, 1998, 2002b, Williams, 2002, Manzo, 2003). Így e kutatás során magam is 

sokszoros aspektusaiban használom a fogalmat: egyszerre mint tárgyat (fizikai környezetet) 

és mint viszonyt, továbbá egyszerre mint folyamatot, és mint annak eredményét (ld. alább, a 

helyidentitás kapcsán). 

Történeti szempontból, a családi otthon mai formája, a privát és nyilvános szféra 

különválása, az otthon intimitása az ipari forradalom utáni társadalmi folyamatoknak, a 

termelés otthonon kívülre kerülésének következményeként jött létre. Az ekkor kialakuló 

polgári társadalmakban tehát a munkahelyeket elválasztották a lakóhelyekt l, a család 

távolságot kezdett tartani a társadalomtól, és így a lakás f  funkciója lett, hogy kényelmes 

otthona legyen a családtagoknak (Somlai, 2000). Ez együtt járt egyrészt az egyes családok 

térbeli elválasztásával, a családi élet zártságát biztosító fizikai és kommunikációs határok 

kialakításával, illetve a lakáson belüli helyiségek funkcionális megkülönböztetésével. A 

lakóterek elosztása az új normák szerint meg kellett, hogy feleljen a családtagok közös 

tevékenységeinek, valamint a különböz  nem  és életkorú családtagok személyes 

szükségleteinek (Somlai, 2000). A lakóterek elosztása tehát egyben az egyes tevékenységek 

hierarchiáját, a család életében betöltött szerepét is tükrözte, mint a nagyszabású, 

reprezentációra szánt nappalik, és a cseléd munkahelyének szánt, sz kös konyhák a 

századforduló budapesti, polgári otthonaiban (Varga és Dúll, 2001). 

A polgári otthon intimitása új normáinak azonban ellentmondtak a modern társadalmak 

tapasztalati válságai, a szegénység, a zsúfoltság, a munkanélküliség, az „intim” családi 

kapcsolatok nemegyszer hazug és álszent volta, „a család tehát valamiképp maga indukálja 

bomlását épp azzal, hogy a biztos menedék hamis reményét kelti bomlandó társadalmi 

struktúrákban él  emberekben” (Somlai, 2000, 40. o.). 
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A modern család otthoni létformájában újabb változások álltak be azzal, ahogy a 

keres /eltartott (családf /háziasszony) viszony módosulása nyomán megváltoztak az otthoni 

teend k végzésének elosztására vonatkozó szabályok, illetve a korábban jól körülhatárolt 

státuszok helyébe „kétségesebb érvény , de szabadabban alakítható” szabályok kerültek 

(Somlai, 2000). A modern család ugyanakkor tekinthet  „szabadid s csoportnak” is, hiszen 

az elkülönülten végzett hivatásszer  munka vagy tanulás után, a családtagok szabad idejük 

közös eltöltéseként fogják fel otthoni életüket. Ennek felel meg például a „nagyszoba” (a 

„living room”) kényelme, a tévével, a dohányzóasztalokkal és fotelokkal (Somlai, 2000).  

A privát és nyilvános szféra fent leírt elkülönülése napjainkra – a kommunikációs 

technológia fejl désével és a média hatásainak köszönhet en – épp átalakulóban van 

(Somlai, 2000). Család, otthon és intimitás viszonya, illetve az otthon határai tehát társadalmi 

változások és hatások függvényében alakuló, dinamikus jelenségek. 

Mindeme változások leképz dnek az egyes család, illetve családtag életében. A 

családtörténetek – melyek tartalmazzák e változások lenyomatát – az újra elmondások révén 

az identitás alakítóivá lesznek. A családtörténetek évtizedeket és generációkat átível  

reprezentációit írja le Boreczky (2004) a „szimbolikus család” fogalmával. A szimbolikus 

család funkciója, hogy „a minták sokaságával lehet séget teremt arra, hogy a tényleges 

döntés kockázata nélkül megéljünk akár tucatnyi életet és pályát, bejárjuk rég elt nt korok 

helyszíneit és intézményeit, mely eképpen kiterjeszti sz kösre szabott földrajzi-fizikai 

létünket, miközben orientál és irányt szab cselekedeteinknek, választásainknak” (Boreczky, 

2004, 9. o.). Ez a leírás értelmezhet  úgy is, mint a helyidentitás fent kifejtett fogalmának 

kiterjesztése az egyén életét id ben megel z  helyekre és történésekre. A helyidentitás ilyen 

módon nemcsak azon helyek összességét jelenti, amelyek az egyén számára valaha fontosak 

voltak, hanem kiterjeszthet  mindazon helyekre is, amelyek az el dök életében játszottak 

meghatározó szerepet, és amelyek ezért az elmondott családtörténet – és identitásunk – részét 

képezik. 

Dúll (1995, 1998, 2009, 2012) részletesen elemzi az otthon fogalmának 

környezetpszichológiai aspektusait. Az otthon eszerint elkülönül a ház/lakás fogalmától, és 

nem csupán azért, mert nem minden lakás tekinthet  otthonnak, hanem mert amíg a lakás 

egy diszkrét fizikai határokkal rendelkez , könnyebben mérhet  egység, addig az otthon 

egyszerre jelenti téri, id i és szociokulturális jelenségek sajátos rendjét, viselkedések és 

élmények sajátos mintázatát, amelyek a folytonosság érzését nyújtják az otthonnal 

kapcsolatban. Míg a lakás fizikai egységként definiálható, amely elkülönít nyilvános és 
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személyes tereket, valamint védelmet nyújt a lakóknak, addig az otthon szerteágazó 

pszichológiai és szociális jelentéssel is rendelkezik. Jellemezhet  úgy, mint biztonságos 

bázis, ahonnan elindulunk felfedezni a világot, és ahova visszatérünk megpihenni és 

önazonosságra lelni (Dúll, 1998). Az otthon jelentésének fontos aspektusa, hogy az otthon 

kommunikáció is, mivel az emberek az otthont a használat, az egyéni díszítés által 

perszonalizálják, ami küls  szemlél  számára is sok információt hordozhat. Az otthon 

ugyanakkor nemcsak személyes tér, hanem els dleges territórium is, mivel használója teljes 

kontrollt érez felette (másodlagos és nyilvános territóriumokon ez nem valósulhat meg). 

Segíti a kontrollt a személy jó id i és téri tájékozódása is az otthoni környezetben. Az otthon 

területét a küls  falakon belül is határok tagolják. A fizikai határokon (falakon) kívül jelen 

vannak az egyes lakók (családtagok) által használt és személyes jelent séget nyert térrészek, 

amelyek átfedhetnek egymással (nemcsak zsúfolt otthon esetén), és amelyek határai nem 

feltétlenül esnek egybe a bels  falakkal (Dúll, 1998, 2002b). Ilyen lehet egy dolgozósarok 

vagy játszósarok a nappaliban.  

Az egyes helyiségek a bennük zajló tevékenységek szerint is elkülönülnek egymástól. Így 

a hálószoba az elkülönülés lehet ségét és az énazonosság fenntartását szolgáló els dleges 

territórium volt már a századel  városi középosztálya számára is, és most is az (Dúll, 1995, 

1998, 2002b). A konyha szerepe jelent s változáson ment át a századforduló óta: a vendégek 

szeme el l elrejtett kis helyiségb l (Varga és Dúll, 2001) a családi élet els dleges színterévé, 

és a f zésen kívül számos más tevékenység színhelyévé vált (Dúll, 1998, 2002b, 2012). 

Az otthonhoz – és tágabb értelemben az ember életének színteret adó sokféle helyhez – 

f z d  érzelmi viszony elméletei és empirikus kutatása a környezetpszichológia hetvenes 

évekbeli kezdetei óta jelent s változásokon mentek keresztül. Az ember-környezet viszony 

rendszerelméleti megközelítését alkalmazó kutatók az otthoni környezetet mint 

sokdimenziós, komplex jelenséget elemzik, mely magában foglalja a hely észlelt fizikai 

tulajdonságait, az otthonban kivitelezett aktivitásokat és azok szabályait, valamint az 

otthonhoz f z d  értékeléseket, affektív reprezentációkat (Dúll, 1995). E tényez k 

mindegyike dinamikus kölcsönhatásban áll az összes többivel – bármelyik tényez be történ  

beavatkozás a rendszer egészében változásokat idézhet el . Amint azt az otthon 

vonatkozásában a továbbiakban látni fogjuk, éppen ez a szubjektív és objektív tényez k 

összjátékán alapuló dinamikus folyamat az, ami kölcsönviszonyban áll pozitív és negatív 

érzelmekkel, otthonléttel és távolléttel, családi szerepekkel és különbségeikkel. Ez a 

folyamat a személyiségfejl dés alapvet  közege is egyben. Kit n  bizonyítéka ennek Cooper 
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Marcus kutatása (1997), amelyben feln tt személyek lakóhelyükhöz f z d  viszonyát – 

pszichodinamikus ihletettség  esettanulmányokon vizsgálva – azt találta, hogy a feln ttek 

id r l-id re újrateremtik maguk körül gyermekkoruk meghatározó színtereit, illetve 

újrajátsszák gyermekkoruk megoldatlan konfliktusait. 

3. 1. Az otthon érzelmi töltése 

A hely-identitás és a helyköt dés kezdeti fogalmának sokat vitatott jellemz je az 

egyértelm en pozitív érzelmi töltés. Bár Manzo (2003) szerint Proshansky eredeti 

meghatározásában a hely-identitás a fizikai környezetr l alkotott pozitív és negatív 

értékelés  kogníciók összetartozó csoportja, a kés bbi kutatások a negatív aspektusról 

többnyire megfeledkeztek. Különösen igaz ez az otthonnal kapcsolatos érzelmi viszony 

kutatására, minthogy az „otthon” szó jelentése (nyelvünkben is) túln tt a konkrét lakóhely 

els dleges jelentésén, hogy a kényelem- és biztonságérzet – egyértelm en pozitív töltés  – 

metaforájává legyen. Ennek hátterében egyéni szinten érvényesül  és társadalmi 

meghatározottságú jelenségek is fellelhet k. A személyek otthonnal kapcsolatos 

tapasztalatában lényeges az otthoni környezet felett érzett kontroll és a jó téri-id i orientáció 

(Dúll, 1995). Az otthon mai jelentésének – és az ahhoz asszociált pozitív érzelmi töltésnek – 

társadalmi el zményeként a nyilvános- és magánszféra elválasztását tekinthetjük, ami azzal 

egy id ben történt meg, hogy a termelés helyszíne az otthonon kívülre került. Ebben a 

folyamatban az otthon jelentése megtelt túlzóan nemes érzelmekkel: mintha minden, ami 

emberi, csak a magánszférában kaphatna helyet, mintha az otthon lenne az egyetlen hely, 

ahol az ember szeretetre, természetességre, gondoskodásra, játékosságra találhat (Manzo, 

2003). 

A kilencvenes években több kutatás zajlott ebben a szellemben, ami fokozódó 

feszültséget teremtett elmélet és gyakorlati alkalmazása között. Dúll (2002a) idézi Brown és 

Perkins 1992-ben megjelent, helyköt désre vonatkozó definícióját: „a helyköt dés pozitív 

élményszínezet , néha tudatosság nélkül megjelen  kötelékeket jelent, melyek az egyének 

és/vagy csoportok és szociofizikai környezetük között meglev  viselkedési, affektív és 

kognitív szálakból fejl dnek ki az id  múlásával” (id. Dúll, 2002a, 58. o.) Egy évvel kés bb 

Giuliani és Feldman a helyköt dés más megközelítését javasolják: „Amennyiben elfogadjuk 

a helyköt dés uralkodó definícióit (…), miszerint az egy adott helyre vonatkozó érzelmi 

köt dés, akkor meg kell gondolnunk, hogy beleértsük-e vagy sem (…) a negatív színezet  

érzelmi viszonyt. Negatív köt désr l beszélni ellentmond a szó hétköznapi jelentésének. 
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Azok a helyek, ahol a náci lágerek m ködtek, nyilvánvalóan er s emocionális töltéssel 

rendelkez  helyek, különösen a zsidóság számára. Mondanák-e vajon, hogy „köt dnek” 

ezekhez a helyekhez?”1 (Giuliani és Feldman, 1993, id. Manzo, 2003, 6. o.) 

Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal, akik lakóhelyükön nem 

tapasztalják meg a biztonságot és kényelmet jelent  „otthon” érzését (Manzo, 2003)? Minden 

bizonnyal a n k otthonnal kapcsolatos sajátos, kulturálisan meghatározott szerepére utal az a 

tény, hogy feminista kutatók hívták fel legélesebben a szakma figyelmét az otthon 

metaforikus jelentésével kapcsolatos ellentmondásokra (Williams, 2002, Manzo, 2003, Dyck 

és mtsai, 2005). Jóllehet e kutatások nem környezetpszichológiai indíttatásúak, jól 

dokumentálják a lakóhellyel kapcsolatos negatív tapasztalatokat, ezek elméleti és gyakorlati 

vonatkozásait (Manzo, 2003), valamint azt, hogy milyen is n nek lenni egy adott helyen 

(Williams, 2002, Dyck és mtsai, 2005). Újabban környezetpszichológusok is érdekl dni 

kezdtek a téma iránt, és eredményeikben meger sítették, hogy a n k viszonya a lakásukat és 

munkahelyüket is jelent  otthonuk iránt összetett, olykor kétértelm  vagy nehezen 

kibontható. Az otthoni betegápolás (jellemz en n k által végzett) munkája közben pedig az 

otthon egyenesen küzd térré alakul (Williams, 2002). Ugyanennek a helyzetnek másik 

oldala, hogy a krónikus betegségben szenved , mozgásukban korlátozott betegek számára, 

paradox módon, miközben az otthon egyre nagyobb jelent séget nyer a besz kül  

mozgástérben, az otthoni ellátás során rendszeresen megjelen  idegenek jelenlétében az 

otthon éppenhogy veszít magánszféra-jellegéb l, és lesz egyre nyilvánosabb, vagy válik 

éppen egyfajta „senki földjévé”, sem nem individuális, sem nem szociális térré (Dyck és 

mtsai, 2005).  

Hasonlóképpen nem elhanyagolható jelenség a n k, vagy más családtagok családon 

belüli bántalmazása, amely jellemz en szintén az otthonhoz köt dik. A bántalmazott n k 

körében végzett vizsgálatok meger sítették, hogy ezekben az esetekben a lakóhelyhez 

f z d  érzelmi viszony különösen összetett, pozitív és negatív töltés  elemeket egyaránt 

tartalmaz. Figyelemre méltó tény, hogy a n ket ér  bántalmazás jelent s részben az otthoni 

környezetben zajlik, aminek fényében átértékelésre szorul a társadalmi mítosz, amely szerint 

az otthon biztonságos teret jelent minden lakója számára (Manzo, 2003). Az otthoni 

„mennyország” sztereotip képével kontrasztban a n k ilyenkor az otthonukon kívül keresnek 

                                                 

1 Saját fordításomban, S. V. 
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és alakítanak ki maguknak biztonságot jelent  helyeket (Manzo, 2003). Az otthoni 

lakókörnyezet és a családon belüli bántalmazás összefüggéseinek kutatásából születtek 

eredmények, amelyek arra utalnak, hogy a lakókörnyezet egyes tulajdonságai – bizonyos 

más faktorok, például a szül k érzelmi sivárságának megléte esetén – fokozhatják a 

bántalmazás el fordulásának valószín ségét (Dúll, 2002a). Minderre abban a kutatásban 

derült fény, amelyben közeli, együtt lakó rokon által meger szakolt lányok és n k 

gyermekkori otthonait elemezték környezetpszichológiai szempontból. Ezek az otthonok 

abban hasonlítottak egymásra, hogy a családtagoknak gyakran nem volt lehet ségük a téri 

elkülönülésre a lakásban, így személyes teret sem alakíthattak ki maguknak. Az áldozatok 

identitászavarokkal is küzdöttek, a kutatás eredményei alapján tehát a lakókörnyezet egyes 

jellemz i együtt járhatnak a szelf- és helyidentitás fejl désének zavaraival (Dúll, 2002a).  

Szintén az otthon jelentésének összetettségével találkoztak azok a kutatók, akik más nem-

normatív családi krízisek, például válás közben vettek fel adatokat az otthonhoz f z d  

érzelmi viszonyról. Ebben a helyzetben az otthon mint mennyország mellett megjelenik az 

otthon mint csapda témája is, minthogy a lakóhelyhez fájdalmas emlékek is köt dnek, illetve 

az otthon szenvedésteli jelenetek újrajátszásának helyszíne is lesz, stressz forrásává válik a 

közös otthont elhagyó és az otthon maradó félnek egyaránt (Manzo, 2003). Hasonló 

eredményre jutottak az otthonhoz f z d  viszony és normatív családi krízisek (családtag 

halála) kapcsán. 

Végül pedig több kutatás felvetette, hogy otthoni életünket (és különösen az otthon 

dolgozó n két) jelent sen átszövik a mindennapi élet rutinja és nyomorúságai, mint amilyen 

egy csöpög  cs  vagy egy betört ablak látványa (Manzo, 2003). Azok a helyek tehát, 

amelyekhez leginkább köt dünk, elnyomás és bebörtönzöttség érzését is kelthetik bennünk.  

Ismét feltehetjük tehát a kérdést: beszélhetünk-e helyköt désr l, ha ennek hátterében 

jelent s negatív érzelmek is állnak? Az újabb kutatások alapján úgy t nik, igen. Hasonlóan 

az interperszonális köt déselméletben leírt ambivalens, illetve elkerül  mintázatokhoz, azok 

a helyek, amelyekhez negatív élményeink kapcsolódnak, vagy amelyek menedékként 

szolgálnak nekünk, ugyanolyan jelent ségteljesek életünkben, mint azok, amelyek 

szükségleteink kielégülését szolgálják, és amelyekben támaszra lelünk (Manzo, 2003, 

Morgan, 2010). Az otthonhoz f z d  érzelmi viszony ilyenkor jelent s ambivalenciát 

hordozhat: otthonunkhoz er sen köt dünk jóban-rosszban, annak árnyaihoz és fényeihez 

egyaránt. 
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3. 2. Az otthon és egészség környezetpszichológiai megközelítésben  

Dúll (2002) a helyköt dés jelentésének elemzése során kitér rá, hogy a helyköt dés 

„jelentheti azt a pszichológiai jóllétet, amelynek kizárólagos forrása annak átélése, hogy a 

köt dés tárgya (az adott hely) jelen van vagy hozzáférhet  (vagyis ha a személy a szeretett 

helyen tartózkodik/tartózkodhat). A fontos hely aktuális/végleges elérésének hiánya általános 

lehangoltságot okozhat” (Dúll, 2002a, 55. o.)  

Megoszlik az egyes szerz k véleménye abban a kérdésben, hogy a hellyel való 

elégedettség a helyköt dés egyik (legfontosabb) dimenziójaként kezelend , vagy inkább 

azzal szoros összefüggésben lév , de önálló faktorként m ködik (Dúll, 2002a).  

Az mindenesetre az utóbbi évekre nyilvánvalóvá vált, hogy az otthon 

környezetpszichológiai vizsgálatakor elégtelen pusztán olyan jellemz k rögzítése, mint az 

otthon mérete, a magántulajdont képez  tárgyak, vagy az informális légkör leírása (Williams, 

2002). Az otthon sokkal inkább tekintend  a közösség által osztott szimbolikus jelentések 

helyének, ahol az alapvet  szociális viszonyok a fizikai környezett által közvetítetten 

alakulnak ki és maradnak fenn. Így nem meglep , hogy a kedvenc helyek gyógyító hatásait 

mér  kutatás eredménye szerint az otthon volt a legkedveltebb (majd másodikként a víz 

következett; Williams, 2002). 

Az Egyesült Államokban és Kanadában az utóbbi években különösen nagy hangsúlyt 

kapott a betegápolás és számos más egészségügyi szolgáltatás/ellátás színterének (részleges) 

áthelyezése a családi otthonokba, els sorban költségcsökkentés, valamint az otthon elérhet  

társas támasz jelent sége okán (Williams, 2002). Ezek a programok érintik a korai anya-

gyerek kapcsolat kísérését (Olds, Robinson, O’Brien, 2002), különösen veszélyeztetett 

családokban (Fraser és mtsai, 2000), bizonyos diagnosztikus eljárások otthoni alkalmazását, 

mint például arousalmérés alvás közben alvászavaros gyerekeknél (Nixon és Brouillette, 

2002), a fájdalomcsökkentés otthoni lehet ségeit krónikus fájdalmakban szenved  

gyerekeknél (Beyer és Simmons, 2004), az el írt gyógyszeres kezelés betartásának 

el segítését HIV fert zött személyeknél (Williams és mtsai, 2005), de ilyen szolgáltatás az 

otthon szülés segítése is (Bailes és Jackson, 2000). Az utóbbi évtizedekben Magyarországon 

is el térbe került az életvégi ellátás otthoni helyszínének jelent sége (ld. Csikós és mtsai, 

2008). A fenti tanulmányok egyrészt az otthoni környezet el nyeit, sajátosságait és 

lehet ségeit vizsgálják a megel zés, a diagnózis és a gyógyítás folyamatában, másrészt az 

otthoni szolgáltatásokat végz  szakemberek (egészségügyi szakemberek és 
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paraprofesszionálisok) szemszögéb l elemzik a családok otthonát, mint (számukra) 

munkakörnyezetet. 

Az otthoni környezet ebben a megközelítésben a gondozás aktív résztvev je, „gondozó 

táj” lesz („caring landscape”, vagy „therapeutic landscape”; Williams, 2002, Dyck és mtsai, 

2005). A Williams (2002) által vázolt „terápiás táj” („therapeutic landscape”) koncepció 

mögött az az elgondolás van, hogy táj, egészség és gyógyítás kapcsolatainak feltárása akkor 

válik lehet vé, ha a helyet nem csupán mint fizikai tájat szemléljük, hanem abban a 

viszonyrendszerben, amelyben táj és emberi cselekvések egymástól elválaszthatatlanok, 

azokat kölcsönösen egymás alkotóelemeinek tekintjük (azaz a tájat és az emberi 

cselekvéseket tranzakcióban szemléljük). A szerz  utal Proshanskyra, aki a helyidentitás 

fenntartásáról szólva megállapította, hogy tág értelemben véve a személy jólléte a tét. 

Williams (2002) holisztikus egészségparadigmát sürget (vö. Dúll, 2012b), amely egyaránt 

foglalkozik fizikai, mentális, emocionális, spirituális, környezeti és társas faktorokkal és 

interakcióikkal. A cél ebben az esetben az lenne, hogy pozitív helyérzés kialakításával és 

fenntartásával segítsék a professzionális és nem professzionális házi betegápolók egészségét 

meg rizni. A pozitív helyérzést Williams érvelésében összefüggésbe hozza a személyiség 

bels  egysége, a mentális egyészség, a biztonság, a céltalálás és a környez  világgal való 

kapcsolat alapvet  emberi szükségleteivel. Véleménye szerint ezeknek a viszonyoknak 

megértése lehetne az els  lépés az egészséget támogató otthoni környezet, a terápiás táj 

kialakítása felé (Williams, 2002). Williams tanulmányának célja a kérdésfelvetés és a téma 

részletes értékelése, ám konkrét javaslatokat nem tesz, zárszavában a fent említett 

összefüggések feltárását sürgeti.  

Dyck és mtsai (2005) többek között Williams (2002) felvetéseire hivatkoznak, amikor 

beszámolnak a hivatásos betegápolók által otthonukban látogatott, krónikus betegek körében 

végzett vizsgálatról. Az interjúkon alapuló kutatásban a résztvev k az otthon és az emberi 

test megváltozott jelentésér l számolnak be. Az otthonra vonatkozóan ez a helyzet – ahogyan 

azt már korábban említettem – a nyilvános- és magánszféra összemosódását jelenti, azáltal, 

hogy az ápoló/gondozó az otthon legintimebb részeibe, a hálószobába is bejáratos. Az 

interjúk és megfigyelések tanulsága szerint ilyenkor különösen fontossá válik, hogy a 

betegek – korlátozott lehet ségeikhez mérten – mégis sajátos módon határokat tudjanak 

vonni személyes és nyilvános tér közé, például a kontroll gyakorlásának mértékével (a 

kontroll fontosságát fentebb említettem, ld. Dúll, 1995, 1998). Volt beteg, aki a fürd szobába 

nem engedte be az interjúvolót, a hálószobában ugyanakkor – ahol a kérdez t fogadta – 
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minden megfelelt a szociális én-bemutatás követelményeinek, a kikészített hálóruha 

harmonizált az ágynem  színével és mintájával (Dyck és mtsai, 2005). Mikor a házi 

betegápolás – ezzel idegenek beengedése az otthon intim tereibe – szükségszer vé válik, az 

otthoni fizikai környezet és az azáltal kifejezett életrajzi jelentés illeszkedése, azaz a személy 

identitása kerül veszélybe2 (Dyck és mtsai, 2005). A határok megléte vagy elt nése – mint 

más, átlagostól eltér  helyzetek kapcsán a kés bbiekben is látni fogjuk – igen nagy 

jelent séggel bír. 

A személy szubjektív jóllétét tehát személynek és környezetének illeszkedése nagyban 

befolyásolhatja. Egyes kutatásokban a személy-környezet összeillést összekapcsolják a 

lakóhellyel való elégedettséggel, mint attit ddel (Dúll, 1998, 2002b). Saját korábbi 

kutatásomban (Sallay, 2003) ezt továbbgondolva egy kérd íves vizsgálatban vetettem össze 

29 családos személy (n k és férfiak, otthon dolgozók és otthonról eljárók) élettel és otthonnal 

való elégedettségét a Diener által kidolgozott „Élettel való elégedettség” kérd ív (Diener és 

mtsai, 1985) és az annak minimális átdolgozásával kialakított „Otthonnal való elégedettség” 

kérd ív segítségével. Az eredmények az élettel való elégedettség korábbi elméleti 

konstruktumaiból fakadó feltételezésekkel (Veenhoven, 1996) szemben nem valószín sítik, 

hogy az otthonnal való elégedettség az élettel való elégedettség egy részterülete lenne. 

Érdekesen alakultak az otthonnal való elégedettség és a lakóhely fizikai jellemz inek 

(helyiségszám, lakószintek száma, ház/lakás) összefüggései is. A teljes mintán az otthonnal 

való elégedettség szintje és a lakóhely fizikai jellemz i nem mutattak összefüggést, az otthon 

dolgozók almintáján azonban ezek között a változók között több pozitív együttjárást is 

találtam. Ugyanakkor nagyban befolyásolta a válaszadás tendenciáit a kétféle elégedettség 

aktivációjának sorrendje. Azok esetében, akik az „élettel való elégedettség” kérd ívet 

töltötték ki el ször, a lakóhely fizikai jellemz i negatívan korreláltak az „otthonnal való 

elégedettség” kérd ívnek azzal a tételével, hogy „Mindezidáig meg tudtam valósítani az 

általam fontosnak tartott dolgokat az otthonomban”. Tehát minél nagyobb volt az otthon 

területe, a személyek annál kevésbé ítélték úgy, hogy megvalósították volna az otthonra 

vonatkozó fontos elképzeléseiket. Azoknál a személyeknél azonban, akik az élettel való 

elégedettség kérd ívet töltötték ki el ször, ezek az összefüggések megfordultak, tehát a 

nagyobb otthonnal rendelkez k egyben elégedettebbnek is mutatkoztak az otthon területén 

                                                 

2 A helyidentitás fentebb részletesen kifejtett konstruktumával mindez jól magyarázható, bár ezt a fogalmat 

a szerz k nem említik. 
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elért eredményeikkel. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a megállapítások egy fels fokú 

végzettséggel rendelkez , szocioökonómiai státusz szempontjából homogén mintára 

vonatkoznak. A lakáskörülményeket viszonylag állandónak véve tehát, szubjektív jóllét, 

lakóhely-jellemz k, élettel és otthonnal való elégedettség összefüggései egy id t l és 

kognitív folyamatoktól függ  mintázatot mutatnak (Sallay, 2004). A vizsgálatból 

kibontakozó jelenség képe jól illeszkedik az otthon tranzakcionális megközelítésének (Dúll, 

1998, 2002b) alább kifejtend  elméletéhez. 

3. 3. Otthon és munkahely n k és férfiak életében 

Az otthon érzelmi töltése kapcsán már felmerült, a n k által otthon végzett munka 

hatással van az otthonhoz f z d  érzelmi viszonyra. A kilencvenes évekt l kezd d en több 

tanulmány is foglalkozott az otthon jelentésével és használatával, illetve az otthoni 

szerepviszonyokkal kapcsolatos nemi különbségekkel (Ahrentzen, 1992, Bowlby és mtsai, 

1997, az áttekintést ld. Dúll, 1998). Bár fentebb már említettem, hogy volt kutatás, amelyben 

különbséget találtak az otthonnak n k és férfiak által tulajdonított jelentésekben („családi 

élet szimbóluma” illetve „pihenés, feltölt dés”), Ahrentzen (1992) felveti, hogy még abban 

az esetben is feltételezhetünk különbséget az otthonnak adott jelentések hátterében, ha – mint 

ez egy másik vizsgálat kapcsán történt – n k és férfiak nagyon hasonló fogalmakat 

említenek. A „család, a szeretet, a gyerekek” említésével ugyanis n k és férfiak egyaránt a 

n k munkájának gyümölcsére hivatkoznak – véli Ahrentzen (1992). Több szerz  is említi, 

hogy az otthon mint a családtagokról való gondoskodás színtere – szemben a külvilág 

verseng  tendenciáival – maga is a n iesség szimbólumává, n ies hellyé válik (Bowlby és 

mtsai, 1997, Dyck és mtsai, 2005), fokozva ezzel az otthonukhoz kötött, krónikus beteg 

férfiak identitásvesztését (férfi identitásuk sérül azzal, hogy életük nagy részét n ies helyen 

töltik) (Dyck és mtsai, 2005).  

Bowlby és mtsai (1997) felvetik, hogy nagyrészt a társadalom által el írt nemi 

szerepeknek megfelel  otthoni tevékenységek végzése, illetve az annak megfelel  otthoni 

térhasználat által hozzák létre a családtagok azt a jelenséget, amit otthonnak nevezünk. Az 

otthon ebben az értelmezésben társadalmilag meghatározott, és az „otthoncsinálás” fenti 

módja (pl. az asszony a konyhában f z, míg a férj tévét néz a nappaliban) egyben fenn is 

tartja a társadalmi normákat, melyek létrehozták az otthon társadalmi-kulturális 

m ködésmódját.  
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Az otthon és munka – úgy t nik – a n k életében inkább átfed  jelenségek, mint a 

férfiakéban, bár ez gyakran nem jelenik meg kimondva a n k által adott otthon-jelentés 

megfogalmazásokban (ld. fent). Otthon (privát szféra) és munka (nyilvános szféra) 

hagyományosan elismert határai valójában összemosódnak a modern nyugati társadalomban 

dolgozó n  életében (Ahrentzen, 1992). Ugyanakkor, egyes el rejelzések szerint otthon és 

munkahely jelentésének és határainak tekintetében nyugati civilizációnkban újabb jelent s 

változásoknak nézünk elébe. Guevara és Ord (1996) felvetik, hogy az információs 

technológia fejl désével, valamint bizonyos gazdasági nyomás hatására a munkavégzés 

eddig új szervezeti formái fognak felbukkanni, felszámolva ezzel munka és otthon között az 

elmúlt kétszáz év során kialakult határokat, melyek a termelés folyamatának otthonon kívülre 

kerülésével jöttek létre. A munka jelentése tehát egyfajta krízisen megy keresztül, ahogy a 

munkavégzés hagyományos kontextusa, a munkahely fogalma átalakul, azaz ahogy a 

munkavégzés egyre kevésbé hely által meghatározott, és egyre inkább szituációfügg  

tevékenység lesz (Guevara és Ord, 1996).  

Az otthonhoz f z d  viszony kutatásának tehát nemcsak az otthonhasználat nemek által 

meghatározott különbségeit, illetve ezek változásait kell figyelembe vennie, hanem 

tekintettel kell lennie az otthon és a munkavégzés, illetve ezzel párhuzamosan a személyes és 

nyilvános szféra jelentéseinek változékony voltára is. 

3. 4. Otthon és jóllét a gyermekek életében  

Kevés empirikus vizsgálat vállalkozik arra, hogy az otthon komplex szociofizikai 

környezetének tranzakcionális hatásait vizsgálja a szocializációra, az önszabályozási 

folyamatok, illetve a személyiség fejl désére. A gyermekek helyköt désével kapcsolatos 

vizsgálatok jórészt a helyek fizikai tulajdonságaira és önszabályozásban játszott szerepére, 

valamint a gyermekeknek kínált kapcsolódási-aktivitási lehet ségekre fókuszáltak (Morgan, 

2010). Az eddig összegzett eredmények szerint a gyermekek helyköt désük alakulása során 

el nyben részesítik a természeti környezet az építettel szemben, er teljesen bevonódnak a 

helyekkel és felfedezéssel kapcsolatos játékokba, érzékeiken keresztül kapcsolódnak a 

környezethez, és használják a fizikai környezetet érzelmi önszabályozási folyamataikban 

(Morgan, 2010). 

Léteznek azonban olyan vizsgálatok, amelyek az otthoni környezet egy-egy jól  

kiválasztott jellemz jére koncentrálnak, például a zsúfoltságra. A zsúfolt, városi 

negyedekben él  gyerekeket a felmérések szerint jelent s mértékben érintik olyan problémák 
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(pl. fiatalkorú b nözés, leányanyaság, iskolai kudarcok), amelyek visszavezethet k az 

önfegyelem, azaz az önszabályozás és érzelemszabályozás zavaraira. A róluk való 

gondoskodás módjainak megtervezéséhez járulnak hozzá a környezeti önszabályozás 

lehet ségeit feltáró eredmények (ld. alább, Faber Taylor, Kuo és Sullivan 2002). A 

környezetekkel kapcsolatos gyermekkori élmények hosszú távon pedig befolyásolják a 

feln ttkori környezetek megválasztását, illetve a környezeti és érzelmi önszabályozás 

alakulását az életúton át (Cooper Marcus, 1995, Korpela és mtsai, 2008). 

Faber Taylor és munkatársai (2002) lakótelepen él  gyerekek önfegyelmének 

összefüggéseit vizsgálták az otthonuk ablakából feltáruló látvánnyal, konkrétan a természeti 

elemek jelenlétével vagy hiányával a kilátásban. A vizsgálatot terepen, azaz egyetlen, 16 

emeletes épülettömbökb l álló lakótelep második, harmadik és negyedik emeleti otthonaiban 

végezték, ahol a lakások mérete és elrendezése közel egyforma volt, és a lakók 75%-a 

rendszeres szociális segélyt kapott. A 7-12 éves gyerekeket és szül jüket (összesen 174 

gyerek-szül  párt) a lakótelep lakói közül kiképzett interjúkészít k kérdezték ki. Az anya 

(vagy gondozó) megítélte az otthon ablakaiból látható természeti környezet mennyiségének 

arányát az épített elemekhez képest, a gyermekkel pedig többféle koncentráció- és 

impulzuskontroll-mér  feladatot végeztek (pl. ABC visszamondás, Stroop-teszt), valamint 

nézték a jutalom késleltetésének képességét. Az interjú minden esetben a konyhaasztalnál 

zajlott, mialatt az esetleges többi testvérrel képzett gyermekvigyázó foglalkozott. 

Az eredmények a lánygyermekek esetében szignifikáns, pozitív összefüggést mutattak az 

ablakból látható természet mértéke és az önfegyelem minden mért mutatója, illetve a 

kombinált összpontszám között. Fiúk esetében azonban ebben a vizsgálatban semmilyen 

összefüggés nem adódott az otthonról megfigyelhet  természeti elemek és az önfegyelem 

között, amit a szerz k azzal a (más vizsgálatokban meger sített) feltételezéssel magyaráznak, 

hogy a vizsgált életkorú fiúk már kevesebb id t töltenek otthonukban, és önszabályozásukra 

inkább a kedvelt játszóhelyükön fellelhet  növényzet mértéke van hatással. Az eredmények 

jól magyarázhatók az alábbiakban ismertetésre kerül  „figyelmi regenerálódás elméletével” 

(Kaplan, 2001). A szerz k ezen és korábbi eredményeik alapján javaslatot tesznek a 

lakótelepi házak ablakaiból látható természeti környezet mennyiségének növelésére (a 

magasabb emeletek esetén is!), illetve az iskolaudvarok fákkal és más növényekkel való 

beültetésére, a gyermekek önszabályozási képességeinek egészséges fejl dése érdekében 

(Faber Taylor és mtsai, 2002). 
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3. 5. Az otthonra vonatkozó környezetpszichológiai megfontolások 
összefoglalása 

Helyidentitás és helyköt dés tehát a helyen a múltban és a jelenben zajló események, a 

jöv  anticipációja, illetve a helyet használók társas kapcsolatainak függvényében alakul és 

telik meg érzelmi jelentéssel. A hely (az otthon) ilyen módon nyert érzelmi jelentése árnyalt 

és sokszín  lehet, pozitív és negatív színezet  elemeket egyaránt tartalmazhat, bármelyik 

érzelmi színezet dominálhat.  

Az otthon kiemelt fontosságú hely az emberi életút során, így az otthon lakóinak 

egészsége szempontjából egyáltalán nem közömbös, hogy az otthon rendszeres használata 

során kialakuló helyköt dés és helyidentitás dönt en pozitív érzelmi színezettel rendelkezik-

e vagy sem. Alapvet  emberi szükséglet, hogy az élettérnek legyen valamiféle középponti 

helye (az otthon), és hogy ezen a helyen megélhet vé váljék a biztonság, a szabadság, a jó 

közérzet vagy az aktuális közérzet javulása, valamint a másokkal való pozitív interakciók. 

Nyilvánvaló tény, hogy az otthon elvesztésének helyzetében ezek a szükségletek nem 

elégülhetnek ki, és a személyek krízisbe kerülnek (pl. Dúll, 2001). Azonban az otthonukban 

él k esetében is érdemes feltenni a kérdést, hogy milyen helyzetekben hogyan valósul meg 

az otthonhoz f z d  érzelmi viszony (folytonos) alakítása. Az utóbbi évtizedek kutatásai 

rámutattak, hogy bizonyos társas helyzetek (családi krízisek, bántalmazás, krónikus 

betegség) rizikófaktorokat hordoznak ebb l a szempontból. 

4. A környezeti önszabályozás fogalmának elméleti háttere 

Az önszabályozás kudarcával járó küzdelmek - vagy éppen a sikeres önszabályozás által 

elért gyógyulás - számos elmélet és kutatási irány tárgya lett az elmúlt évtizedekben. Az 

emberi faj kétségtelen el nye, hogy rendkívüli képességekkel rendelkezik az önszabályozás 

tekintetében. Érzelmi önszabályozási stratégiáink hatékony alkalmazása nélkülözhetetlen 

lelki egészségünk meg rzése céljából. E képességek m ködésének zavara testi 

betegségekhez, depresszióhoz, szorongáshoz vezethet (Ochsner, Gross, 2005, Green, Malhi, 

2006). 

Az önszabályozás, illetve az érzelmi önszabályozás jelenségeinek általános leírásai 

jellemz en nem tartalmaznak utalást a személy fizikai környezethez való viszonyára. E 

megközelítésekre reflektálva indult el húsz évvel ezel tt a fizikai környezet önszabályozásban 
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betöltött szerepének (környezet)pszichológiai kutatása. Általános értelemben 

önszabályozáson azt a folyamatot értjük, amely során az emberek megindítják, módosítják, 

leállítják, illetve bármilyen módon megváltoztatják viselkedésük egyes elemeit, annak 

érdekében, hogy közelebb kerüljenek személyes céljaik, terveik vagy elvárásaik 

beteljesítéséhez (Heatherton, Baumeister, 1996). Az önszabályozás megnyilvánulása minden 

olyan er feszítés, amit a személy saját reakciójának módosítása végett tesz. A kogníció és a 

viselkedés fel l közelítve, az önszabályozás egy célirányos aktivitás, amelyet a személy 

belülr l irányít, és ami által eltéríti viselkedését azoktól a természetes reakcióktól, amelyek a 

kultúra, a tanulás, vagy a fiziológiai folyamatok hatására jelennének meg az adott 

helyzetben. Az önszabályozás ebben a perspektívában tudatos kontroll alatt zajló folyamat, 

ami a személyiség id ben változékony, „képlékeny” részeire, viselkedésre, gondolatokra és 

érzésekre irányul (Heatherton, Baumeister, 1996).  

Az önszabályozással egységes rendszerben m köd  érzelmi önszabályozás 

(érzelemszabályozás) magában foglalja mindazokat a tudatos vagy tudattalan, kognitív, 

biológiai, társas és viselkedéses folyamatokat, amelyek révén új érzelmi válaszokat hozunk 

létre, illetve folyamatosan módosítjuk éppen zajló érzelmeinket a gyorsan változó környezeti 

és társas ingerek függvényében (Ochsner, Gross, 2005, Green, Malhi, 2006, Ochsner, 2006).  

Az önszabályozással kapcsolatos kutatások többsége a legutóbbi id kig jellemz en 

figyelmen kívül hagyja a fizikai környezet szerepét az önszabályozás és érzelemszabályozás 

folyamataiban, így ezekben a kutatási beszámolókban a környezet kifejezés szinte kizárólag a 

társas-kulturális-társadalmi jelenségekre vonatkozik (Dúll, 2001). Különösen szembet n  ez 

például a fejl déslélektani kutatásokban, ahol a gyermeket ér , támogató vagy éppen 

bántalmazó környezeti hatások alatt általában a társas környezet, azaz a közeli gondozók, a 

család és a baráti kör hatásait kell érteni (Thurber, Malinowski, 1999).  

A modern köt déselmélet a személyiség, a szelfrendszer kialakulását a gyermek és 

gondozója között létrejöv , dinamikusan alakuló, tranzakcionális viszonyrendszerben írja le 

(Morgan, 2010). A kölcsönös válaszok ismétl dései által, a gyermek kialakítja magában a 

gondozóval való kapcsolatának bels  modelljét, ami egyben önálló érzelemszabályozásának 

alapjává is válik. Az agyi képalkotó vizsgálatok által meger sített feltételezés szerint, az 

érzelmek a test egészében zajló, fizikai és mentális aktivitások integrációja során keletkez  

jelenségek. Az énazonosság (identitás) szubjektív tapasztalata az integráció folyamatában, az 

érzelmi önszabályozás ismétl d  köreinek tapasztalatában alakul a köt dési kapcsolatban 

(Morgan, 2010). Az elmúlt három évtized során sajátos párhuzamosság alakult ki a 
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helyelméletek és a köt déselmélet fejl désében: a személy-környezet tranzakción alapuló 

helyelméletek empirikus és elméleti munkái többnyire figyelmen kívül hagyták a 

köt déselméleti keretet, és hasonlóan, a köt déselméleten alapuló fejl déslélektan nem 

hivatkozik a személy-környezet tranzakció jelenségeire (Morgan, 2010). 

A fejl déslélektani vizsgálatokhoz hasonlóan, a pszichopatológiában használatos 

diagnosztikus leírások sem tartalmaznak utalást a fizikai környezethez való kapcsolódás 

sajátosságaira, például a visszahúzódás problémás megjelenéseire a szorongó, vagy 

depresszióval küzd  gyermekek helyhasználatában (Thurber, Malinowski, 1999). A 

gyermekkorban elsajátított önszabályozási stratégiák (figyelemirányítás, önkontroll, 

válaszgátlás) szerepe azért is jelent s, mert a feln tt személyiség m ködésében ezek képezik 

az automatikussá váló önszabályozási folyamatok alapját (Bargh, Williams, 2009). 

Feltételezhetjük, hogy a gyermekkori önszabályozás környezeti stratégiáinak hasonló szerepe 

lehet a feln ttkori környezeti önszabályozás, helyköt dés és helyidentitás alakulásában. 

4. 1. Környezet és önszabályozási stratégiák 

A környezetpszichológiai szemléletben megfogalmazódott környezeti önszabályozás 

hipotézise szerint, a változó világhoz való adaptációt szolgáló önszabályozási és 

érzelemszabályozási folyamatok többszörös rendszerekben valósulnak meg: a mentális, 

testi/fizikai és társas stratégiák mellett magukban foglalnak környezeti stratégiákat is 

(Korpela, Hartig, Kaiser és Fuhrer, 2001, Korpela, Ylén, 2007). Korpela és munkatársai 

(2001) a mentális stratégiák közé sorolják a szándékokkal, képzelettel, érzelmekkel és 

motivációval kapcsolatos m veleteket. Fizikai stratégiának számít a test, illetve a testi 

folyamatok használata. Ilyen például a rendszeres futás, ami el segíti a testi egészség 

kontrollját és egyben támogatja a pozitív énkép fenntartását. A társas és környezeti stratégiák 

az el z ekkel szemben túlmutatnak a bels , homeosztatikus folyamatokon, és a környezettel 

való interakciót feltételezik. A társas stratégia esetében más személyekre hagyatkozunk 

személyes céljaink elérése érdekében, például az érzelemkifejezés megfigyeléses tanulása 

vagy a társas kapcsolat kiépítése során. A környezeti stratégiák a helyekkel folytatott 

interakciókon, illetve a helyekkel kapcsolatos gondolatok és érzések használatán alapulnak. 

Az (érzelmi) önszabályozás környezeti stratégiáinak és folyamatainak bemutatását az 

elemi, figyelemszabályozási folyamatokat leíró „figyelmi regenerálódás elmélet” (attention 

restoration theory, ART, ld. S. Kaplan, 2001) ismertetésével kezdjük, majd a helyválasztások 

vizsgálatából kiemelked  kedvenc helyek elméletével folytatjuk.   
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4. 2.  Figyelmi és érzelmi feltölt dés: regeneráló környezetek az 
önszabályozásban 

A környezeti önszabályozással kapcsolatos, környezetpszichológiai indíttatású kutatások 

jelent s része több, részben átfed  elmélet köré csoportosul. A legtöbb kutatást a regeneráló 

környezetek hatásait leíró elképzelések, köztük a „figyelmi regenerálódás elmélet” és a 

kedvenc helyek elmélete inspirálta. 

A helyreállító környezetek elmélete (restorative environment theory, Korpela, Hartig, 

1996, S. Kaplan, 2001, Korpela és mtsai, 2001, Korpela, Klemettila, Hietanen, 2002, 

Korpela, Ylén, 2007, Dúll, Paksi, Dementrovics, 2009) azon a megfigyelésen alapul, hogy 

negatív töltés  tapasztalatokat (pl. fáradtságot vagy stresszt) követ en bizonyos 

tulajdonságokkal rendelkez  helyek felkeresése, e helyekkel való kapcsolat élménye 

(regeneráló élmény, restorative experience) többek között pozitív hangulati változást, a 

fókuszált figyelem felfrissülését és saját magunkon való elmélkedést segíti el . 

Természetesen éppen ezek a helyek lesznek azok, amelyekhez nagy valószín séggel köt dni 

is fogunk. 

A regenerálódás élményének és folyamatának vizsgálatára több elképzelés is született. A 

R. Kaplan és Kaplan által kidolgozott „figyelem-helyreállítási elmélet” (attention restoration 

theory, ART, ld. Korpela, Hartig, 1996, S. Kaplan, 2001, Korpela és mtsai, 2001, Hartig, 

Kaiser, Bowler, 2001, Scopelliti, Giuliani, 2004, Dúll és mtsai, 2009) az akaratlagos és 

akaratlan figyelem William James-t l származó megkülönböztetéséb l kiindulva vizsgálja az 

irányított figyelem fáradásának következményeit, illetve a regenerálódást el segít  helyzetek 

és környezeti ingerek jellemz it. Az elmélet szerint az irányított (akarati kontroll alatt álló) 

figyelem egy általános gátló mechanizmus m ködése révén éri el az összpontosítás 

fenntartását, így a fáradás mértéke áttev dik minden olyan következ  feladatra, amely 

irányított figyelmet igényel. A figyelmi fáradás következménye - a mentális kapacitás 

csökkenése mellett - a negatív érzések megjelenése, ingerlékenység, a tervezési képesség és a 

társas ingerekre való érzékenység hanyatlása. Mindezek okán az emberek fáradás esetén 

er sen motiváltak lesznek a regenerálódás keresésére.  
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Az ART központi eleme a regenerálódás élményét nyújtó helyzetek sajátos 

tulajdonságainak elemzése. Az elmélet négy alapvet  jellemz t ír le: 

• távollét / being away: a napi rutintól való eltávolodás, akár fizikailag, akár lélekben; 

• gyönyörködtetés / fascination: olyan mintázatok jelenléte a környezetben, vagy az 

azzal kapcsolatos lelki folyamatokban, amelyek az ember figyelmét er feszítés nélkül 

magukkal ragadják; 

• kiterjedtség / extent: olyan lépték , koherens fizikai vagy fogalmi környezet, amely 

fenntartja a bevonódást és az explorációt; 

• illeszkedés / compatibility: jó illeszkedés a személy hajlandóságai és céljai, valamint a 

környezet által támogatott, illetve elvárt aktivitások között. 

Az elmélet szerint, „annak a regeneráló élménynek a megtapasztalása, amelyben a fenti 

négy jellemz  mindegyike nagymértékben és hosszabb id n át jelen van, el segítheti, hogy a 

személy szembenézzen nehezebb problémáival, saját magáról és személyes értékrendjér l 

gondolkodjon” (Korpela és mtsai, 2001, 576.) A regenerálódás tehát ebben az értelmezésben 

több, mint a pszichés vagy fiziológiai folyamatok pillanatnyi változása. A véletlenszer  

gondolatoktól való megszabadulás, majd az irányított figyelmi kapacitás helyreállása egy 

hosszabb távú, többlépcs s folyamatban elvezethet ahhoz, hogy magunkról és a világban 

elfoglalt helyünkr l elmélkedjünk, azaz egyfajta szemlél d  lelkiállapotba kerüljünk 

(Korpela, Hartig, 1996, Korpela és mtsai, 2001).  

A távollét, az elragadtatás, a kiterjedés és az összeillés nem magának a fizikai 

környezetnek a jellemz i, sem a személy tulajdonságai, hanem az ember és környezete 

között zajló tranzakcionális kapcsolat (ld. Dúll, 1996, 2006, Dúll és mtsai, 2009) min ségét 

jelölik. Így megtapasztalt regeneráló élmény hatásossága nagyban múlhat azon, ahogyan a 

személy az adott környezetet észleli. Az éppen zajló észlelési folyamatot pedig befolyásolja a 

személy minden korábbi tapasztalata, amit hasonló környezetekben, illetve környezeti 

regenerálódás során szerzett (Hartig és mtsai, 2001), éppúgy, mint az id  dimenziója, azaz a 

helyen töltött id  hossza és a hellyel való találkozás ismétl dése. A személy oldaláról 

befolyásolhatja az élmény min ségét a környezeti kompetencia, vagyis az a megküzdési 

képességünk, hogy felismerjük, és saját céljainkra használjuk az aktuális környezetünkben 

rejl  er forrásokat, vagy éppen más környezetet válasszunk, ha az el nyösebb számunkra 

(Gulwaldi, 2006, Dúll, 2009). 
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Az empirikus vizsgálatok meger sítették a kiemelt jellemz k szerepét a 

regenerálódásban, (R. Kaplan és Kaplan, 1989, idézik Korpela és mtsai, 2001, R. Kaplan, 

2001, Scopelliti–Giuliani, 2004), és rámutattak a természeti környezetek els bbségére a 

figyelmi regenerálódás folyamatában (pl. Korpela és mtsai, 2001, R. Kaplan, 2001, Hartig, 

Evans, Jamner, Davis, Garling, 2003). 

Az ART m ködésével jelent s hasonlóságokat mutat (bár az érzelemszabályozás 

jelenségeinek sz kebb körét érinti) Ulrich pszichofiziológiai stresszcsökkentés elképzelése, 

amely a vegetatív stresszmutatók (vérnyomás, b rellenállás, izomfeszültség) gyors javulását 

jósolja (és bizonyítja empirikusan) stresszhelyzet után bemutatott, közepes komplexitású 

természeti környezeti ingerek hatására (Ulrich, 1983, ismerteti Korpela–Hartig, 1996, 

Korpela és mtsai, 2001). Az újabb kutatások Ulrich elmélete és az ART egységes keretbe 

foglalására törekszenek, azzal a feltételezéssel, hogy a figyelmi és stressz vonatkozású 

folyamatok a regeneráló élmények egymással interakcióban lév  elemei (Korpela, Ylén, 

Tyrvainen, Silvennoinen, 2008). 

4. 3. Kedvenc helyek a mindennapi életben 

A kedvenc helyek (favourite places) vizsgálatának kutatási vonala közös keretbe foglalja a 

regeneráló helyek, a helyköt dés, a helyidentitás és a környezeti önszabályozás jelenségeit 

(Korpela–Hartig, 1996, Korpela és mtsai, 2001, Korpela, 2003, Korpela, Kytta, Hartig, 2002, 

Korpela–Ylén, 2007, Dúll és mtsai, 2009). E kutatások abból a feltételezésb l indultak ki, 

hogy az emberek hétköznapi élet során gyakran látogatott, kedvenc (azaz fontos, kedvelt, 

sokra értékelt) helyeinek feltárásán keresztül rálátást nyerhetünk a környezet szerepére az 

önszabályozás és érzelemszabályozás folyamataiban. Több vizsgálat is arra az eredményre 

jutott, hogy a megkérdezettek fenyeget , vagy érzelmileg megterhel  élményeket követ en 

látogatják kedvenc helyeiket (csalódás, veszekedés, stressz, fáradtság, szorongás 

alkalmával), hogy ott nyugalomra leljenek, gondolataik letisztuljanak, és kihívást jelent  

problémáikkal szembenézzenek (ez például serdül kre igaz a plázákban: Dúll és mtasi, 

2009).  

A kedvenc helyek a leírások szerint gyakran magukkal ragadó szépséggel rendelkeznek, a 

társas nyomások alóli felszabadulás, a kifejezés szabadsága és a kontroll élményét adják 

(Korpela és mtsai, 2001, Korpela–Ylén, 2007), aminek eredményeképp a személyek 

ellazulnak, aggodalmaik és negatív érzéseik csökkenését, pozitív érzéseik er södését 

tapasztalják (Korpela, Ylén, Tyrvainen, Silvennoinen, 2008). Az egyes kedvenc helyekre, 
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illetve a kedvenc hely típusára (pl. természeti környezet) vonatkozó választások jelent s 

stabilitást mutattak egy 10 hónapos id tartam alatt, ami meger síti a feltevést e helyek 

szerepér l az önszabályozásban és a helyköt désben (Korpela, Ylén, Tyrvainen, 

Silvennoinen, 2009). 

További kutatások felfedték, hogy a kedvenc helyeken megélt élmények leírhatók az 

ART által javasolt jellemz kkel, különösen a kiterjedtségben bennfoglalt koherencia, az 

illeszkedés és a távollét jellemezte a megkérdezettek kedvenc helyeit (Korpela és mtsai, 

2001). A kutatásokban résztvev  finn, amerikai, ír, szenegáli és észt diákok és fiatal feln ttek 

leginkább a hétköznapi természeti helyszíneket (parkokat, tengerpartot és erd t) jelölték meg 

kedvenc helyüknek, míg a második legnagyobb kategóriába a lakókörnyezetek tartoznak 

(Korpela, Ylén, 2007). Hasonlóan a figyelmi regenerálódás vizsgálata során kapott 

adatokhoz, a természeti környezetek érzelemszabályozásban betöltött szerepét támasztja alá 

az az eredmény is, miszerint er sen negatív hangulatban lév  feln ttek inkább választanak 

természetes környezetet kedvenc hely gyanánt, mint azok a feln ttek, akik a negatív érzések 

alacsony szintjér l számolnak be (Korpela, 2003). 

Ugyanakkor a lakókörnyezetek hozzájárulása az önszabályozás és az érzelemszabályozás 

folyamataihoz a legkevésbé sem váratlan eredmény, tekintve az otthon középponti szerepét a 

mindennapi életben, a helyköt dés és a helyidentitás alakulásában (ld. Dúll, 1995, 2009, 

Korpela és mtsai, 2001, Sallay, Dúll, 2006). Az otthon érzelemszabályozás szempontjából 

lényeges jellemz i közé tartozik a hely megválasztása és kialakítása feletti kontroll és a 

biztonságos menedék érzése, az elvonulás és a társas kapcsolatok szabályozásának 

lehet sége (pl. bens séges együttlét fontos másokkal). Objektív szempontból az otthonra úgy 

is tekinthetünk, mint ahol a felmérések tanúsága szerint a legtöbb szabadid nket töltjük, és 

ahol a legtöbbször alszunk. Bizonyos helyzetekben azonban az otthon nem képes kielégíteni 

lakója érzelmi szükségleteit, és nem szolgálja a pozitív helyköt dés kialakulását. Ez történik 

egyes normatív vagy paranormatív, családi krízisek (pl. családtag halála, válás, családon 

belüli er szak) esetén, illetve, ha a lakóépület fizikai állapota nem megfelel . Ilyenkor az 

emberek motiváltabbak lesznek más helyek felkeresésére, hogy érzelmi állapotaikat 

szabályozzák (pl. biztonságot leljenek), vagy elköltöznek (Manzo, 2003, Korpela és mtsai, 

2001, Dúll, 2009). 

Összefoglalva a „környezeti önszabályozás hipotézise” (Korpela és mtsai, 2001) 

szellemében végzett kutatásokat, az eredmények igazolni látszanak azt a feltevést, hogy a 

kedvenc helyek az önszabályozás és az érzelemszabályozás környezeti tényez i, a velük való 
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találkozás a személy regenerálódását, érzelmi egyensúlyának és bels  koherenciájának 

fenntartását szolgálja.  

4. 4. Evolúciós modell és automatikus érzelmi folyamatok 

A regeneráló környezetekkel kapcsolatos kutatások - ideértve a stressz csökkenésének 

vizsgálatát, a figyelmi regenerálódást és a kedvenc helyeket is – egyértelm en azt mutatják, 

hogy a természeti és épített környezetek különböz  módon és mértékben vesznek részt az 

önszabályozás és érzelemszabályozás folyamataiban. A nyolcvanas évekt l számos kutatás 

foglalkozott a különböz  környezetek észleléséhez kapcsolódó fiziológiai és érzelmi 

reakciók sajátos mintázataival, amelyeket itt Korpela, Klemettila és Hietanen (2002) 

áttekintése alapján foglalunk össze.  

Több, különböz  laboratóriumban végzett kísérlet egybehangzó eredménye, hogy a 

hétköznapi természeti környezet látványa (10 perces, fákat, zöld növényzetet és természetes 

vizeket bemutató videó formájában) az el z leg stresszkelt  videónak vagy stresszel  

feladatnak kitett személyeknél a vegetatív stresszmutatók – vérnyomás, izomfeszültség, 

b rvezetés – csökkenését idézte el , míg a városi környezet látványát követ en a személyek 

a stresszre utaló vegetatív aktivitás magasabb szintjét mutatták. A természeti tájakat szemlél  

személyek gyorsabban is épültek fel a stresszb l, és ellenállóbbnak mutatkoztak további, 

stresszkelt  ingerekkel szemben, mint az épített környezetet bemutató videó néz i.  

A kétféle környezet élettani hatásának különbsége el zetes stressz hiányában is jól 

mérhet : EEG-vel végzett vizsgálatok szerint, a vizsgálatban résztvev k természeti képek 

vetítése alatt több, az éber, relaxált állapotra jellemz  alfa aktivitást mutattak, mint városi 

jelenetek nézése közben. Más vizsgálatban az arcizmokon regisztrált EMG mintázat a 

mosoly mintázatának inkább megfelel  reakciót mutatott nagymértékben kedvelt, nyitott téri 

elrendezés  természeti képekre, mint kevésbé kedvelt, zárt téri elrendezés  természeti 

képekre. Önbeszámolós hangulatmérést alkalmazó vizsgálatban 9 percnyi, természeti 

képeket tartalmazó képsorozat megtekintése után a résztvev k több pozitív érzésr l, 

kevesebb haragról és szomorúságról számoltak be, mint azok, akik városi környezeteket 

bemutató képeket láttak. 

A fiziológiai méréseket egy izgalmas kísérleti elrendezésben Hartig és munkatársai 

(2003) kivitték a terepre is: ambuláns vérnyomásmér vel végeztek ismételt méréseket fákra 

néz , illetve kilátás nélküli szobákban ül , majd irányított természeti, illetve városi sétán 
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résztvev  személyeknél. Az eredmények meger sítik a laboratóriumokban kapott 

eredményeket, a természeti környezettel való találkozás (már a fák látványa is az ablakból) a 

vérnyomás csökkenése irányában hatott, míg a városban tett séta a vérnyomás emelkedésével 

járt (érdekes módon mindkét esetben a hatás iránya félútig érvényesült, ahonnan a 

résztvev knek vissza kellett fordulniuk). A természetben sétálók a séta után több pozitív 

érzésr l, kevesebb haragról és szomorúságról számoltak be, mint a városi séta résztvev i.  

A környezetre adott fiziológiai és érzelmi reakciók kapott mintázatai jól illeszkednek a 

környezeti észlelés evolúciós modelljéhez (Ulrich, 1983, idézi Korpela és mtsai, 2002). 

Evolúciós szempontból feltételezhet , hogy pozitív értékelést azok a környezetek váltanak 

ki, amelyek a hosszú távú túlélést szolgálták, vagyis a vizet és növényzetet tartalmazó 

természeti környezetek. Preferencia mutatkozik a nyitott téri elrendezés , és nagyobb, 

belátható mélység  terek iránt is. A modell alapfeltevése szerint az észlelés során a környezet 

kitüntetett jellemz i gyors, automatikus feldolgozáson mennek keresztül, azonnali pozitív 

vagy negatív értékelést kapnak, ami azután befolyásolja a személy környezetre adott kognitív 

értékelését, fiziológiai és érzelmi válaszát.  

Korpela és kutatócsoportja több kísérletben igazolták a környezet gyors affektív 

értékelésének hatását az éppen következ  érzelmi és kognitív folyamatokra (Korpela és 

mtsai, 2002, Hietanen, Korpela, 2004). Érzelmi el feszítés paradigmát alkalmazva azt 

találták, hogy a független megítél k által kifejezetten regeneráló hatásúnak értékelt 

környezeti képek (természetfotók) kivetítése után 200 msec késleltetéssel bemutatott hang- 

vagy arcingerekr l a személyek gyorsabban döntik el, hogy örömöt vagy haragot ábrázolnak-

e, ha a környezeti el feszítésnek megfelel  hangulatról (ebben az esetben az örömr l) kell 

döntést hozniuk, mint az ellentétes esetben. Az alacsony regeneráló hatással bíró képek (pl. 

betongarázs vagy lakótelep minimális növényzettel) vetítése után a haragot megjelenít  

arckifejezésr l, illetve hangingerr l hoztak gyorsabb döntést a személyek, mint az örömöt 

kifejez  célingerekr l. 

A környezeti ingerek affektív jellemz inek (regeneráló kapacitásának) gyors feldolgozása 

tehát felkészíti a szervezetet a környezetnek megfelel  érzelmi színezet  – de máshonnan, 

jellemz en a személyközi interakcióból származó – információ feldolgozására. Ez az 

adaptív, automatikus folyamat befolyásolja a különböz  helyeken átélt élményeinket, és 

egyben felismerhetjük benne a regeneráló környezetekkel kapcsolatos tapasztalatok, illetve a 

környezeti önszabályozás egyik háttérmechanizmusát. 
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4. 5. Környezeti önszabályozás és környezett l való függetlenség 

A környezeti önszabályozás hipotézisének szellemében végzett kutatások a nyolcvanas 

évekt l napjainkig egyre több oldalról alátámasztják és meger sítik a fizikai környezetek 

feltételezett szerepét a tudatos és nem tudatos, érzelemszabályzási és önszabályzási 

folyamatokban, végs  soron a személy jóllétében. Mindezekre alapozva Korpela és Ylén 

(2009) a „kedvenc hely receptjének” el írását javasolják a pszichológiai és egészségügyi 

tanácsadásban. 

Az önszabályozás és a lelki egészség jelenségei kapcsán azonban a környezettel való 

kapcsolat mellett felmerül a környezett l való függetlenség, a környezet meghaladásának 

gondolata is (ld. Maslow, 1968/2003). A környezetét l függetlened  személy bels  

er forrásaira és képességeire támaszkodva tudja megvalósítani az önszabályozás olyan 

módjait, mint a meditáció, vagy az elmélkedés (Maslow, 1968/2003, S. Kaplan, 2001). 

Ember és környezete tranzakcionális kapcsolatában a környezeti regenerálódás 

élményének létrejötte szintén nagymértékben a személy bels  jellemz it l függ. A környezet 

nem önmagában fejti ki hatását; a személyen múlik, hogy milyennek észleli az adott 

környezetet, vagyis mennyire képes észrevenni, felkutatni, megalkotni a számára feltölt dést 

jelent  helyeket. S. Kaplan (2001) feltételezése szerint a regeneráló környezetek használata 

részben automatikusan zajlik, részben éppen úgy tanulható, fejleszthet  képesség függvénye, 

mint a meditációs élmények megtapasztalása. Másfel l, egyes regeneráló környezetekkel 

kapcsolatos élmények éppen a befele fordulás és a szemlél dés állapotát teremtik meg az 

emberben. Így az érzelemszabályozás és a regenerálódás módjai elképzelhet k egy 

kontinuum mentén, melynek egyik végpontján helyezkedhetnek el a környezet jellemz it 

kihasználó, pihentet  élmények, a másik végponton pedig a gyakorlott meditáló bels  

megtapasztalásai (S. Kaplan 2001). Ha pedig megfontoljuk, hogy a meditációs hagyományok 

továbbadására szolgáló kolostorok éppen az er teljesen regeneráló hatású környezetekben 

épültek (vö. Dúll, 2010), úgy t nik, a környezett l való függetlenedés és befele fordulás 

tanulását is el segítik a hely kapcsán átélt, automatikus és tudatos, környezeti önszabályozási 

folyamatok. 
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5. A családi folyamatok rendszerszemlélete és 
környezetpszichológiai vonatkozásai 

5. 1. Az otthon és a családi kapcsolatok rendszerelmélete 

A környezeti helyek rendszerszer  megközelítésének megjelenésével nagyjából egy 

id ben, a hetvenes években Minuchin (1974/s.d.) úttör  módon megalkotott egy olyan 

terápiás elméleti keretet, amely az egyént nem kontextusából kiragadva próbálja megérteni, 

hanem a környezettel való állandó kölcsönhatásában, cselekvésváltásában. „Körülményei 

nélkül az ember nem önmaga többé” (i. m. 11. o.), azaz egyén pszichés élete sem teljesen 

bels  folyamat. A személyek, ha családban élnek, egy társas rendszer részeiként m ködnek, 

amelyhez alkalmazkodniuk kell, és amely magán viseli ugyanezen személyek korábbi 

cselekedeteinek hatásait is. A személy reagál a rendszer más részeiben zajló stresszekre, 

amelyekhez alkalmazkodik is, ugyanakkor jelent sen hozzá is járulhat azokhoz. Az egyén 

tekinthet  alrendszernek vagy a rendszer részének, de a probléma megértése és a terápiás 

beavatkozás megválasztása szempontjából mindig az egészet kell figyelembe venni. 

Minuchin strukturális családterápiás felfogásában a családszerkezet egy átalakulóban lév , 

nyitott, szociokulturális rendszer, amelynek fejl dése a struktúra újabb és újabb átalakítását 

igényli. A család a megváltozott körülményekhez úgy alkalmazkodik, hogy meg rizze 

kontinuitását, és lehet vé tegye minden tagja pszichoszociális fejl dését. A családszerkezet 

azoknak a funkcionális követelményeknek láthatatlan halmazából épül fel, amelyek a 

családtagok közti interakciók módját szervezik. Tehát – akárcsak ember és otthoni 

környezete viszonyában láttuk – a családtagok ismételt m veletei, rutinjai, rituáléi (vö. Dúll, 

1998, 2009, 2012a) alakítják ki, hogyan, mikor és kihez viszonyuljanak, és ezek a 

tranzakciós minták fogják jellemezni a rendszert (Minuchin, 1974/s.d.). 

Lennard és Lennard (1977)3 már a hetvenes években sürgették a családi otthonok 

környezeti sajátosságainak empirikus feltárását és figyelembevételét a terápia során (sajnos 

azóta is igen kevés kutatás foglalkozott ezzel a területtel). A szerz k áttekint  

tanulmányukban összefoglalják az otthon fizikai tulajdonságainak, a lakóhelyek egymáshoz 

viszonyított helyzetének és az otthon-lakó illeszkedésnek lehetséges hatásait a család életére, 

bels  viszonyaira, illetve a családtagok egészségére. A rendszerelmélet alapján kifejtett 

                                                 

3 Köszönet Dr. Túry Ferencnek, amiért a rendelkezésemre bocsátotta a tanulmányt. 
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koncepciójukban leírják és esettanulmány-részletekkel illusztrálják az izomorf és a 

kiegészít  illeszkedést, valamint az illeszkedés hiányát (i. m.) Az otthoni környezet 

tanulmányozását három fogalom, a terület, a határ és az irányultság bevezetésével ajánlják a 

kés bbi kutatásoknak. Értelmezésükben a terület a térnek az a része, amelyet valamiféle 

határok vesznek körül, és amelyet egy egyén vagy egy család a kontrollja alatt tart4. A határ a 

terület „b re”, amely lehet fizikailag jelenlév , vagy konszenzusfügg . A határ 

mindenképpen er sebb vagy gyengébb kommunikációs gátat jelent a családtagok 

érintkezésében. Egy terület irányultságát környezetében való elhelyezkedése határozza meg, 

azaz például, hogy merre néz a ház bejárata, vagy hogy merre fordulnak az ül helyek egy 

helyiségben (Lennard és Lennard, 1977). Az otthoni környezet a szerz k szerint tehát egy 

önálló kommunikációs modalitást képvisel, amely fontosságában egyenrangú az egyéb – 

nyelvi, nonverbális, mozgásos – modalitásokkal (ld. még: Dúll, 1998), és mint ilyen, részt 

vesz az általános családi kommunikációs mintázat szervez désében, például inkongruens 

vagy „double bind” üzenetek létrehozásában (például a szül k rendszeresen szidják a 

gyermeket, amiért nem tart rendet, ugyanakkor nem biztosítanak a számára megfelel  

tárolási lehet séget; Lennard és Lennard, 1977). 

5. 2. A család rendszerszemlélet  segítése az otthoni környezet 
jelent ségének figyelembe vételével 

A család rendszerszemléletét alkalmazó családterápiás megközelítésében az egyén 

pszichikus m ködése az t körülvev  család, mint rendszer m ködésének szerves része és 

azzal szoros kölcsönhatásban áll. A terápiás beavatkozás célja e rendszer dinamikájának 

feltárása és megértése, ezáltal a diszfunkcionális m ködések korrekciója (Sherman és 

Fredman, 1986/1989). 

5. 2. 1. A családi otthon alaprajza a családterápiában 

A fentiek alapján könnyen érthet , hogy családterapeuták miért vették fel diagnosztikus 

eszköztárukba a családi otthon térhasználatának feltárását. A Sherman és Fredman 

(1986/1989) által leírt diagnosztikus eljárás (amelyet terápiás beavatkozásra is felhasználnak) 

az otthon alaprajzának elkészítésével indul. A házastársakat (szül ket) felkérik, hogy 

                                                 

4 A kontroll és a személyes tér kérdésében ld. még: Dúll, 1998, 2009. 
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rajzolják le gyermekkori (vagy éppen jelenlegi) lakásuk alaprajzát, minden helyiség 

feltüntetésével. Rajzolás közben a terapeuta kérdéseket tesz fel az egyes helyiségek 

hangulatával és a jellemz  eseményekkel, viselkedésekkel, szóbeli megnyilvánulásokkal 

kapcsolatban. A beszélgetés közben a családtagok számára érthet vé válnak a családi élet 

implicit szabályai, a területi felosztás és az ahhoz kapcsolódó összetartozás- és 

kirekesztettség-érzés, kiegyensúlyozottság és feszültség, jó közérzet és szenvedés, a családi 

territórium bels  határai és kelepcéi. A módszer fontos eleme a nonverbális csatorna 

használata. Az ilyen módon felszínre kerül  információk segítik a családtagokat, hogy 

felismerjék szerepeiket, elvárásaikat és egyedi helyüket a családi konstellációban. 

A tapasztalatok szerint a családi otthon rajzának technikája intenzív együttes élményeket 

jelent a családtagok számára. Ez a tény meger síti az elméleti kutatások korábban említett 

eredményeit, ahol azt láttuk, hogy mind pozitív mind negatív élményeink szerepet játszanak 

az otthonunkhoz való er s köt désünk kialakulásában. A módszert fent említett tulajdonságai 

– pozitív és negatív érzelmek feltárása, nonverbális csatorna használata és a személyek 

bevonódása – különösen alkalmassá teszik az otthon környezetpszichológiai szempontú, 

kvalitatív vizsgálatára. 

A család otthonát mint a család (múlt, jelen és eljövend ) életének téri metaforáját 

használja fel Brock és Barnard (1993), amikor arra kéri a terápián résztvev  párokat és 

családokat, hogy kapcsolatuk alapvet  problémáit a ház alapjánál (a földszinten) tárgyalják 

meg, a család és a külvilág érintkezésével kapcsolatos kérdéseket a garázsban, a generációk 

közti feszültségeket a folyosókon vagy közleked kön, a vallással/személyes értékekkel 

kapcsolatos problémákat a padláson, az evés zavarait és a szerepkonfliktusokat a konyhában, 

a szexualitás, a vonzóság és az alvás problémáit a hálószobában, a családi határok és 

összetartozás kérdéseit pedig a nappaliban beszéljék meg. A terapeuták tapasztalata szerint a 

cselekvésnek ebben az újszer , de a problémához metaforikusan kapcsolódó fizikai 

kontextusában a családok rendszerint meglátnak addig rejtve maradt lehet ségeket, 

megoldási módokat (Brock és Barnard, 1993). 

Más terápiás irányból, a pszichoanalitikus gyakorlat területér l származik Székács (1985) 

megfigyelése, aki a testnyílások feletti kontroll és az otthoni terek feletti kontroll 

összefüggéseire hívja fel a figyelmet. A terapeuta egyrészt leírja, hogy enuretikus gyerekek 

családjában gyermek- és feln tt terek összenyitott volta az ellen rz  funkciók gyakorlásának 

reverberáló köreit hozza létre gyermekek és szül k között, azaz meglep  analógia adódik a 

szobák be nem csukott ajtói, illetve a szfinkterkontroll zavarai miatt rosszul záró testnyílások 
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között. Másrészt, az emberi test és fizikai környezete szimbolikus kapcsolatát tovább 

vizsgálva, pszichoszomatikus kliensei otthoni környezetre vonatkozó leírásait figyelembe 

véve, azt találta, hogy a nyitott, vagy éppen mereven zárt otthoni terek, illetve a rosszul 

m köd  határok (pl. ajtók) a zavart énfejl désnek és az elégtelen énhatároknak szimbolikus 

reprezentációi. A kliens pszichés m ködésében bekövetkez  változás ezért együtt jár az 

otthoni terek használatának változásával, például a szorongó és identitászavarral küzd  21 

éves lány terápiája során – a család nagy megrökönyödésére – kilincset vásárolt szobája 

ajtajára, a sok-sok évvel ezel tt elromlott kilincs helyébe. 

5. 2. 2. Az otthonlátogatás kérdése a családterápiás gyakorlatban5 

Mint az otthon empirikus vizsgálatát bemutatva láttuk, kevés az olyan kutatás, amely 

valóban az otthoni terepen, az egyes családok otthonában zajlik. Hasonlót állíthatunk más, 

nem környezetpszichológiai megközelítésben, a családterápiás beavatkozás és az otthon 

viszonylatában is: a családterápiás ülések általában az erre a célra kialakított helyiségben 

zajlanak, a család otthona csak a beszámolók, illetve a strukturált feladatok révén jelenik 

meg (ez utóbbiakra láttunk példákat a fejezet elején). 

Jürgen Hargens rendszerszemléletben dolgozó, német családterapeuta arról számol be, 

hogy otthonlátogatási gyakorlatát egy kényszerhelyzetnek köszönheti: egy id ben nem talált 

rendel nek alkalmas helyiséget, miközben a terápiára nagy igények mutatkoztak (Hargens, 

1994). Az otthonlátogatásra vonatkozó elméleti keret hiányában saját tapasztalataiból építette 

fel ezeknek a találkozóknak a menetét. Tapasztalatait értékelve, az otthonlátogatás el nyei 

között említi, hogy ez esetben a kliens egyenjogúságát hangsúlyozza, hogy már a találkozás 

helyét is egyenrangú megállapodással jelölik ki, valamint, hogy a hely rituáléja nem 

tartalmaz a terapeuta státuszára vonatkozó jellemz ket, és a kliens helyiségeiben az ülés 

semmilyen vonatkozásban nincs el strukturálva. Hargens (1994) nem foglalkozik a fizikai 

környezet és a társas interakciók kapcsolataival, ugyanakkor említi, hogy az otthonlátogatás 

nemhogy nem könnyíti meg számára a kliens világának megismerését, hanem sokkal inkább 

el feltevéseket aktivál, valamint zavarok forrásává lesz azáltal, hogy vendég és vendéglátó 

szerepe keveredik a pszichoszociális szakemberével, valamint a tanácskér ével, és a szakmai 

munkavégzés könnyen szembekerülhet a vendég jó közérzetével. Hargens számára a „hely” 

                                                 

5 Székács (1985) és Hargens (1993) tanulmányainak megismertetése kapcsán is Dr. Túry Ferencet illeti 

köszönet. 
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els sorban mint „beszélgetést el segít  struktúra” határozódik meg, és ebben a min ségében 

az otthon nem ad számára lehet séget jobb megfigyelésekre vagy átfogóbb érzékelésre 

(Hargens, 1994). 

Az imént idézett szerz vel szemben, az a kevés számú szakirodalmi utalás, amely az 

otthonlátogatással foglalkozik, annak fontosságát, hatékonyságát és lehet ségeit mutatja be. 

Berg (1991/s. d.) a sokproblémás családokkal folytatott otthoni konzultáció kapcsán kiemeli 

a helyszín adta el nyöket a megfigyelésben, a bizalmi kapcsolat kiépítésében, a családi 

id gazdálkodás struktúrájában. Füredi (2003) említi azt a (hazánkban sajnos ismeretlen) 

angliai gyakorlatot, hogy a pszichiátriára való beutalás szükségességét egy 24 órás 

krízisszolgálat team tagjai a család otthonában mérik fel. Ennek hátterében az a megfigyelés 

áll, hogy jó néhány beutalást nem pszichés megbetegedés, hanem inkább az elviselhetetlenné 

váló családi feszültség tesz szükségessé. Az otthonban létrejöv  els  beszélgetés alkalmával 

a cél a feszültség oldása és a kórházi felvétel elkerülése, amit a statisztikai adatok alapján 

jelent sen sikerült csökkenteni Londonban (Füredi, 2003). 

Az otthon fentebb részletesen vázolt környezetpszichológiai és strukturális családterápiás 

megközelítéseket ötvözi Túry és munkatárssai (2003) tanulmánya, amely családterápia 

keretében lezajlott otthonlátogatások esetrészleteivel és az információk értelmezését 

megkönnyít  környezetpszichológiai támpontok vázolásával kívánja segíteni a háziorvosok 

munkáját (Túry, Wildmann, László, Rácz, Dúll, 2003). A szerz k is felhívják a figyelmet 

arra a tényre, hogy Magyarországon a kórházi orvosok (pl. pszichiáterek) gyakorlatából 

hiányzik az otthonlátogatás. A háziorvosok azonban naponta járnak ki a betegekhez, így 

számukra igen értékesek lehetnek a családi otthonokban végzett megfigyelések. A 

tanulmányban bemutatott esetrészletek többsége evészavarban szenved  betegek otthonából 

származik (részletesen ld. alább). A szerz k kiemelik annak gyakorlati jelent ségét, hogy az 

otthon környezetpszichológiai szempontú megfigyelése a családlátogatás során lehet vé teszi 

olyan, lényeges kommunikációs üzenetek megértését, amelyek más módokon nem vagy 

nehezen elérhet k (Túry és mtsai, 2003). 

5. 3. A krónikus betegség tapasztalata a családi otthonban 

5. 3. 1. Pszichoszomatikus betegek és családjaik 

A fent vázolt strukturális családterápiás elméleti keret megalkotásában Minuchint és 

munkatársait nagyrészt a pszichoszomatikus családtaggal rendelkez  családok megfigyelése 
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segítette (Túry, 2000). Minuchin (1974/s. d.) ezeknek a családoknak a sajátos szervez dését 

és m ködését leírva kiemeli, hogy azt a személyek és alrendszerek közti határok 

elmosódottsága, a túlvédés, a merev kapcsolati minták és a konfliktuskezelés hiánya 

jellemzik. Ez fontos lépést jelentett a pszichoszomatikus betegségek kialakulásának és 

fennmaradásának elméletében, valamint terápiájában. A családterápia megjelenésével 

ugyanis lényeges szemléletváltozás következett be: a lineáris oksági modellt a 

rendszerszemlélet váltotta fel (Túry, 2000).  

A családterápia milánói (szisztémás) irányzata is hozzájárult a pszichoszomatikus 

beteggel él  családok megértéséhez. Az  megfigyeléseik szerint ezekben a családokban 

jellemz , hogy a családtagok visszautasítják vagy érvénytelenítik egymás üzeneteit, a szül k 

vonakodnak a vezet  szerep nyílt vállalásától, gyakoriak a rejtett feszültségek és a titkos 

koalíciók, valamint a családtagok nem tudnak személyes felel sséget vállalni hibáikért 

(Túry, 2000). 

Az otthon és a betegség viszonyának megértését segítette néhány hazai családterapeuta 

úttör  kezdeményezése a családi otthonok meglátogatására vonatkozóan (Túry és mtsai, 

2003). Tapasztalataik szerint az evészavaros betegek otthonaiban a környezet és a 

térhasználat számos elemében tetten érhet  a generációs és személyek közötti határok 

említett elmosódottsága, illetve a családon belüli koalíciók megléte. Példaként említik a 

szül i hálóra nyíló, soha be nem zárt gyerekszobaajtót, vagy a család által kiszerelt ajtókat 

bulimiás lányok otthonaiban, illetve egy anorexiás lány esetét, aki a lányszoba egyharmadát 

lakta, míg a szoba többi része felett kövér húga rendelkezett, így tükrözve térhasználatukban 

a szül i figyelem megoszlását és a testsúlyarányokat. A családlátogatások alkalmával a 

megfigyelésen túl beavatkozásra is lehet ség nyílik: a környezet aprónak t n  

változtatásaival is jelent sen módosulnak a családtagok kommunikációs sémái, 

autonómialehet ségei (pl. hálószobaajtók zárva tartása esténként, Túry és mtsai, 2003). 

6. Kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek a környezeti 
önszabályozás és az otthon vizsgálatában  

Ha a tudatosság dimenziója fel l nézzük az eddig ismertetett kutatásokat, akkor kit nik, 

hogy a környezeti önszabályozás egyaránt magában foglal automatikus és tudatos 

folyamatokat, amelyek részt vesznek viselkedésünk szervezésében, például miközben 

elhagyunk egy helyet, úton vagyunk, vagy belépünk egy másik helyre, hogy javítsunk rossz 
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hangulatunkon, vagy éppen meg rizzük jókedvünket. Ember és hely viszonyában, a 

helyköt dés és a helyidentitás alakulásában hangsúlyos szerepe van a nem tudatos 

folyamatoknak a kora gyerekkortól kezdve az egész életúton át (ld. Dúll, 1996). Gyakran 

nem tudatosul egyes helyek használata közben, hogy a személy hogyan köt dik egy fizikai 

helyhez, (pl. a nappali egy sarkához), és hogy ennek a köt désnek önmagában is jelent sége 

van, nemcsak az ott megforduló személyekhez (családtagokhoz, barátokhoz) való köt désen 

keresztül (ld. Sallay, Dúll, 2006).  

A környezeti önszabályozás folyamatai és módjai a tudatosság dimenziójának mint 

kontinuumnak teljes terjedelmében m ködnek, attól kezdve, hogy munkavégzés közben 

valaki kipillant az ablakon (jó esetben zöld növényzetre, tájra, vagy kellemes, épített 

környezetre), egészen odáig, hogy céltudatosan, hosszú utat tesz meg egy számára különösen 

kedves vagy jelent s hely eléréséért, vagy sok energiát fektet egy otthoni környezet 

kialakításába (vö. Dúll, 2012a), ha úgy érzi, az segít számára elérni a kívánt lelki-érzelmi 

állapotot. 

A tudatosságra vonatkozó megfontolások alapján, valamint a jelenség kontxtusba 

ágyazottsága okán, a környezeti önszabályozási folyamatok, illetve a helyköt dés és 

helyidentitás jelenségének vizsgálata a pszichológiatudományban hagyományosabb 

kvantitatív eljárásokon túl, kontextuális, kvalitatív megközelítést is igényel. Az alábbiakban 

bemutatok néhány jellegzetes kutatási megközelítést, majd részletesen is kitérek az 

ismertetend  kutatás szempontjából kiemelt jelent séggel bíró kontextuális-kvalitatív 

szemléletre, illetve annak tudományfilozófiai hátterére. 

6. 1. Kvantitatív kutatási stratégia a környezeti önszabályozás és az otthon 
vizsgálatában 

6. 1. 1. Kvantitatív eljárások a környezeti önszabályozás kutatásában 

Módszertani szempontból különösen izgalmas, milyen eszközökkel lehetséges 

megragadni, a tudatba emelni, mérhet vé tenni a környezeti önszabályozás sokszín , 

többszörös kölcsönhatásokon alapuló jelenségét. Fiziológiai, reakcióid s és kérd íves 

mérésekkel (pl. az ART négy f  dimenziójára alapuló kérdésekkel) számos, fent idézett 

vizsgálatban sikerült rávilágítani a környezeti önszabályozás háttérmechanizmusaira a 

kutatók által választott, és el zetesen rögzített környezeti ingerekkel kapcsolatban, legyenek 

azok a laboratóriumban bemutatott fotók, videók vagy irányított terepséta.  
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Az el zetesen rögzített természeti és városi képeket használó elrendezésekkel 

kapcsolatban több módszertani kérdés is felmerül (Scopelliti, Giuliani, 2004). Egyfel l, a 

képnézés helyzetében a figyelem inkább irányul a környezet fizikai jellemz ire, és kevésbé a 

helyen megélt vagy megélhet , regeneráló élményre. Másfel l, a fent említett kutatásokban a 

képek kiválasztásánál arra törekedtek, hogy minél markánsabb különbség legyen a természeti 

és városi ingerek között, így az erdei ösvény egy betongarázzsal vagy egy lakóteleppel került 

párba. Kérdés, hogy hasonló eredményre jutna-e egy olyan vizsgálat, ami monoton 

természeti környezetek regeneráló hatását hasonlítja össze esztétikus, történelmi 

városrészekével. 

A kedvenc helyek kutatása az el re adott ingerekkel szemben a személyek helyválasztásai 

fel l közelít, és az ott átélt, regeneráló élmény feltárására törekszik kérd íves eszközökkel. E 

kutatási irány eredményei is a természeti környezetek els bbségét sugallták az épített 

környezettel szemben a környezeti önszabályozás folyamatában, bár a lakóhelyek is fontos 

szerepet kaptak (ld. fent), a gyerekek kedvenc helyei közt pedig nem szerepelt gyakrabban a 

természeti környezet, mint az épített (Korpela és mtsai, 2001).  

A rákérdezés módja és a választott mér eszköz ebben az esetben is befolyásolhatja az 

eredményeket. Scopelliti és Giuliani 2004-es vizsgálatukban fiatal feln ttek, feln ttek és 

id sek környezeti regenerációjának sajátosságait hasonlították össze. k ekkor nem a 

helyekre, hanem a regeneráló élményre kérdeztek rá, és lehet séget adtak vizsgálati 

személyeiknek, hogy az élménnyel kapcsolatos, különböz  id pontokban szerzett 

tapasztalataikat egy félig strukturált, otthon felvett interjú keretében részletesen kifejtsék. Az 

olasz városlakókkal készült interjúk kódolása arra a meglep  eredményre vezetett, hogy a 

természeti környezetek nem szerepeltek gyakrabban a regeneráló élmények helyszíneként, 

mint az épített környezetek. A természeti környezetek fontossága ugyanakkor egyenes 

arányban n tt a regenerálódásra szánt id vel. Szintén új fényben tünteti fel a környezeti 

önszabályozás módjait, hogy a regeneráló élményekhez kapcsolódó érzések közül az els  

helyen kiemelt relaxáció mellett az izgalom is nagy hangsúllyal szerepelt, különösen a fiatal 

feln tt férfiak körében, és e kett  együttes jelenléte is gyakori volt (Scopelliti, Giuliani, 

2004). 

Az idézett kutatásokban a környezet szétválasztása természeti és épített környezet 

kett sségére talán mesterségesnek t nhet. E vizsgálatok városok lakóival készültek, amely 

városok maguk is különböz  mértékben tartalmaznak természeti elemeket, parkokat, 

növényzetet, erd t. A vizsgált városlakók környezethez f z d  viszonyát színezheti az is, 



 52 

hogy mennyiben választották a városi lakókörnyezetet más, természetközelibb lakóhelyekkel 

szemben. E kölcsönkapcsolatok tisztázása szempontjából érdekes Wells és Evans (2003) 

kutatása, akik vidéki gyermekek körében vizsgálták a természet lakóhelyhez való 

közelségének összefüggését a gyermekek által megélt stressz szintjével. Eredményeik szerint 

a természet közelsége moderátorváltozóként befolyásolta a stresszkelt  életesemények 

hatását a vizsgált, vidéki gyermekek pszichológiai jóllétére.  

A való életben az életkortól, személyes adottságoktól, szocioökonómiai státusztól, és az 

adott kultúra sajátosságaitól is függ, hogy éppen mennyi választásunk van abban, milyen 

környezet vegyen körül minket, és hogy hogyan élünk ezzel a választással. Az életút során az 

egyes környezetek szerepe az önszabályozásban aszerint változik, hogy a személy a fejl dés 

és érés mely szakaszában tart, milyen motivációkkal bír, illetve milyen feladatokkal kell 

megküzdenie (Scopelliti, Giuliani, 2004, Smaldone, Harris, Sanyal, 2005).  

A helyet mint folyamatot elemz , dinamikus megközelítésben (ld. Smaldone és mtsai, 

2005) az egyes helyek jelentése az ember számára sosem állandó. Sokkal inkább 

beszélhetünk egy örökké változó kapcsolatról, amelyben a helyekkel (és a társakkal) 

folytatott interakcióink során folyton megalkotjuk és újraalkotjuk a helyek jelentését a 

magunk számára. Módszertani szempontból éppen ezért is elengedhetetlen, hogy a helyek és 

emberek viszonyának egyetlen pillanatát kimerevít  kutatási elrendezések kiegészüljenek a 

jelentésadás dinamikus folyamatait vizsgáló,  kvalitatív eszközökkel. 

6. 1. 2. Kvantitatív kutatási stratégia az otthonhoz f z d  viszony 
vizsgálatában 

Az otthon egyetlen sajátos, fizikai jellemz jére koncentrál R. Kaplan (2001) vizsgálata, 

aki az otthon ablakaiból feltáruló látvány hatásait vizsgálta a lakók pszichológiai jóllétére és 

az otthonnal való elégedettségre. Egy lakónegyed hat háztömbjének lakóit kereste fel postai 

úton eljuttatott kérd ívével. A kérd ívek tartalmazták egyrészt a látvány verbális jellemz it 

(a konkrét helyszínen el forduló látványok tartalmi leírását, pl. „autóparkoló”, „fák”), 

amelyr l a személyeknek meg kellett ítélniük, milyen gyakran látják azokat, másrészt a 

háztömbök környezetér l készült fotókat, amelyekr l a személyeknek meg kellett ítélniük, 

mennyire hasonlítanak a saját otthonukból látottakhoz, illetve, hogy mennyire kedvelik 

azokat. A vizsgálati személyeknek ezeken kívül ki kellett tölteni egy jóllétre vonatkozó és 

egy otthonnal való elégedettségre vonatkozó kérd ívet is, valamint válaszolni kellett 

szokásos tevékenységekre és aktuális nehézségekre vonatkozó kérdésekre is. A válaszokat 
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minden esetben ötfokozatú skálán kellett bejelölni. Módszertani szempontból érdekes, hogy 

bár minden fotó valamelyik a háztömb környékén készült, a hasonlósági ítéletekben a 

személyek nem feltétlenül a saját háztömbjük körül készült képeket találták hasonlónak az 

otthonukból látottakhoz (R. Kaplan, 2001). A vizsgálati személyek feltehet leg saját, bels  

látvány-reprezentációik alapján hozták meg az ítéleteket, mivel a képeken legtöbb esetben 

nem volt azonosításra alkalmas támpont (pl. felismerhet  épületrészlet). 

Legkedveltebb látványnak a viszonylag érintetlen erd s részek bizonyultak, ugyanakkor 

ezek a képek kapták a legalacsonyabb pontszámokat a hasonlósági ítéletekben. A személyek 

tehát azokat a képeket kedvelték leginkább, amelyekr l azt nyilatkozták, hogy a legritkábban 

látják, a legkevésbé hasonlítanak az ablakukból látottakhoz (R. Kaplan, 2001). Az 

eredmények szerint egyébként a tág értelemben vett természeti látvány a jóllét és az 

otthonnal való elégedettség magasabb szintjével járt együtt, míg az épített környezet látványa 

negatív viszonyban volt a szomszédsággal való elégedettséggel (mint az otthonnal való 

elégedettség egyik faktorával) (R. Kaplan, 2001). Hasonló stratégiát követ - az otthon egy 

jellemz jének kiragadásával - Faber Taylor és munkatársai (2002) fent idézett vizsgálata a 

gyermekek önszabályozása és az otthon ablakából feltáruló látvány viszonylatában. 

6. 2. Kvalitatív és kevert kutatási stratégiák a környezeti önszabályozás és 
az otthon vizsgálatában 

6. 2. 1. Szimbólumok a helyekhez f z d  viszony vizsgálatában 

A szociofizikai környezet „spirituális” indíttatású kutatói azt a folyamatot vizsgálják, 

amelyen keresztül a környezet szimbolikus jelentést nyer egy adott közösség számára 

(Stokols, 1990). Állításuk szerint a fizikai környezet szimbolikus jelentést nyert részei 

folyamatos hatást gyakorolnak az egyének érzelmi életére és viselkedésére, még akkor is, ha 

éppen nincsenek közvetlen kapcsolatban az adott személlyel. A környezeti szimbolikát 

kvalitatív vizsgálati eljárásokkal kutatják, amelynek során gyakran a vizsgálatvezet k sem 

maradnak semlegesek: aktív részeseivé válnak a környezetnek és annak a folyamatnak, 

amelyben a résztvev ket érzékennyé teszik a környezet alternatív jelentéseire, egyéni 

értékeik kifejezésére. E kutatások eredményei szerint a fizikai környezet egyes elemei 

környezeti felhívó jelekként m ködnek, vagyis kiemelik, fokozzák a környezet vonzó 

jellegét, érzelmi töltését. Ilyenek lehetnek többek között a m alkotások, a zene, a színek, az 

illatok, a szobanövények, a természetes megvilágítás egy vagy zöldell  park látványa. 



 54 

Stokols (1990) felveti e környezeti elemekkel kapcsolatban, hogy hatásukat a személyek 

hely-köt désére csak ismételt „rituálékon” keresztül fejthetik ki, abban az esetben is, ha a 

szóban forgó szimbólumok – környezeti felhívó jelek – egyéniek, azaz szervezett társadalmi 

jelentés nem köt dik hozzájuk. E folyamatra utal Dúll Andrea (1995) is, amikor Hernádira 

hivatkozva azt írja, hogy az otthon „intimizált tárgyak összessége, s t, önmagában is egy 

intimizált tárggyá válik” (358. o.). Az otthon tere ugyanis nagyon alkalmas a számunkra 

kedvessé, érzelmileg fontossá vált tárgyak felhalmozására (Dúll, 2003). Az otthonban rzött 

kedves tárgyaknak nagy szerepe van a helyköt dés alakulásában, minthogy ezek a tárgyak 

egyrészt képviselik a személy múltját (pl. egy ágyterít , ami a férjé volt még legénykorában, 

az udvarlás idején kedvesének adta, és most a közös családi otthont díszíti), másrészt az adott 

kultúrához tartozást is megjelenítik (pl. barátoktól kapott ikon a falon). Az itt ismertetésre 

kerül  kutatásban éppen ilyen egyéni szimbólumok – a fenti példákban is említett 

otthonszimbólumok – vizsgálatán keresztül is szeretnénk pontosabb képet kapni az otthonban 

fellelhet , jelentéssel bíró környezeti elemekr l. 

Az Egyesült Államokban, a nyolcvanas években már zajlott hasonló irányú kutatás. Dúll 

(2003) idézi Csíkszentmihályi és Rochberg-Halton chicagói családoknál folytatott 1981-es 

vizsgálatát, melyben kedvenc tárgyak megnevezését kérték, és a tárgyköt désben jelent s 

nemi különbségeket találtak: a n k kedvenc tárgyaik személyes jellegét és kapcsolatokban 

betöltött szerepét, illetve a családi múltat hangsúlyozták, míg a férfiak inkább a cselekvéssel, 

teljesítménnyel, fizikai er vel és általános képességekkel kapcsolatos tárgyakat választották. 

6. 2. 2. Kutatás a terepen: résztvev  fotózás a kedvenc helyek vizsgálatában 

A környezethez való viszony számos aspektusa nem vagy nehezen tudatosítható (Dúll, 

Urbán, 1997, Dúll, 2002b), így ha pusztán verbális beszámolókra támaszkodunk, ezek az 

aspektusok felderítetlenek maradnak. Ez az érv szól amellett, hogy az otthonhoz f z d  

viszony kutatásában nem verbális (képi) eszközöket is alkalmazzanak, fenntartva a „szabad 

beszámoló” helyzetét, tehát a vizsgálati személy szabadságát abban, hogy mir l számol be 

ezen a sajátos módon, azaz a képek segítségével.  

A kedvenc helyek koncepciójához illeszkedik az a kvalitatív módszertant alkalmazó 

kutatás, amelyik Montreal egy alacsony státuszú negyedében mérte fel a gyermekek kültéri 

kedvenc helyeit (Castonguay, Jutras, 2009). A kutatók egyszer használatos 

fényképez gépeket adtak a 7-12 éves korú gyerekek kezébe, azzal az instrukcióval, hogy egy 

héten keresztül fotózzák le azokat a szabadtéri helyeket, ahol szívesen töltik idejüket 
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(résztvev  fotózás módszere). A gyermekek egy hét után leadták a filmeket, és mikor a képek 

elkészültek, a kutatók minden gyermekkel egyenként végignézték az általuk készített fotókat 

(átlagosan 22 képet gyermekenként), és kikérdezték ket a hellyel kapcsolatos 

tapasztalataikról, élményeikr l, a hely használatának körülményeir l, majd megkérdezték, 

hogy melyik helyet kedvelik a leginkább. A helyekr l való beszélgetés közben arra is 

rákérdeztek, hogy van-e olyan hely a környékben, amit kifejezetten nem kedvelnek, és 

meséltették a gyerekeket a nem kedvelt helyekkel kapcsolatos tapasztalatokról is.  

Az interjúk tartalomelemzése árnyalt képet adott a kedvenc helyek használatáról a 

vizsgált 28 gyerek körében. A leggyakrabban kedvelt helyek a parkok és a játszóterek, 

azután az utcák voltak, amelyekkel kapcsolatban a gyerekek a helyeken lehetséges 

aktivitások (játékok) szerepét emelték ki, de mindig utaltak a fák, virágok jelenlétére is. 

Kedvenc helynek legtöbbször a hátsó kerteket jelölték meg a gyerekek, e helyekhez többféle 

pozitív tulajdonságot és aktivitást (játékot) kapcsoltak, mint a többi kedvelt helyhez. A 

kedvelt helyeket az ismer sség és a biztonság jellemezte, míg a nem kedvelt helyek azok 

voltak, amelyek fizikai veszélyt, fenyegetést, bizonytalanságot hordoztak. 

Sokatmondó eredmény ugyanakkor, hogy a vizsgált gyerekek gyakran ugyanazokat a 

helyszíneket nevezték meg kedvelt és nem kedvelt hely gyanánt, illetve a kedvelt-kedvenc 

helyekkel kapcsolatban is számos hátrányos jellemz t említettek, utalva a pl. a rollerezést 

zavaró, sérült útburkolatra, vagy a veszélyes és alkalmatlan játszótéri építményre. A szerz k 

következtetésükben kiemelik, hogy a gyerekek bizonyos mértékig közvetlen környezetük 

foglyai, így a környezeti önszabályozás a rendelkezésre álló, számos negatívumot tartalmazó 

környezetben zajlik, és ezekhez épül ki a köt dés is. A környezeti önszabályozás 

folyamataira épül  helyidentitás alakulását pedig jelent sen befolyásolja a környezet észlelt 

min sége. Így, ha a közeli és ismer s helyek ijeszt  vagy frusztráló környezetek is egyben, 

az alacsonyabb önértékelés érzéséhez vezethet a fejl d  személyiségben (Castonguay, Jutras, 

2009). 

6. 2. 3. Megfigyelés és kvalitatív interjúelemzés az otthonhoz f z d  viszony 
vizsgálatában 

A következ kben ismertetésre kerül  tanulmányok az egyedül él , id s emberek 

helyzetét vizsgálják, amely témaválasztás egyre több figyelmet kíván a nyugati civilizáció 

társadalmaiban. Hayes (2006) az Appalache-hegység vidéki településein, otthonukban 

egyedül él  75-90 éves asszonyokkal készített interjút az egészséggel és az intézményes 
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egészségügyi ellátással kapcsolatos véleményükr l és szokásaikról. Az alkalmazott 

kvalitatív, leíró módszer szerint, a felvett interjúszövegek elemzése és a központi témák 

kiemelése párhuzamosan haladt a további interjúk felvételével, egészen addig, amíg az új 

adatok maradéktalanul illeszkedtek a meglév  kategóriák valamelyikébe. Ezen a módon 8 

hónap alatt 19 interjú készült, minden esetben a vizsgálati személy otthonában.  

Arra a kérdésre, hogyan lehetséges testi-lelki egészségük meg rzése egyedül élve, az 

asszonyok minden esetben az otthonuk fizikai kontextusa köré sz tték a választ. Az 

otthonhoz kapcsolódó tevékenységek, napi rutinok, a f zés, a takarítás és a kertészkedés 

élménye a fent ismertetett regeneráló élmények jellemz ivel bírt a kutatás résztvev i 

számára. Az elcsendesülés, a nyugalom és a szabadság érzését említették, illetve a hely 

tökéletes illeszkedését személyes céljaikhoz, éles kontrasztban a számukra felkínált, 

intézményes nappali foglalkoztatókban megélt élményeikkel. Az otthon e kertes házakban 

egyben a természettel való találkozás és gyógyító együttélés helyszíne is (összhangban a 

kertészkedés megfigyelt terápiás hatásaival egészségügyi intézményekben, ld. Hartig, 

Cooper Marcus, 2006). Hayes (2006) következtetésében kiemeli, hogy az otthonukkal 

harmóniában él  id s emberek esetén az ellátórendszer akkor szolgálja a testi-lelki egészség 

minél további fenntartását, ha képes támogatást nyújtani ahhoz, hogy az otthonukban 

kaphassák meg a szükséges gondoskodást mindazok, akik számára ez a fizikai környezet 

jelenti (jól)létük alapját. 

A környezeti önszabályozás (és annak vizsgálata) a természeti és épített környezeteken 

túlmen en érinti a fizikai környezet részét alkotó, mindennapi tárgyainkat is (ld. Dúll, 1996). 

Marcoux (2001) etnográfiai ihletés  tanulmánya azt a fordulópontot ragadja meg az id s 

emberek életében, amikor úgy döntenek, felszámolják otthonukat, hogy kisebb helyre, 

többnyire id sek (intézményes) otthonába költözzenek. A tanulmány középpontjában az a 

feltételezés áll, hogy az egyes helyekhez f z d  köt dés érzése éppen annyira származik a 

helyen fellelhet  tárgyakból, mint magából a helyb l, azaz tárgyainkat éppen annyira lakjuk, 

mint a teret.  

A résztvev  megfigyelés módszerét alkalmazó kutatás során a szerz  két éven keresztül 

kísért Montrealban lakó, 78-89 éves embereket abban a folyamatban, ahogy a költözésre 

készül dve elrendezik személyes tárgyaik sorsát, kiürítik lakásukat és berendezkednek az új 

helyen (Marcoux, 2001). A terepmunka során készített feljegyzésekb l kibontakozik a 

Montrealban „casser maison”-nak (szó szerint: a „ház megtörésének”) hívott rituálé értelme 

és az önszabályozásban betöltött szerepe. Az id s emberek e rituálé során nemcsak 
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kényszer en megválnak a számukra sokat jelent  tárgyaktól, hanem igyekszenek 

gondoskodni e tárgyak sorsáról, továbbörökíteni, eladományozni azokat létez  vagy feltalált 

örökösöknek, rokonoknak, ismer söknek, kedvelt intézményeknek. Az otthon felszámolása 

legtöbbször szorongással jár: a személyes identitás részeként megélt hely egységének 

elmúlása a személy elmúlását vetíti el  (vö. Dúll, 2009). A tárgyak tudatos elhelyezése a 

következ  generációk körében azonban segít a veszteség elfogadásában. A személy egy 

következ , magasabb szintre léphet, a megajándékozott fiatalabb generációk örökül hagyó 

„ sévé” válik. A „ház megtörése” így a szelf újraalkotásának, és az elmúlás megalkotásának 

folyamata is, amelyben a személy a jöv re fókuszál, aktívan befolyásolva, hogyan éljen majd 

tovább utódai emlékezetében. 

6. 2. 4. Az otthoni környezetek szociológiai és kulturális antropológiai 
megközelítése 

Az antropológiai szemlélet  otthonkutatások közül kiemelked  Kapitány Ágnes és 

Kapitány Gábor (2000) az 1990-es években végzett, 248 lakásra kiterjed  lakáshasználat, 

illetve lakásmód-vizsgálata. Célkit zésük annyiban tér el az eddig tárgyalt lakásvizsgálati 

módszerekét l, hogy k nem a lakók pszichikuma fel l szemlélik ember és lakás viszonyát, 

nem a személyiség alakulására tett hatást kutatják. A kilencvenes évek Magyarországán 

tapasztalható lakásmód-változások feltárása során arra kerestek választ, mi lehet a 

lakásformáló attit dök mögött, mit jelképeznek az aktuális változások. Terepkutatásukban és 

elemzésükben helyiségenként, illetve a lakás tárgyi elemei és a térhasználat szerint 

magyarázzák a középosztály lakáshasználatának jellegzetességeit (Kapitány és Kapitány 

2000). A kutatás hátterében az a feltételezés áll, hogy minden (tárgyi és térhasználati) 

választás kielégít valamilyen funkciót, és a lakás kialakításának módja mögött mindig 

kimutathatóak valamiféle világkép, illetve értékrendszer szempontjai, még abban az esetben 

is, ha a lakás használóiban e szempontok nem is feltétlenül tudatosak. Kapitány és Kapitány 

(2000) e tudatos és nem tudatos választási folyamatok végeredményét kutatják, azt, hogy 

„mit sugallnak – milyen világkép-, értékrendszer-, mentalitás-sajátosságokat, milyen 

korjellemz ket hordoznak – maguk az alakított terek, a tárgyak, a tárgyegyüttesek abban a 

formában, ahogy végül is lakásokká, a kilencvenes évek tipikus mintaadó lakásaivá állnak 

össze” (i. m. 280. o.). Ennek feltérképezéséhez a szerz k rögzítik az egyes helyiségek és 

jellemz  bútordarabok használatának módjait, az elektronikus eszközök, a könyvek, 

dísztárgyak, szimbolikus tárgyak, növények, háziállatok el fordulását és szerepét. Jellemzik 

a lakásokat a fizikai határok, az esztétikai törekvések, a koherencia-törekvések, a rend és 
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rendetlenség, a zsúfoltság, a térrendezés és mozgásszabadság, a bels  távolságok 

szempontjából. A funkciók elemzésénél e szerz k is fellelik az otthonhasználat korábban 

említett változásainak lenyomatát: a szabadid s tevékenységek és pihenés köré szervez d  

otthonok képét, illetve munkahely és otthon legújabb kori (újra)társulását (Kapitány és 

Kapitány, 2000). 

6. 2. 5. Az otthon környezetpszichológiai kutatásának módszerei: 
tranzakcionális elméleti keret 

A helyköt dés fentebb körvonalazott, integratív fogalmához jól illeszkednek a személy-

környezet viszony kutatásának kontextuális és tranzakcionális modelljei (Dúll, 1998, 2002b). 

A környezetpszichológia kontextuális perspektívájának alapfeltevései között említi Stokols 

(1987) a következ  elvárásokat: (a) a jelenségeket azok között a téri, id i és szociokulturális 

viszonyok között kell vizsgálni, amelyben el fordulnak; (b) a diszkrét ingerekre adott 

reakciók és rövidtávú események vizsgálatának ki kell egészülnie a személyek mindennapos 

aktivitását és környezetét célzó, nagyobb elemzési egységekkel dolgozó, longitudinális 

vizsgálatokkal; (c) a környezet és viselkedés jól általánosítható törvényszer ségeinek 

keresése mellett figyelembe kell venni a pszichológiai jelenségek helyzetfügg  

jellegzetességeit. 

Az otthon kutatásának tranzakcionális megközelítése elméleti alapot kínál otthon és 

lakóhely – már többször érintett – átfed  fogalmainak elkülönítésére, valamint arra, hogy 

egységben kezelhessük az otthonhoz f z d  viszony társas/pszichológiai, környezeti és id i 

aspektusait (Werner és mtsai, 1985). Ezek áttekintése látható az 1. ábrán. (köv. oldal) 

Werner és mtsai (1985) munkáját összefoglalva Dúll (1998) kiemeli azokat az alapvet  

folyamatokat, amelyek mentén az emberek kapcsolódnak az otthonukhoz (ld. az 1. ábrán is):  

(a) Ilyenek egyrészt azok a pszichológiai folyamatok – szociális szabályok, interakciók, 

az otthonhoz f z d  érzelmi és értékel  viszony –, amelyek meghatározzák az otthoni 

viselkedéseket, az otthon berendezését és használatát, azaz azt, hogy egy otthonban hol és 

mikor lehet enni vagy aludni. Az otthonban zajló szociális folyamatok megjelennek téri 

folyamatokban is, ahogyan az otthon lakói (családtagok) egymással is interakcióba lépve 

használják az otthoni környezetet. A jelen idej  szemléleten túllépve, az otthon tere utal a 

múltban lezajlott társas eseményekre és tartalmaz kulturális értékeket is (Dúll, 1998).  
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1. ábra. Az otthon mint tranzakcionális folyamatok egysége. Werner és mtsai (1985) nyomán 

 

Megjegyzés: Az eredeti angol nyelv  ábra (Werner és mtsai, 1985) magyar változata Dr. Dúll Andrea 

nyomán. 

 

 (b) Személyek és otthonuk kapcsolatában lényegesek továbbá azok a jelentésadási 

folyamatok, amelyek során az otthoni helyek jelent ségre tesznek szert, és az emberek 

cselekedetei (pl. tárgyhasználat, ápolás, kontroll) kifejezik helyhez köt désüket és 

helyidentitásukat (Werner és mtsai, 1985, Dúll, 1998). 

(c) Az otthoni környezet bizonyos tulajdonságai ugyanakkor kijelölik az otthon használói 

számára az adott helyen/környezetben lehetséges tevékenységek körét (affordanciák), ami 

szintén hozzájárul az egyes otthoni helyek és környezetek sajátos jelentéséhez (Dúll, 1998). 

A tranzakcionális elméleti keretben mindhárom fent vázolt folyamatban fontos szerepet 

játszanak a múlthoz, a jelenhez és a jöv höz kapcsolódó, valamint ritmikusan ismétl d  

események. Az id  lineáris és ciklikus formájában is jelen van az otthonban mint „korlát, 

változás, történetiség, ritmus, kontinuitás, ciklusok és dinamika” (Dúll, 1998, 76. o.). 
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Az otthon környezetpszichológiai vizsgálatának módszereit áttekintve Dúll Andrea 

(1995) kiemeli, hogy azok els sorban kvalitatív módszereken – interjú, környezeti önéletrajz 

és archívumok, vagyis fotók, filmek elemzésén – alapulnak. A kvalitatív módszerek 

megfelelnek a tranzakcionális és kontextuális elméleti keretb l adódó árnyalt és dinamikus 

megközelítésnek.  

6. 2. 6. Kognitív térképek az otthonhoz és más fontos helyekhez f z d  
viszony vizsgálatában 

A tágabb értelemben vett lakókörnyezet (városrészek, városok) vizsgálatában Kevin 

Lynch munkássága nyomán a környezetpszichológiában a hatvanas évekt l kezdve ismertté 

vált a kognitív térképek készítésének módszere6 (Holahan, 1982/1998). A kutatási irány 

ugyan nem az otthon falain belüli lakókörnyezet feltérképezésére irányul, ismertetését itt 

mégis fontosnak tartom, mert szemlélete és módszerei inspirálóan hatottak az otthonhoz 

f z d  viszonyra vonatkozó kvalitatív kutatási stratégiánk kialakításánál (Sallay, 2003). 

A kognitív térkép „az egyénnek a földrajzi környezet egyes részeir l kialakult szervezett 

reprezentációja, a környezet <portréja>” (Holahan, 1982/1998; 5. old.), amely nem tökéletes 

megfelel je a fizikai valóságnak, inkább annak leegyszer sített, torzított, egyénileg aktívan 

megalkotott változata. Holahan tanulmánya utal arra is, hogy a kognitív térképeket a vizuális 

modalitáson túl számos más érzékelési modalitás is meghatározza, így a szaglás, a tapintás, 

vagy a hely h mérsékleti jellegzetessége. Néhány kutató a nem vizuális komponensek 

megragadására törekedve verbális leírást is kért a vizsgált környezetr l (városról), a 

kutatások többsége azonban a kognitív térképet egyenl nek tekintette egy térképvázlattal. A 

kognitív térképek ugyanakkor lehet vé teszik egy-egy városon belüli közös 

szimbólumrendszerek létrejöttét, így a nagyobb városokat közismert szimbólumok jellemzik 

(becenevek vagy képi szimbólumok, pl. Párizs – Eiffel-torony; Holahan, 1982/1998). A 

közös vonásokon túl jelent s egyéni és nemek szerinti különbségek is mutatkoznak e 

reprezentációk tulajdonságaiban. A kutatások tanúsága szerint a n k kognitív térképei 

személyesebbek és inkább szociálisan orientáltak, míg a férfiak esetében objektívebbek és 

személytelenebbek, ugyanakkor számukra nagyobb az ismer s terület, azaz nagyobb az 

„otthon terjedelme”. Mindazonáltal a kutatók azt feltételezik, hogy a nemhez kötött 

                                                 

6 A kérdésnek hatalmas szakirodalma van – itt csak a közvetlenül az otthonra vonatkozó vizsgálatokat 

tekintem át. 
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különbségek egyre kevésbé lesznek markánsak, mivel a nemhez köt d  szerepviselkedések 

is egyre kevésbé meghatározottak a (nyugati) kultúra által (Holahan, 1982/1998). 

6. 3. Az otthoni személy-környezet tranzakció vizsgálatai 

Giuliani és munkatársai kultúrközi vizsgálatában az olasz és francia kutatók a lakások 

fizikai, viselkedésbeli és értékelésbeli vonatkozásait egységben kezelve, ezek kölcsönhatásait 

vizsgálták (Giuliani, Bonnes, Amoni, Bernard, 1988). Így elemezték például a 

helyiségcímkéket, a lakásban található tárgyak jellemz it és a tér szervezésére irányuló 

emberi viselkedést. A lakókörnyezetben található tárgyak kapcsolatainak (pl. téri viszonyok) 

elemzésére kódrendszert alakítottak ki, amely tartalmazta a tér strukturálására, a térpercepció 

módosítására vonatkozó jellemz ket, a tér funkcionális jellemz it (azaz, hogy a berendezés 

mennyiben szolgálja a társas tevékenységeket), illetve a tér esztétikai, dekorációs jellemz it.  

E kutatás els  szerz je kés bbi vizsgálatában (Scopelliti, Giuliani, 2004) a regenerálódást 

segít  környezeteket tárta fel ugyancsak kvalitatív eszközökkel – félig strukturált interjúkkal 

és tartalomelemzéssel. A szerz k elégtelennek találták azokat a kutatási stratégiákat, amelyek 

a kísérletvezet  által el zetesen kiválasztott fizikai ingerek – diaképek és fényképek – 

megítéltetése révén szereztek adatokat arról, hogy milyen típusú környezetek jelenthetnek 

regenerálódást az embereknek (Scopelliti és Giuliani, 2004). Canter hely-elméletéb l 

(Canter, 1996) kiindulva ugyanis azt feltételezték, hogy a hely jelentése fizikai jellemz k, 

arra vonatkozó kogníciók és cselekvések kölcsönkapcsolatai révén jön létre. Az tehát, hogy 

mely helyek jelentenek regenerálódást a személynek, azoknak az értékeknek függvénye, 

amelyet a személy az adott helyen megélt élményeinek tulajdonít. Az élmények 

rendelkeznek affektív jellemz kkel, tartalmaznak (kisebb-nagyobb mértékben) társas 

interakciókat és hordozzák a regenerálódás jelentésének különböz  aspektusait. A 

cselekvések és az élmények ugyanakkor helyhez és id höz kötöttek.  

A kutatók ezen megfontolások alapján kérték fiatal feln tt, középkorú és nyugdíjas 

vizsgálati személyeiket regenerálódást jelent  élményeik leírására, háromféle id zítésre 

vonatkozóan (napi munkavégzés után, hétvégén és vakáció alkalmával). Az interjúk 

elemzése során a fizikai környezeteket és a társas interakciók fajtáit is három kategóriába 

sorolták: otthoni környezet, az otthonon kívüli épített környezet és otthonon kívüli természeti 

környezet, illetve partnerkapcsolat, családtagok és barátok. Eredményeik szerint – a hasonló 

témájú, korábbi kvantitatív kutatásoknak némileg ellentmondó módon – a személyek nem 

jelölték meg gyakrabban a regenerálódás helyének a természeti környezeteket, mint az épített 
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környezeteket. Ennek az eltérésnek a szerz k szerint több oka lehetséges. Egyrészt a 

megkérdezettek városiak voltak, akik ilyen módon hozzászoktak az épített környezetekhez, 

illetve a természet kevésbé volt számukra elérhet , mint a város. A szerz k azonban felvetik 

azt a módszertani szempontot, hogy a fenti eltérés oka a korábbi kutatásokban alkalmazott 

ingerek (fotók) jellemz ib l adódhat. Ezekben a vizsgálatokban ugyanis a szép és érdekes 

természeti képek mellett általában nem túl vonzó épített környezeteket (pl. ipari épületeket) 

mutattak, így a képek eleve jelent sen eltértek „regeneráló potenciáljukban” és abban, hogy 

mennyire voltak „kiugróak” a vizsgálati személyek számára.  

Scopelliti és Giuliani (2004) kutatásában az otthont attól függ en jelölték meg regeneráló 

élményeik helyszínéül a vizsgálati személyek, hogy mennyi id  állt rendelkezésre a 

regenerálódásra (a nap végén inkább otthon regenerálódtak, mint másutt), illetve, hogy 

melyik életkori csoporthoz tartoztak (középkorúak és nyugdíjasok inkább említettek otthoni 

élményeket, mint a fiatalok). A társas interakciók a regeneráló élmények fontos tényez jének 

bizonyultak, a családtagokkal való interakciók f ként a középkorúak és az id sek számára, 

míg a barátok inkább a fiatalok esetében.  

Az otthonhoz f z d  viszony kutatásának megtervezésekor mindenképpen szem el tt 

tartandó Scopelliti és Giuliani (2004) megállapítása, miszerint a szabad beszámoló 

helyzetében a nem természeti környezetek (így az otthon is) gyakran regeneráló jelentést 

nyernek, míg ugyanezt az eredmény el re kiválasztott ingerekkel dolgozva nem jelenik meg. 

Szintén megfontolandó a kutatásnak az a tanulsága, hogy a regeneráló élmény leírásakor a 

személyek bizonyos aspektusokat gyakran említettek, másokat inkább elhanyagoltak (például 

a vártnál ritkábban említették a mindennapi rutintól való távollétet és a hely varázsát), amit a 

szerz k részben annak a ténynek tudnak be, hogy az emberek nagyrészt nincsenek tudatában 

annak, hogy milyen (környezeti, társas, stb.) jellemz k tesznek egy élményt regeneráló 

hatásúvá (Scopelliti, Giuliani, 2004). 

Dúll (1998, 2002c, 2012a) terepkutatásában az otthonköt dés és az otthoni rutinok 

elemzésével vizsgálta a lakó-otthon összeillést. Kutatásában adatokat gy jtött a lakó-otthon 

összeillés kialakulásában szerepet játszó, egymással kölcsönhatásban lév  összetev k 

mindegyikér l: az otthonról mint fizikai környezetr l, a lakó otthoni viselkedésér l és a lakó 

otthonköt désének különböz  megnyilvánulásairól. Módszertani szempontból a kutatás 

bemutatja többféle kvalitatív adatgy jtési és elemzési eljárás (interjú, videofelvételek) 

alkalmazásának lehet ségeit az otthoni terepen, ugyanakkor a kvalitatív eszközök 

kérd ívekkel egészülnek ki. Dúll (1998, 2002c, 2012a) vizsgálati helyzetének els  
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lépéseként – a vizsgálati személy otthonába megérkezvén – arra kérte a személyeket, hogy 

mutassák be a lakást a vizsgálatvezet nek, „mintha vendégek érkeztek volna”. A személyek 

annyit és úgy mutattak be otthonukból, amennyit jónak láttak, a vizsgálatvezet  segít je ezt 

videóra vette. Ez az eljárás lehet vé tette, hogy a kutatás számára rögzítsék a lakás fizikai 

tulajdonságait, illetve a személy otthonára vonatkozó attit djét, amely spontán módon 

megnyilvánult a lakásbemutatás módjában. Ezen túlmen en megalapozott egy hétköznapi 

vendéglátásnak megfelel , ökológiailag valid vendég-vendéglátó kapcsolatot. A 

lakásbemutatást egy újabb videofelvétel követte: a konyhában zajló ételkészítés felvétele. Az 

ételkészítés – mint központi jelent ség  otthoni rutincselekvés – megfigyelése módot adott a 

tárgyi környezettel kapcsolatos viselkedés mikroelemzésére, és ezen keresztül a lakó 

otthonára vonatkozó, viselkedéses-érzelmi kapcsolatának, a lakó-otthon összeillésnek 

megragadására. Mindezeket a kutatás összeveti az otthonhoz köt dés kérd ívvel és 

strukturált interjúban megállapított szintjével, valamint a konyhára vonatkozó szokások és 

attit dök kérd íves felmérésével. Az elemzés kitér az otthonköt dés és a személyek, 

valamint a lakások jellemz inek összefüggéseire is.  

A vizsgált személyek otthonhoz köt dését többek között az jellemezte, hogy bérelt, saját 

tulajdonú, illetve családi tulajdonban lév  lakások lakóinak kérd ívvel mért otthonköt dését 

összevetve, nem a saját tulajdonú lakásokban él k mutatták a leger sebb otthonköt dést, 

hanem a családi tulajdonban lév  otthonok lakói (Dúll, 1998). A szerz  értelmezésében ez 

arra utal, hogy az otthonhoz köt désben igen fontos szerepet tölt be a család, mint az otthon 

szociális közege. A kutatás egy másik lényeges eredménye, hogy a konyhával való 

elégedettség (az elégedetlenséggel szemben) a n ket és férfiakat is tartalmazó teljes mintán 

er sebb otthonköt déssel párosult, ami igazolta a konyha általános fontosságát az 

otthonköt dés bels , családi m ködést leíró faktorára és a szomszédi, társas kapcsolatokat 

leíró faktorra vonatkozóan is (Dúll, 1998). Az otthon egy fontos helyiségével kialakított 

kapcsolat min sége tehát összefonódik az otthonhoz köt dés sokrét  jelenségével, beleértve 

az otthon falain túli (de közeli) társas kapcsolatokat is. Mivel ebben a kutatásban az otthon 

helyiségei közül a konyha képezte a vizsgálat tárgyát, a továbbiakban érdekes lehet 

megvizsgálni, hogy a lakás más helyiségei is hordoznak-e érzelmi jelentést a lakók számára.  

Saját, korábbi, feltáró terepkutatásunkban az otthonhoz f z d  érzelmi viszony pozitív és 

negatív színezetét vizsgáltuk családban él , otthon dolgozó, illetve otthonról eljáró n k és 

férfiak esetében, illetve evészavarral él  személyek egy kisebb mintáján (Sallay, Dúll, 2006) 

Az általunk kidolgozott, Otthon Érzelmi Alaprajza félprojektív adatvételi eljáráshoz 
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(részletesen ld. alább a 7. 3. fejezetben) kapcsolódóan, vizsgálati személyeink a résztvev  

fotózás módszerével, saját otthonaikban készítették el a számukra érzelem- és jelentésteli 

helyek fotóit. Az összesen 41 f  által készített 431 darab fényképet kvantitatív 

tartalomelemzésnek vetettük alá. A tartalomelemzés két szálon haladt: egyrészt független 

kódolók értékelték a képeket el zetesen megfogalmazott, szakért i kategóriák mentén, majd 

e kategóriák, mint változók faktoranalízisével kapott dimenziókat (pl. „rend-káosz” és 

„díszítés mint perszonalizáció”) használtuk az elemzésben. Másrészt maguk a vizsgálati 

személyek is visszakapták saját képeiket, hogy egy kérd íven megítéljék azokon a konkrét 

fizikai környezet egyes elemeinek szerepét az adott érzés létrejötte szempontjából (pl. „Mi 

adja az Ön számára a biztonság érzését ezen a képen?”).  

A tartalomelemzés statisztikai feldolgozásának eredményeiben megmutatkoztak a lakó-

otthon viszony tranzakcionális mintázatai, amelyekben a helyek fizikai jellemz inek szerepe 

a személyek élményében a személyek jellemz i szerint változott. A mintában szerepl  

férfiak otthonhoz f z d  viszonyának meglep  aspektusa volt, hogy egyrészt a kellemes 

érzésekhez kötött otthoni helyeikre jellemz  volt a tárgyi környezet elhanyagoltsága, 

másrészt k maguk a n knél szignifikánsan kevésbé tartották fontosnak az otthoni környezet 

újszer ségét, befejezetlenségét vagy használt állapotát.  

A fiú- és lánygyermekek otthoni önszabályozása kapcsán fentebb ismertetett vizsgálathoz 

(Faber Taylor és munkatársai, 2002) jól illeszkedik az az eredmény, miszerint az otthon 

falain túli külvilág látványát fontosabbnak ítélték a n k, mint a férfiak, az otthon dolgozók, 

mint az otthon eljárók, valamint az evészavarral él  n k, mint a sine morbo n k. Ezen túl, az 

evészavaros csoport gyakrabban jelölte meg a nyílászárókat (szobaajtókat nyitva és csukva) 

az egyes érzésféleségek hátterében, mint az egészséges csoport, ami a egybevág a 

pszichoszomatikus családokkal szerzett, rendszerszemlélet  tapasztalatokkal (Túry és mtsai, 

2003).  

Az otthoni környezet jelentésteliségére jellemz  volt az az eredményünk, hogy minden 

vizsgálati személy értelmesnek találta és megválaszolta azt a kérdést, hogy a lakás mely 

részlete lehetne számukra otthonuk szimbóluma. A lakásszimbólumok kiválasztását könnyen 

megoldották, rövid gondolkodási id n belül felmerült bennük a lakás azon részletének a 

képe, amely legjobban képviselheti a lakást és lakóját, esetleg e kett  viszonyát. Kétségtelen, 

hogy ezek egyedi, s t, ad hoc szimbólumok voltak, a rákérdezés hatására léptek el  a 

potenciálisan jelentéshordozó tárgyak köréb l, ugyanakkor az otthonukhoz f z d  viszony 

jelentésteli, holisztikus leírását adták. 
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Az otthonok és kedvenc helyek kutatási szálai összekapcsolódnak, és részben utalnak az 

otthonhoz f z d  viszony lehetséges ambivalenciáira. A kedvelt és nem kedvelt helyekre 

vonatkozó, nyílt vég  kérdések vagy esszék tartalomelemzésén alapuló kutatások rendre 

megemlítik az otthoni környezeteket mint a természeti helyek után második leggyakrabban 

említett kedvenc helyet (Korpela és mtsai, 2001, Korpela, 2003). Az otthon érzelmi 

min ségével kapcsolatban korábban említettek fényében érdekes megjegyezni, hogy Korpela 

és mtsai (2001) vizsgálatában az otthoni környezetek a legkevésbé kedvelt helyek között is 

második helyen szerepeltek, és míg arányuk a kedvenc helyek között 19% volt, addig a 

legkevésbé kedvelt helyek között is 15%. 

6. 4. Összefoglalás 

A környezeti önszabályozási képességek részben evolúciósan el huzalozott, automatikus 

folyamatokon alapulnak, részben azon a fejleszthet  adottságon, amelynek segítségével a 

személyek fellelik és megalkotják a feltölt dést jelent  természeti és épített (szociofizikai) 

környezeteket, illetve a regenerálódást jelent , biztonságot adó, egyéni és társas élményeket. 

A fizikai környezet – társas vonatkozásaival együtt – jelent s potenciált hordoz az 

érzelem- és önszabályozási folyamatok kedvez  alakulása, azaz a testi-lelki egészség és jóllét 

tekintetében. Gyermekkorban a fizikai környezettel folytatott interakció aktív szerepet játszik 

az énkép és a megküzdési képességek alakulásában, az egészséges helyköt dés és 

helyidentitás megalapozásában. Feln ttkorban a környezeti önszabályozás hozzájárul a 

szubjektív jóllét fenntartásához, a krízishelyzetekkel való megküzdéshez és a testi-lelki 

egészség meg rzéséhez az életút legvégéig. 

Mindezek ismeretében felmerül a kérdés, hogy az egyéni és családi életút során, a 

helyköt dés és helyidentitás szempontjából kitüntetett otthon tere hogyan vesz részt a 

családtagok szubjektív jóllétének és pozitív identitásának fenntartását megalapozó, érzelmi 

önszabályozási folyamatokban. Még élesebben merül fel a kérdés, még élesebben 

rajzolódnak ki a folyamatok, ha a család nem-normatív kihívásokkal szembesül: ilyen eset, 

amikor egy családtag krónikus betegséggel él. 

Az otthoni, környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok célzott vizsgálatára nincsen 

dokumentált példa a szakirodalomban. Konkrét el zmények hiányában, a téma kutatásához a 

folyamat-orientált, feltáró megközelítés t nik célravezet nek, amely figyelemmel van és épít 
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a jelentésadás és a kontextus (az otthon tranzakcionális egysége) szerepére az intrapszichés 

és interperszonális folyamatokban. 

6. 4. Tudományfilozófiai paradigma és metodológiai keret 

6. 4. 1. A pozitivista / posztpozitivista és a konstruktivista-interpretatív 
paradigmák összevetése 

A pszichológia tudománya a kezdetekt l a természettudományokban elfogadott 

kvantitatív módszerekkel, objektivitásra törekedve vizsgálta a psziché m ködését, ezzel is 

elhatárolódva a filozófia tudományától, a vallástól vagy akár a pszichoanalízist l. Ennek 

megfelel en, a pszichológia mint alkalmazott tudomány az emberi viselkedés el rejelzését és 

kontrollját t zte ki célul (Murray, Chamberlain, 1999). Az 1980-as évekt l kezd d en 

azonban a pszichológián belülr l egyre er teljesebb kritika érte a természettudományoktól 

örökölt pozitivista tudományfelfogást. A kritika egyrészt módszereit illet en, másrészt – még 

alapvet bben – ontológiai-episztemológiai el feltevései fel l kérd jelezte meg a 

pozitivizmus egyeduralmát a pszichológiatudományban elfogadott gondolkodásban. Az 

érvelés egyik lényeges pontja szerint a kísérlet mint módszer (a kvantitatív pszichológia 

egyik alapköve) nem veszi figyelembe sem a folyamatokat, sem a kontextust, ezzel szemben 

olyan mesterséges helyzetet teremt, amely a személyeket kiemeli identitásukból és 

történetükb l, hogy a viselkedés absztrakt törvényeinek közvetít it lássa bennük (Murray, 

Chamberlain, 1999).  

Ha az episztemológiai (a világ megismerhet ségét leíró) feltevések fel l közelítünk, azt 

találjuk, hogy a pozitivizmus (vagy objektivizmus) alapfeltevése egy megismerhet  és a 

gondolkodási folyamatoktól független, küls  valóság. Ennek megfelel en a kutatás során 

felvett adatok a kutatótól független „tények”, amelyek egy objektíven megragadható, küls  

valóságot írnak le (Lincoln, Guba, 2000, Daly, 2007). A humán jelenségek (például a 

jelentésadási folyamatok) vizsgálata során azonban ez a szemlélet nehezen tarthatónak 

bizonyult. A tudományfilozófiában ennek nyomán az utóbbi 40-50 évben  - pozitivista 

alapfeltvevések kritikája mentén - megjelentek ett l eltér  episztemológiai pozíciók is, 

melyek közül itt a szubjektivista néz pontot emelem ki. A szubjektivista alapfeltevés szerint 

a megismer  és a megismert egymástól nem szétválasztható egységet alkot, ugyanis minden 

ismeret a megismer  elméjében zajló, konstruktív jelentésadási folyamatok eredménye 

(Lincoln, Guba, 2000, Daly, 2007). Ennek megfelel en a kutató nem is törekedhet minél 

nagyobb objektivitásra, vagy a torzítások csökkentésére, ugyanis a kutatás menete és 
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eredményei szükségszer en tartalmazzák a kutató értékeit, beállítódását, megértését a 

vizsgált jelenséggel kapcsolatban. Ebb l a szemszögb l nézve a világról megszerezhet  

tudás ki van téve a különböz  néz pontokból jöv  interpretációknak és értelmezéseknek, 

ezért nem feleltethet  meg a pontosság és bizonyosság kritériumainak sem, hanem sokkal 

inkább újra- és újraértelmezhet  a folytonosan változó feltételek és körülmények 

függvényében (Daly, 2007). 

A különböz  episztemológiai feltevések mentén kialakultak a tudományos aktivitás eltér  

feltevés- és elvárásrendszerei („kutatási paradigmák”), amelyek saját rendszerüknek 

megfelel  metodológiával és konkrét kutatási módszerekkel közelítenek a vizsgált 

jelenséghez. A pszichológiatudomány színterén számon tartott paradigmák közül itt az 

elterjedtebb pozitivista, illetve posztpozitivista paradigmát, illetve az értekezésben ismertetett 

kutatás alapvetését adó konstruktivista-interpretatív paradigmát ismertetem részletesen 

Lincoln, Guba (2000); Daly (2007), valamint Ponterotto (2005, 2010) alapján (ld. az 1. sz. 

táblázatot is). 

A pozitivista / posztpozitivista paradigmában a kutató objektivitásra törekedve igyekszik 

megközelíteni az igaz valóságot, ennek érdekében a kutató semleges távolságot tart a 

vizsgálat tárgyától. A kutatási változók (a kontextus) kontrollálására és szisztematikus 

eljárásra törekszik, kutatási beszámolója harmadik személy , objektív jelentés. Célja, hogy 

oksági összefüggéseket tárjon fel, és a vizsgált populációra általánosítható el rejelzést adjon 

az adott jelenséget illet en. A posztpozitivista paradigma nagy mértékben egyezik a 

pozitivista paradigma elvárásrendszerével, azonban lényeges különbség, hogy a 

posztpozitivizmus nem feltételez egy teljességgel megismerhet , küls  realitást. A kutató a 

torzítások elkerülése végett tudatosítja értékfelfogását és annak lehetséges megjelenését, 

állításait pedig nem a teljes bizonyosság, hanem valószín ségi következtetések formájában 

fogalmazza meg.  

A konstruktivista-interpretatív paradigmában a kutató eleve azt feltételezi, hogy a társas 

világban az interakciók és konstrukciók eredményeként sokszoros valóságok jönnek létre, 

amelyek egyaránt érvényesek. A kutatási folyamat is része ezeknek az interakciós és 

konstrukciós folyamatoknak, ezért a vizsgált valóság sem nem távoli, sem nem független a 

kutató személyéhez képest, hanem az észlelt, küls  realitás és a szubjektív jelentésadási 

folyamatok összjátékában jön létre. A kutató és alanya közti interszubjektivitás és intenzív 

párbeszéd vezet a jelentések és a tapasztalatok feltárásához, aminek során a kutató tudatosítja 

és reflektálja beállítódását, értékrendszerét, és annak szerepét a kutatás menetében. 
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Episztemológiáját tekintve a paradigma az objektivizmus és a szubjektivizmus széls ségei 

között helyezkedik el, amennyiben elfogadja egy küls  realitás létezését, amely a szubjektív 

észlelés és jelentésadás folyamatain keresztül vizsgálható.  

1. sz. táblázat. Két kutatási paradigma és metodológiáik összehasonlítása Lincoln, Guba (2000) és 

Ponterotto (2005, 2010), valamint Ylikoski (2013) alapján 

 
Pozitivista / posztpozitivista 

módszertani paradigma 
Konstruktivista-interpretatív 

paradigma 

közös el feltevés 
- a tudományos megismerés módja és eredménye megosztható, 

átlátható, változást idéz el  a  közösség gondolkodásában 

különbségek az 
ontológiai / 

episztemológiai 
el feltevésekben 

- a valóság törvényszer -
ségekkel leírható, stabil, küls  
tényez   

- az emberi beállítódások és 
értékek elválaszthatók a 
tényekt l  

- tanult / tudományos 
távolságtartás a kutatás 
tárgyától 

- a valóság a személyek tudatában és 
interakcióiban konstruálódik 

- kutató és alanya között nem 
elérhet  értékmentes 
távolságtartás, a kutató és alanya 
viszonyát az interszubjektivitás 
jellemzi 

- a tények interaktív-szubjektív 
folyamatok során keletkeznek 

a kutatási kérdés 
természete 

- mérhet  változók közötti 
(oksági) összefüggések 
feltárása,  

- populációra vonatkozó 
valószín ségi tudás 
megszerzése 

- az egyéni / társas élmény és 
jelentésadás folyamatait vizsgálja 

metodológia 

- következetes / szisztematikus /  
objektív 

- a valóság kontrollján és 
manipulációján alapuló 
eljárások 

- mérés és statisztikai feldolgozás 

- kontextuális 
- a jelenséget nem fordítja át 

számokba 
- közvetlen/árnyalt (kvalitatív) 

adatok 
- a szubjektív néz pontot elfogadja 

és reflektálja 
- rugalmas 

a módszerek 
kritériuma 

- objektivitás 
- validitás 
- reliabilitás 

- „szavahihet ”: tudatosan 
megtervezett, átlátható, etikus 

- szisztematikus és újraértékelhet  
- „s r  leírás” 
- módszertani tudatosság 
- reflexivitás 
- trianguláció (és variációi) 

a kutatás célja 

- megbízható és érvényes tudás 
- populációra általánosítható 

következtetések 
- el rejelzés 

- új irányokat és szempontokat ad a 
tudományos gondolkodásnak 

- növeli a tudatosságot az emberi 
viselkedés mögött húzódó 
jelentések és élmények  
tekintetében 

- magyarázza a jelentésalakítás 
társas rendszereit 

az elérhet  
magyarázat 
természete 

- oksági magyarázat 
(Mi az oka a jelenségnek?) 

- konstitutív magyarázat 
(Hogyan jön létre a jelenségek 
magyarázó ereje?) 
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A konstruktivista paradigma keretében feltehet  kutatási kérdés a társas folyamatok 

mikéntjére vonatkozik, így a kutatás fókuszába a kontextusba ágyazott folyamatok 

kerülnek. A paradigmából adódó kutatási módszerek kvalitatív jelleg ek, nem 

törekszenek a kontextus kontrolljára, sem az adatok számszer sítésére. A kutatás 

hitelességét az eljárás tudatossága, koherenciája és átláthatósága adja, az eredmény a 

vizsgált jelenség „s r  leírása” (vö. Geertz, 1994), a jelentésmintázatok és folyamatok 

összefüggéseinek feltárása lesz. A kutatási beszámoló egyes szám els  személy , és tág 

teret hagy a résztvev k hangjának, többnyire szó szerinti idézetek formájában.  

6. 4. 2. A kvalitatív metodológia 

A konstruktivista-interpretatív paradigmában alkalmazott kvalitatív eljárás sajátos 

el nyökkel bír a szubjektív élmények és folyamatok feltárásában. E módszerek a 

tudományos megismerésb l nem zárják ki, hanem a kutatás fókuszába helyezik az ember 

alapvet en jelentésadó és reflektív természetét (Parker, 2004). A kvalitatív módszerek a 

vizsgálati személyek élettapasztalatát az általuk kialakított világszemléletben, az  társas 

konstrukcióikon keresztül érik el (Ponterotto, 2010).  

A kvalitatív kutatási stratégiát „kontextuális” természete különösen hatékonnyá teszi 

összetett pszichoszociális jelenségek feltáró vizsgálatában. A kontextuális kutatás nem 

dolgozik el re szelektált és definiált változókkal, a kutatás minden változóra kiterjed, amely 

a jelenség feltárása során megjelenik. A kutató ahelyett, hogy a körülmények 

kontrollálásával elkülönítené a vizsgált jelenséget a kontextusától, egymásba ágyazott 

rendszerek részeként tekint a vizsgálat tárgyára (Bell és mtsai, 2002, ld. 2. ábra), és ezen 

összetett adatokban keresi a folyamatok és jelentések addig feltáratlan mintázatait (Yardley, 

2008). 

A konstruktivista-interpretatív keretben folytatott, kvalitatív kutatások alapvet en 

induktív logikát követnek, azaz nem el zetes elméletb l levezetett állítások helytállóságát 

tesztelik, hanem a kutatási adatokból következtetnek lehetséges elméleti megállapításokra. E 

logika különösen alkalmassá teszi a kvalitatív stratégiát az elméletgenerálás, 

elméletfejlesztés céljaira (Ponterotto, 2010). A vizsgált jelenség kapcsán nem cél a 

populációra általánosítható kijelentések megfogalmazása. A kutatási eredmények haszna 

mégis többirányú: egyrészt változást hoz a társas folyamatok jelenségeinek megértésében, új 

szempontokkal szolgál a segít  szakemberek és az adott közösség életét befolyásoló 

döntéshozók számára, másrészt megtermékenyíti az elméletalkotó gondolkodást, és a 
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kés bbiekben deduktív úton tesztelhet  megállapításokra jut (Murray, Chamberlain, 1999, 

Ponterotto, 2010). A kvalitatív stratégia a jelenségek nem oksági, hanem ún. konstitutív 

magyarázatát teszi lehet vé. A konstitutív magyarázat arra ad választ, hogy miként jönnek 

létre egy adott rendszeren belül az oksági összefüggések. A válasz – vagyis a magyarázat – a 

vizsgált jelenségrendszer alkotóelemeit és azok összefüggéseit mutatja meg (Ylikoski, 2013). 

 

2. ábra. a nem-kontextuális („A”) és a kontextuális kutatás („B”) összehasonlítása 

 

Megjegyzés: „A”: a nem-kontextuális kutatás az emberi jelenségek egyes alrendszereit egymástól 

elkülönült, statikus egységekként kezeli; „B”: a kontextuális kutatásban a személy mint komplex, 

dinamikus rendszer van jelen, alrendszereivel egységben, és fels bb rendszerek részeként (Bell és 

mtsai, 2002) 

 

A kvalitatív kutatási stratégia a fentiekben bemutatott módon, sok szempontból fokozott 

rugalmasságot tesz lehet vé a kutatás tervezésében és kivitelezésében, a kontextus 

dinamikusan változó jellemz inek mentén (Lincoln, Guba, 2000). A kutatás menete mégsem 

improvizatív vagy impresszionisztikus: a jó kvalitatív kutatásnak is szisztematikus validitási 

kritériumai vannak. E kritériumok Yardley összefoglalása (2008) szerint a következ k: a 

kontextusra való érzékenység, a következetesség, a koherencia és transzparencia, valamint az 

elért hatás / jelent ség. 
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A kontextusra való érzékenység egyaránt vonatkozik a releváns elméleti és gyakorlati 

szakirodalom ismeretére, a vizsgált személyek szociokulturális körülményeinek 

figyelembevételére (ideértve a vizsgálatvezet  pozíciójából adódó lehetséges hatások 

reflexióját is), valamint a részvev k perspektívájának el térbe helyezésére (például nyílt 

vég  interjúkérdésekkel, etikai szempontok bevonásával). 

A kutatás következetessége a kutatási célhoz illeszked  adatgy jtésben és 

adatfeldolgozásban mutatkozik meg. Az adatfelvétel megfelel  mélység  információt kell 

szolgáltasson a kutatási kérdéshez választott elemzési mód számára. A megfigyelések 

elegend  száma kutatási kérdést l függ en jelentheti számos különböz  kontextus 

vizsgálatát, vagy kevés számú megfigyelési egység (személy) részletes, árnyalt vizsgálatát. 

A koherencia a választott elméleti megközelítés, a kutatási kérdés, az alkalmazott 

módszerek, valamint az adatok értelmezésének egységességét jelenti, ezen belül teret adva az 

újításnak és az eljárások rugalmasságának is.  

A transzparencia a kutatás menetének és az adatfeldolgozás módjának átlátható 

ismertetését jelenti, a kapott jelentésmintázatok részletes bemutatásával, szó szerinti 

idézetekkel alátámasztva. A kutató saját szerepének és lehetséges befolyásának reflexiója is 

az átláthatóságot szolgálja. 

A kutatás hatása és jelent sége lehet els sorban gyakorlati jelleg , azonnal hasznosítható 

szempontokkal a segít  szakemberek, döntéshozók vagy a tágabb társadalom számára. Más 

esetekben a kutatás elméleti jelent séggel bír, változást hoz abban, ahogy a szakemberek 

gondolkodnak a vizsgált társas jelenséggel kapcsolatban. 

 

6. 5. A GT módszere (lehorgonyzott elmélet, grounded theory) mint 
kvalitatív kutatási módszer 

6. 5. 1. A GT módszer ismertetése 

A „lehorgonyzott elmélet” (grounded theory, GT7) kvalitatív kutatási módszer els  

publikációja 1976-ban forradalmi er vel hatott a társadalomtudományi kutatások világában. 

                                                 

7 Az elnevezések használatában nehézséget okoz, hogy az angol „grounded theory” („lehorgonyzott 

elmélet”) egyaránt vonatkozik a konkrét kutatási módszerre, illetve a módszert használó kutató által, az elemzés 
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A szerz k, B. G. Glaser és A. L. Strauss munkájukban megkérd jelezték azt a mindaddig 

uralkodó nézetet, miszerint kizárólag kvantitatív megközelítéssel végezhet  szisztematikus 

kutatómunka a társadalomtudományban (idézi Charmaz, 2000).  

A GT módszer az adatgy jtés és adatelemzés szisztematikus, induktív eljárásain alapul 

(Strauss, Corbin, 1998). Célja, hogy a kutatás kimeneteként az adatok alapján olyan elméleti 

keretet hozzon létre, amely magyarázatul szolgál a bemeneti adatokra és összefüggéseikre. A 

GT módszerét alkalmazó kutatók az adatfelvétel kezdetét l elemzik és értelmezik adataikat, 

és a felmerül  további kérdések fényében folytatják az adatfelvételt és elemzést, egészen 

addig, míg az elemzésben kirajzolódó elméleti keret és fogalmak végs  formát nem nyernek 

(Charmaz, 2000, Fassinger, 2005). 

Az elmúlt évtizedek szakirodalmában párbeszéd és vita zajlott a GT módszer helyér l a 

kutatási paradigmák között. Charmaz, (2000) a módszer eredeti, Glaser-féle leírásában a 

pozitivista-posztpozitivista metodológia jellegzetességeit azonosította, amennyiben az 

elemzés egy objektív, küls  valóság megragadását t zte ki célul, a kutatót pedig adataitól 

független, semleges megfigyel ként tételezte. Ebb l következ en a módszer elvárásai közt 

szerepelt a torzításmentes adatgy jtés és a verifikáció. A GT módszer ugyanakkor ebben a 

formájában is helyet adott a résztvev k és a kutatók világlátása közti eltérések feltárásának 

(Charmaz, 2000). 

A GT módszer további alkalmazásai során egyre inkább hangsúlyt kapott a módszer 

konstruktivista felfogása (Charmaz, 2000), de jól illeszthet  a kritikai elmélet keretébe is 

(Fassinger, 2005). A konstruktivista GT sajátossága, hogy 1) elismeri a többszörös, társas 

módon konstruált valóságok viszonylagosságát, 2) a vizsgált jelenség feltárását a kutató és 

alanya közös konstrukciójának tekinti, és 3) célja, hogy megértse és értelmezze a résztvev k 

által adott jelentéseket. Ennek érdekében a kutató törekszik arra, hogy a vizsgálati 

személyeket természetes környezetükben keresse fel. A módszert mint eljárást nyitottan és 

rugalmasan kezeli, teret adva a menet közben felmerül  jelenségeknek (Charmaz, 2000, 

2006).  

                                                                                                                                                       

eredményeképp megalkotott, induktív elméletre. Az egyértelm ség kedvéért jelen értekezésben a kutatási 

módszert következetesen GT módszernek nevezem, a kutatásban megalkotandó elméletet pedig lehorgonyzott 

elméletnek. 
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A GT mint módszer következetessége azokban a világosan megfogalmazott 

irányelvekben van, amelyek a kutató számára lehet vé teszik egy magyarázó er vel 

rendelkez  elméleti keret megalkotását, a fogalmak közti kapcsolatok tisztázásával. A GT 

módszerében alkalmazott módszertani stratégiák a következ k (Charmaz, 2000): 

• Az adatok felvétele párhuzamosan halad az elemzéssel, az elemzésben felmerül  

fogalmak irányt adnak az adatfelvétel folytatásának (elmélet irányította mintavétel, 

theoretical sampling). 

• A fogalmak (az absztrakció irányába haladó) többszint , induktív kódolási folyamat  

során alakulnak („open coding” azaz „nyílt kódolás”, ld. részletesen az értekezés 7.6. 

fejezetében). A kutató nem el zetesen összeállított kategóriákhoz illeszti az adatokat, 

hanem az adatokból formál fogalmakat (kategóriákat). A kódolás során az elemzés 

egységét az adott szövegben felmerül  jelentés egysége adja meg – ez terjedhet 

néhány szótól több bekezdésig. 

• A kutató a kódolás és elméletfejlesztés során az „állandó összehasonlítás 

módszerével” (constant comparative method) keresi a kapcsolatokat, hasonlóságokat 

és különbségeket a jelentések között az adatok (interjúrészletek) szintjén, illetve a 

kódok különböz  absztrakciós szintjein. 

• A kutató kutatási feljegyzéseket (ún. memókat) készít a folyamat minden fázisában, 

és ezek segítségével írja le alakuló elméleti fogalmait. 

• A kutatás az adatokon alapuló, az adatokat magyarázó elméleti keret megalkotásával 

zárul. 

6. 5. 2. A GT módszer alkalmazása az egészség, a személy-környezet 
tranzakció és a családi kapcsolatok vonatkozásában 

A GT módszere a szociológiai kutatások területér l indult, de alkalmazása széles körben 

elterjedt az egészségtudományok, a nevelés- és gazdaságtudományok, valamint a 

pszichológia területén különösen a szociálpszichológiai, klinikai és tanácsadási, feminista, 

szervezeti és környezetpszichológiai területeken. A krónikus betegség élményének 

feltárásában Charmaz (1990, 2000) hosszú éveken át folytatott GT-alapú kutatásokat, melyek 

során árnyaltan leírta a krónikus betegek mindennapjainak szaggatott és hullámzó 

id élményét, identitásukért folytatott küzdelmeiket, valamint az identitás átalakulásának és 

hierarchikus szervez désének módjait.  
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A jelen kutatás szempontjából különösen érdekes az a kutatás, amelyben pszichotikus 

betegek és családtagjaik interjúinak GT módszerrel való elemzése rávilágított, hogy a 

pszichotikus beteg családtag képes pozitívan, támogatóan hozzájárulni a családi kapcsolatok 

alakulásához és a család rendszer m ködéséhez (Coldwell, Meddings, Camic, 2011). Az 

összesen hat beteggel és hat családtaggal felvett mélyinterjúk elemzése feltárta e támogató, 

pozitív élmények mibenlétét, és azokat a sajátos családi jellemz ket (beteg képességeinek 

elismerése, a támogatás helyzetének felismerése), amelyek lehet vé tették e támogatás 

megélését mindkét oldalról. Az interjúadatokból épített fogalmakon keresztül a kutatás a 

pszichotikus beteggel él  családok folyamatainak nem várt, újszer  leírását adja. 

Helyek és személyek érzelmi viszonyának feltárására vállalkozott Manzo (2005), a lehet  

legtágabbra véve az interjúban érintett, fontos helyek spektrumát. A GT-alapú kutatás célja 

az volt, hogy az interjúkban és az adatokból épül  elméletben helyet adjon a személyek 

helyköt déssel kapcsolatos, pozitív és negatív színezet  élményeinek, és „környezeti 

múltjuknak” is. Az otthon mint hely sajátos szerepet kapott a megkérdezett, 25 és 35 év 

közötti, New York-i fiatalok helyköt désében. A személyek csak kevesebb, mint 

egyharmada említette jelenlegi lakóhelyét mint számára (érzelmi szempontból) jelent s 

helyet, ugyanakkor minden résztvev  beszámolt er s, pozitív töltést hordozó helyr l az 

otthonon kívül. Az interjúk elemzéséb l kiemelked  témákban megjelent az érzelmileg 

töltött helyek fontossága a fejl dés és az életút fordulópontjain, a biztonság, a fenyegetettség 

és az összetartozás élménye, valamint a lakóhely kapcsán az otthonról való leválás, illetve az 

otthon f z d  kapcsolat dinamikái az életút során. A kutatás el zetes kategóriák szabta 

korlátok nélkül, az interjúszövegekre támaszkodva mutatja be a helyek szerepét a kérdezett, 

nagyvárosi fiatalok életében. 

A társas valóság jelenségeinek konstruktivista-interpretatív szemlélet , kvalitatív 

feltárása tehát lehet vé teszi, hogy az egyéni és családi identitás fenntartását szolgáló érzelmi 

önszabályozási folyamatokat a jelentésadás társas folyamatainak kontextusában vizsgáljuk. 

A társas (például családi) kapcsolatokban zajló jelentésadási folyamatok teszik lehet vé az 

egyén elkülönülés és odatartozás élményének kialakítását és fenntartását, a közös jelentések, 

az ellentmondások és az eltér  látásmódok integrációját (Daly, 2007). 

Az egészségpszichológia kvalitatív megközelítésében a személyek egészség- és 

betegségfolyamatai nem írhatók le egy-egy szempont izolált vizsgálatával (Radley, 1999). A 

betegség tapasztalata az élet sok más aspektusának tapasztalatival összesz ve alakul és van 

jelen a személyek életében, és ezen aspektusokon keresztül tanulmányozható. A betegség 
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tapasztalata a társas kontextus tükrében vesz részt a személy mindennapi életének, jóllétének 

és identitásának alakításában: a beteg szül ként, házastársként, tanulóként, munkavállalóként 

éli át megváltozott állapotait. A betegség élménye gyakran a társas kapcsolatok 

kontextusában megjelen  veszteségek mentén éri el a személyt (aki nem tud a régi módokon 

részt venni a kapcsolatokban). Így a betegség személyes jelentése is társas kontextusban 

keletkezik és alakul napról-napra. A betegség ebb l a szemszögb l nézve nem egy körülírt 

állapot, hanem sokféle lehetséges kimenettel rendelkez  változások folyamata (Radley, 

1999). 

A fentiek alapján indokoltnak látom a személyes identitás és jóllét fenntartását szolgáló, 

környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok társas kontextusba ágyazott, feltáró 

vizsgálatát, az önszabályozás egyéni és családi, jelentésadási folyamatok mentén való 

tanulmányozását, az erre a célra kidolgozott, kvalitatív módszerekkel (interjúkkal és a GT 

módszer szisztematikus, kvalitatív elemzésmódjával) – tekintettel a jelenség kontextuális és 

nehezen tudatosítható voltára. 
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7. Módszer 

7. 1. Áttekintés 

Vizsgálatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen folyamatok által, 

hogyan zajlik a családtagok érzelmi önszabályozása az otthon szociofizikai terében. Az 

érzelmi önszabályozási folyamatokat olyan családoknál vizsgáltam, ahol egy feln tt 

családtag krónikus betegséggel él, így a család fokozott kihívást él meg az érzelmi 

önszabályozás tekintetében. Az alábbiakban áttekintem a vizsgálat f bb elemeit, ezek 

összefüggéseit, majd részletesen bemutatom az egyes részek során alkalmazott mintákat, 

valamint eszközöket és eljárásokat. 

7. 1. 1. A kutatás központi vizsgálata: krónikus beteg családtaggal él  
családok 

Kutatásom magvát feln tt krónikus beteg családtaggal él  családok interjúkon alapuló 

vizsgálata alkotta. Az adatfelvétel központi elemeként a Dr. Dúll Andreával közösen 

kidolgozott, „Otthon Érzelmi Alaprajza” félprojektív vizsgálati eljárást (OÉA, ld. Sallay, 

Dúll, 2006, illetve részletesen alább), illetve a ráépül  félig strukturált interjút használtam. 

A kutatási mintát az elméleti mintavétel elvei szerint állítottam össze (ld. 7. 2. fejezet). Az 

interjúszövegek elemzését a GT módszer (ld. Strauss, Corbin, 1998, Charmaz, 2000, 2006, 

Rácz, 2006, illetve jelen értekezés 6. 5. fejezet) útmutatásai szerint végeztem. Ennek során 

figyelembe vettem a módszer (részben) objektivista (Strauss, Corbin, 1998), illetve 

konstruktivista megközelítését, (Charmaz, 2000, 2006), valamint a két megközelítés közti 

különbségeket és áthallásokat is (Charmaz, 2000, Hallberg, 2006, Mills, Bonner, Francis, 

2006).  

Az „Otthon Érzelmi Alaprajza” eljárás kiegészítéseként kvantitatív adatfelvételt is 

végeztem: az interjúkat mint kvalitatív adatot kiegészítettem a személyek és családok 

jellemzését szolgáló kérd íves adatokkal, és ehhez felhasználtam több, az alábbiakban 

bemutatott adatfelvétel eredményeit is. Az interjúban résztvev  személyek kitöltötték a 

Diener-féle „Élettel való elégedettség skálát” (Satisfaction with Life Scale, Diener és mtsai, 

1985, magyar változatát alkalmazta pl. Martos, Szabó, Rózsa, 2006), illetve az ennek 

átdolgozásával fejlesztett, „Otthonnal való elégedettség skálát” (Sallay, 2003), valamint az 

Olson-féle családteszt (FACES-IV, Olson, 2000) magyar adaptációját (ld. Vargha, Tóth, 
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2007). A vizsgálati személyek egyéni pontszámait nagymintás adatfelvételek (egészséges és 

krónikus beteg mintákon kapott) adataival vetettem össze (részletesen ld. alább), ilyen 

módon jellemezve a személyeket és a családokat a mintaátlagok viszonylatában kapott 

standard pontértékekkel. Az így kapott kvantitatív adatokat is a kvalitatív elemzés egy 

bemenetének tekintettem, amely – az interjúk során adott válaszaikhoz hasonlóan – a 

személyek élményvilágának jobb megértését és árnyalt jellemzését szolgálta. A kvalitatív és 

kvantitatív adatoknak együttes használatával tehát kísérletet tettem a „kevert módszer ” 

(„mixed method”, Strauss, Corbin, 1998, Todd, Nerlich, McKeown, 2004) kutatási 

elrendezés alkalmazására. 

7. 2. A kutatás mintái 

7. 2. 1. Az OÉA-val vizsgált minta kiválasztása: elméleti megfontolások 

Ha a kutatói optikával közelebbre „zoomolunk” a betegek mindennapjaihoz, akkor 

egyáltalán nem magától értet d , hogy mi számít „sikeres” vagy „sikertelen” 

önszabályozásnak (Heatherton, Baumeister, 1996), és hogy mi a szerepe ebben a társas 

kapcsolatoknak, a fizikai környezetnek, és mindezek tranzakcionális kapcsolatainak. A 

kutatás témájával kapcsolatban felvehetjük azt a pozíciót, melyb l az önszabályozási 

folyamatok feltárását tekintjük a kutatás „hátterének”, míg a betegséget magát állítjuk 

el térbe, ilyen módon törekedve arra, hogy jobban megérthessük a krónikus betegségek (és 

a velük való megküzdés) jellegzetességeit. Módunk van azonban felvenni egy másik 

néz pontot is, amelyb l nézve a környezeti, érzelmi önszabályozás otthon terében zajló 

folyamatait szeretnénk jobban megérteni, ezért olyan helyzeteket tanulmányozunk, amelyek 

az önszabályozás szempontjából „kiélezettek”, emiatt az általánosnál feltételezhet en 

„élesebb” képet adnak. Ezt a célt szolgálja a krónikus betegséggel él  személyek és 

családtagjaik otthoni élményeinek feltárása. Ilyen módon jelen kutatás nem a betegek vagy 

betegségeik egyes jellemz inek vizsgálatát célozza, hanem azon folyamatok feltárását, 

amelyeken keresztül egészséges és beteg családtagok érzelmi önszabályozása zajlik, a közös 

otthon terében. A kutatás konstruktivista-interpretatív keretében mód van megtartani a 

többszempontúságot, mind az interjúalanyok néz pontjai, mind a lehetséges kutatói 

pozíciók tekintetében.  

Az interjúkészítés és feldolgozás során alkalmazott, GT módszer útmutatásai szerint a 

mintavétel nem véletlenszer ség és a reprezentativitás elveit követi, hanem a kutatási 
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kérdésb l és az adatok els  elemzéséb l fakadó, elméleti megfontolások irányítják (ld. 

„elméleti mintavétel”, „theoretical sampling”, Strauss, Corbin, 1998, Charmaz, 2000, 2006). 

Ha az otthon terében zajló, környezeti önszabályozási folyamatokat a krónikus betegek 

mindennapi élményvilágán keresztül, feltáró, kvalitatív módszertannal közelítjük, 

kibonthatóvá válnak azok a jelentések, amelyeket a betegek és családtagjaik maguk adnak a 

betegségnek, a kapcsolatoknak, az otthoni környezetnek, a megküzdés és az önszabályozás 

folyamatainak. A GT mint kvalitatív módszer konstruktivista ága éppen krónikus betegek 

mindennapi életének és identitásváltozásainak vizsgálatából indult (Charmaz, 1990, 2000, 

2006). Charmaz elméleti megfontolások alapján többféle krónikus betegséget (azaz beteget) 

is szerepeltetett kutatási mintájában (sclerosis multiplex, diabétesz, veseelégtelenség, 

daganat), így biztosítva a variációk változatosságát a kutatás témáiban, és a mintázatok 

összetettségét az elemzésben.  

Saját kutatásomban a feltárható kapcsolati- önszabályozási folyamatok változatosságát 

kétféle krónikus betegség, a krónikus gerincfájdalom és az epilepszia (illetve különböz  

eredet  és lefolyású „epilepsziák”) bevonásával biztosítottam. Mindkét betegségfajta 

tartósan és jelent sen befolyásolja a személyek és a velük együtt él k életmin ségét 

(Phillips, 2009; Farrugia, Fetter, 2009; Breivik és mtsai, 2006; Hermann, Jacoby, 2009; 

Piazzini és mtsai, 2008). Számos tanulmány vizsgálta, hogy az egészséggel összefügg  

életmin ség (health related quality of life, HRQOL) lényegesen rosszabb epilepsziás 

betegek esetében, mint általában a populációban, valamint más krónikus betegségekben 

(Piazzini, és mtsai 2008). 

Az epilepsziás betegek életmin ségét jelent sen meghatározza, hogy fokozottan 

veszélyeztetettek pszichiátriai megbetegedésekre, így leginkább a hangulati zavarokra, 

valamint a szorongásos kórképekre (Hermann, Jacoby, 2009).  

A krónikus (gerinc)fájdalom biopszichoszociális megközelítése szerint a fájdalmat 

el idéz  folyamatok nem választhatók szét testi illetve lelki eredet  tényez kre (Farrugia, 

Fetter, 2009, Smite, Ancane, 2010). A fájdalom élményének létrejötte a személy biológiai, 

lelki és szociális m ködésének összjátékából származik, és összefügg az érzelmi 

önszabályozás aktuális folyamataival (Kökönyei és mtsai, 2013). A krónikus fájdalom 

befolyásolja a személyek életének fizikai, szellemi, érzelmi, társas, táplálkozási és spirituális 

aspektusait. Ezeket az összefüggéseket meger sítik azok az empirikus vizsgálatok is, 

amelyek a tanácsadás és a terápia hatékonyságáról számolnak be a fájdalommal való 
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megküzdésben és a fájdalom intenzitásának csökkentésében is. A hatékony eljárások közt 

szerepelnek a kognitív viselkedésterápiákon túl az önszabályozást célzó technikák (hipnózis, 

relaxáció), illetve a családi rendszer m ködésére fókuszáló családterápiák is (Farrugia, 

Fetter, 2009). Ugyanakkor Császár és munkatársai (2009) krónikus gerincfájdalommal él  

betegek pszichoszociális jellemz it gerinctumorban szenved  személyek adataival 

összehasonlítva azt találták, hogy a krónikus fájdalommal él k maladaptívabb megküzdési 

stratégiákat alkalmaztak, valamint a koherencia-érzék, az éner , a vitalitás és a motiváció 

alacsonyabb szintjét mutatták, mint a gerinctumoros betegek. A kérd íves felmérést 

kiegészít  kvalitatív eljárások (Rorschach-teszt, interjú) azonban fontos tanulságokkal 

szolgáltak az adatok értelmezésére vonatkozóan: a gerinctumoros betegekr l alkotott 

pozitívabb kép mögött a tünetek tagadásárára irányuló, tudattalan törekvés, a valóságtól való 

disszociáció, egyfajta negatív transz jelensége rajzolódott ki (Császár és mtsai 2009). 

Mindezen el zetes tudás alapján elméletileg indokoltnak t nt e kétféle krónikus betegség 

(betegek és családtagjaik) vonalán elindítani a mintavételt. A kutató el zetes tudása azonban 

az interjúkészítés során megkérd jelez dik, háttérbe kerül, hogy helyet adjon a vizsgálati 

személyek megélésének, mindazoknak a jelentéseknek, amelyeket k adnak a betegségnek, 

a tüneteknek, az otthoni környezetnek, a családi kapcsolatoknak és a mindehhez kapcsolódó 

érzéseknek. 

7. 2. 2. Az „Otthon Érzelmi Alaprajza” interjúk mintája 

Az otthoni érzelemszabályozás feltárását célzó, kvalitatív vizsgálat interjúalanyainak 

kiválasztása a kutatási kérdéshez illesztett kritériumok mentén, az elméleti mintavétel 

szabályai szerint történt (Strauss, Corbin, 1998, Charmaz, 2000, 2006). Olyan, legalább egy 

éve krónikus betegséggel (bármely típusú epilepsziával vagy krónikus gerincfájdalommal) 

él  személyeket kerestünk8, akik e betegségük kapcsán még nem estek át m téten, és 

legalább egy feln tt családtagjukkal egy háztartásban (közös otthonban) élnek. A m tött 

személyek kizárásával egyrészt az volt célunk, hogy a kutatásban a betegek és a család 

önszabályozási módjait, valamint a betegségfolyamatokat abban az id szakban ragadjuk 

meg, amikor invazív küls , orvosi beavatkozás (még) nem történt, amikor a beteg és a 

                                                 

8 Mivel a kutatássorozat bizonyos lépései kezdetekt l különböz  együttm ködések keretében zajlottak, a 

kutatás el zményeinek részletes bemutatása során felváltva használom az egyes és többes szám els  személy  

megfogalmazásokat. 
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család más módokon küzd meg a betegséggel. A m tött betegek kizárása egyúttal azt is 

jelentette, hogy a kvalitatív vizsgálatba bevont betegcsoport betegségre vonatkozó 

kritérium-jellemz i megegyeztek a kvantitatív vizsgálatba bevont betegekével (ez utóbbiak 

esetében az együtt lakó, feln tt családtag természetesen nem volt kritérium). Ilyen módon 

lehet vé vált a kvalitatív kutatásban résztvev  betegek kérd ívvel mért adatainak 

összevetése a 116, illetve 118 f s betegmintán kapott adatokkal. A kiválasztott betegek 

valamennyien ambuláns ellátásban részesültek, a krónikus betegség mellett mindennapi 

életvitelüket folytatták (dolgoztak, tanultak, gyermeket gondoztak). 

Az eredeti vizsgálati terv szerint a kvalitatív vizsgálati eljárásokban való részvételre 

(Otthon Érzelmi Térképe, illetve Közös Rorschach Vizsgálat) kizárólag a Pszichoszociális 

Állapotfelmér  Battéria kitölt i közül toboroztuk volna az egészségügyi intézményeken 

keresztül, telefonon és levélben való megkeresés útján. A terv az volt, hogy olyan 

résztvev ket keresünk meg, akik a kvalitatív mintába kerülés kritériumainak is megfelelnek. 

Az els  megkeresésekkel szerzett tapasztalat azonban azt mutatta, hogy a toborzás szinte 

kizárólag abban az esetben járt sikerrel, ha volt személyes kapcsolat a betegek és a toborzást 

végz  szakemberek között. Így végül két családot sikerült elérni az egészségügyi 

intézményeken keresztül, öt családot a kutatásban résztvev  szakemberek a 

magánrendelésük keretében értek el, további három családot pedig szakmai levelez listákon 

körbeküldött felhívásunk nyomán kollégák ajánlottak nekünk. A toborzás nehézségei is 

utalnak arra, hogy a családok otthona és mindennapjaik élménye egyfajta „védett terület”, 

amelynek határait a családtagok a hozzáférés korlátozásával védik. E területre csak a család 

kontextusában jelentésteli, bizalmi úton lehet bebocsáttatást nyerni (azaz meglév  

kapcsolatokon keresztül). 

A toborzás során adott tájékoztatásban (ld. 1. melléklet) a családok otthonhoz f z d  

viszonyát, illetve a betegségb l adódó élethelyzet tapasztalatait jelöltem meg a kutatás 

témájául, és minden együtt lakó, feln tt családtagtól egy személyes, négyszemközti 

interjúban való részvételt kértem.  

Az interjúalanyok bevonása az elméleti mintavétel elvei szerint, több fázisban történt 

2010-2013 között. A GT módszer irányelveibe illeszked , elméleti mintavétel lényege, hogy 

az els  kutatási interjúk felvételével párhuzamosan elkezd dik azok feldolgozása, azaz az 

els  kódolás is. Ilyen módon az elemzés során felmerül  további kérdések és szempontok 

beépülhetnek a következ  interjúk vezérfonalába, illetve addig hiányzó tapasztalati 

min ségekkel egészülhet ki az alakuló kódrendszer (Charmaz, 2000). Az újabb 
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interjúalanyok megkeresése egészen addig történik, míg az interjúk feldolgozása a már 

elemzés alatt lév  adatokhoz képest új információt hoz. Az interjúk és a kódolás során 

felmerül  kérdéseink kapcsán végül összesen 10 családból 23 feln tt személlyel készült 

interjú. A minta elemszámának meghatározásához a kutatás episztemológiai és metodológiai 

keretének megfelel en, a folyamatosan épül  kódrendszer elméleti telítettségét (Charmaz, 

2006) vettem alapul. Az elméleti telítettség eléréséhez vezet  eljárás egyrészt az elemzés 

során felmerül , az alapvet  kutatási kérdés szempontjából releváns, új kérdések kibontásán 

át vezet. Jelen kutatás esetében az els  tíz interjúban felbukkant - az el zetes ismeretekhez 

képest váratlan módon – az otthoni (vagy bármilyen) környezet szerepének leértékelése 

vagy tagadása az érzelmi önszabályozás folyamataiban. Ez a mintázat ismeretében felmerült 

a kérdés, hogyan érik el  /valósítják meg a családtagok az otthoni környezet mell zését az 

önszabályozás folyamataiban. A következ  interjúkban e folyamatok variációit is 

körbejártam. A kategóriarendszer elméleti telítettsége ugyanakkor nem pusztán az új 

kérdések elmaradását jelenti, hanem azt is, hogy az adatokból megalkotott elméleti 

fogalmak rendszere koherens, és összefüggései magyarázó er vel bírnak a leírt folyamatok 

tekintetében (O’Reilly, Parker, 2013). Az utolsó családnál felvett interjúk adatai illeszkedtek 

az alakuló, alapozott elmélet modelljébe (ld. a 8. fejezet 4. ábráját és a kialakult „kódfát” a 

7. mellékletben). A kvalitatív interjúk számának meghatározásánál a fentieken kívül etikai 

szempontok is szerepet játszanak. Mivel a mélyinterjúk az interjúalanyoktól jelent s id i és 

érzelmi befektetést igényelnek, a kutató felel ssége, hogy - pusztán az elemszám növelése 

céljából - ne vegyen fel olyan interjúkat, amelyek az elemzésben redundáns információnak 

bizonyulnak, és kimaradnak (Baker, Edwards, 2012).  Különösen igaz ez sérülékeny 

populáció (pl. krónikus betegek) érintettsége esetén. Mindezek megfontolásával a 23 interjú 

elemzése után döntöttem úgy, hogy az adatfelvételt lezárom. A kvalitatív kutatások általános 

kritériuma a minta elemszámát illet en, hogy koherens legyen a kutatási kérdéssel és a 

választott módszerrel. Mivel a kutatási kérdés folyamatok variációira és összefüggéseire 

vonatkozik, sem statisztikai eljárás, sem a populációra vonatkozó általánosítás nem 

illeszthet  a kutatási elrendezéshez. E megközelítésben a kutatás és az eredmények 

értelmezésének célja, hogy a felvett 23 mélyinterjú szisztematikus elemzésével adjon új, 

elméleti és gyakorlati szempontokat a további gondolkodás számára. 

A krónikus betegséggel él k otthon-kutatásának mintáját így 13 n  és 10 férfi alkotja, 

életkoruk 25 és 57 év között van, két család vidéki városban él, 8 család Budapesten (ld. a 2. 

táblázat).  
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2. táblázat A kvalitatív interjúk mintájának bemutatása 

jelölése családtag 
életkor 

(év) végzettség lakóhely 
mióta él 

ott  
család 
leírása 

1E-1 anya 27 egyéb 18 év 

1E-2 nagymama 53 egyetem 18 év 

1E-3 báty 29 f iskola 18 év 

1E-4 húg 25 egyéb 18 év 

1E-5 nagypapa 53 egyetem 

Budapest 
 

18 év 

3 
generáció, 
anya 
egyedül, 1 
kisgyermek 

1G-1 feleség 41 n.a. Budapest 9 hónap 

1G-2 férj 43 egyetem Budapest 9 hónap 
házaspár 

2E-1 feleség 27 f iskola 9 hónap 

2E-2 férj 31 f iskola 
vidéki város 

9 hónap 

házaspár, 1 
kisgyermek 

2G-1 feleség 36 f iskola 4 év 

2G-2 férj 37 f iskola 
Bp. agglom. 

4 év 

házaspár, 1 
kisgyermek 

3E-1 férj 28 egyetem 3 év 

3E-2 feleség 25 egyetem 
Budapest 

3 hónap 

együtt él  
pár 

3G-1 feleség 35 egyetem 6 hónap 

3G-2 férj 34 egyetem 
Budapest 

6 hónap 

házaspár, 2 
kisgyermek 

4E-1 lány 29 érettségi 3,5 év 

4E-2 anya 57 f iskola 
Budapest 

4 év 

anya és 
feln tt lány 

4G-1 feleség 40 f iskola 7,5 év 

4G-2 férj 43 egyetem 
Bp. agglom. 

7,5 év 

házaspár, 2 
kisgyermek 

5G-1 feleség 29 szakmunkás 5 év 

5G-2 férj 32 szakmunkás 
Budapest 

5 év 
házaspár 

6G-1 férj 36 egyéb 8 év 

6G-2 feleség 37 egyetem 
Budapest 

2 év 

házaspár, 1 
kisgyermek 

Megjegyzés: a betegséggel érintett családtagot az 1-es sorszám jelöli (pl. 3G-1), a családban jelenlév  

betegség típusát az E= epilepszia, G= gerincfájdalom, a család sorszámát az els  számjegy. Bp. 

agglom. = Budapest agglomerációja 

 

7. 2. 3. Mintavétel a kvantitatív háttéradatokhoz: krónikus betegek mintája 

Az interjúban részt vett vizsgálati személyek az interjúhoz kapcsolódóan kitöltöttek egy 

erre a célra szerkesztett kérd ívcsomagot. Annak érdekében, hogy az így felmért 

jellemz ket a nyerspontokból a további elemzés számára sztenderd pontértékké 

alakíthassam, három referencia-minta adatait elemeztem: krónikus gerincfájdalommal él k 

mintáját, epilepsziával él k mintáját és egy „sine morbo” mintát. 
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 Az otthon terében zajló, környezeti érzelemszabályozási folyamatok feltárását célzó 

vizsgálattal 2010-ben kapcsolódtam a Dr. Császár Noémi által a Károli Gáspár Református 

Egyetemen szervezett kutatócsoporthoz, melynek célkit zése volt az epilepsziával és 

krónikus gerincfájdalommal él  betegek pszichoszociális vizsgálata kvantitatív és kvalitatív 

mér eszközökkel (a kvalitatív vizsgálati szakasz tervezetten az általam képviselt 

otthonkutatásból és a Kováts Daniella által képviselt Közös Rorschach Vizsgálatból állt). A 

kutatócsoport által készített, és az ETT TUKEB-hoz benyújtott vizsgálati tervet a 2. 

mellékletben mutatom be. A kutatást befogadó egészségügyi intézmények, illetve a 

kutatócsoport pszichoterapeutaként és orvosként dolgozó munkatársai vállalták az 

interjúalanyok toborzásában való részvételt a kvantitatív és kvalitatív vizsgálatokhoz, 

jómagam pedig részt vettem a kvantitatív vizsgálatra vonatkozó felkérések szervezésében, 

együttm ködve az Országos Gerincgyógyászati Központ, illetve az OITI Neurológiai 

Osztály Epilepszia Részleg munkatársaival. (A kutatócsoportban részt vev  szakemberek 

felsorolását ld. a 2. mellékletben). 

 

3. táblázat: A krónikus betegek mintájának legfontosabb leíró adatai 

 epilepszia gerincfájdalom 

N 157 117 

Nemek: férfi, n  58 / 99 48 / 69 

Életkor (évben: átlag, szórás) 38,34 (12,20) 46,84 (12,41) 

Kapcsolati státusz: házasság 50 (31,7 %) 62 (52,5 %) 

együttélés 30 (19,3 %) 23 (19,5 %) 

családtaggal 8 (5,0 %) 7 (5,9 %) 

egyedül 69 (44,1 %) 26 (22,0 %) 

Képzettség: alapfokú 46 (29,4 %) 31 (26,7 %) 

középfokú 96 (61,3 %) 70 (59,5 %) 

fels fokú 14 (8,8 %) 16 (13,8 %) 

Megjegyzés: Amennyiben az alcsoportok összege nem 100%, akkor hiányzó adatok vannak 

 

A kvantitatív vizsgálat keretében 157 epilepsziával él  beteg és 117 krónikus 

gerincfájdalommal él  beteg (18 és 65 év közti férfiak és n k) töltötte ki a kutatócsoport 

által összeállított Állapotfelmér  Füzetet, mely 14 nemzetközileg elismert, standardizált 

kérd ívet tartalmazott, beleértve az általános, pszichoszociális állapotra vonatkozó, valamint 

a gerincfájdalom- és epilepszia-specifikus kérd íveket is (az Állapotfelmér  Füzetben 
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szerepl  mér eszközök részletes felsorolását ld. a 2. mellékletben; az Eszközök fejezetben 

csak az általam elemzett mér eszközöket mutatom be). A kvantitatív vizsgálati mintába 

kerülés kritériumai a következ k voltak: 18 és 65 év közötti életkor, legalább fél éve 

fennálló betegség, ambuláns ellátásban való részvétel (nem m tött krónikus gerincfájdalom, 

illetve nem m tött epilepszia). Kizáró ok volt a dokumentált pszichiátriai diagnózis. A 

vizsgálati minta részletesebb jellemzését ld. a 3. táblázatban.  

7. 2. 4. Mintavétel a kvantitatív háttéradatokhoz: sine morbo minta 

A kérd íves adatok „sine morbo” háttérmintán történ  elemzéséhez megkaptam a 

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében folyó egyik kutatás adatbázisát 

(kutatásvezet  Dr. Martos Tamás). A kutatásban 270 olyan budapesti és pest megyei 

heteroszexuális pár vett részt, akik legalább egy éve közös háztartásban élnek (házasságban 

vagy élettársi kapcsolatban), legalább egyikük aktív keres , életkoruk 25 és 65 év között van 

és egyiküknél sem volt pszichiátriai esemény, illetve diagnózis az elmúlt 5 éven belül. A 

minta részletesebb jellemz it a 3. táblázatban adom meg. 

 

4. táblázat: A sine morbo minta legfontosabb leíró adatai 

 Férfi N  

N 270 270 

Életkor (évben: átlag, szórás) 39,84 (10,53) 37,62 (9,92) 

Kapcsolati státusz: házasság 152  

együttélés id tartama (évben: átlag, szórás) 
17,17 (9,11)  
N = 148 

 

Kapcsolati státusz: együttélés 121  

együttélés id tartama (évben: átlag, szórás) 6,2 (5,33) N = 75  

Képzettség: alapfokú 91 (33,7 %) 46 (17,0 %) 

középfokú 116 (43 %) 132 (48,9 %) 

fels fokú 61 (22,6 %) 92 (34,1%) 

Megjegyzés: Amennyiben az alcsoportok összege nem 270 / 100%, akkor hiányzó adatok vannak 
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7. 3. Eszközök és eljárás 

7. 3. 1. Az „Otthon Érzelmi Alaprajza” mér eszköz kialakításának 
el zményei 

Az otthonhoz f z d  viszony feltáró jelleg  vizsgálatát, illetve a jelen kutatásban 

alkalmazott félprojektív adatfelvételi eljárás (az „Otthon Érzelmi Alaprajza”) kialakítását 

2003-ban kezdtem el, az ELTE Pszichológiai Intézetének hallgatójaként, Dr. Dúll Andrea 

témavezetése mellett.   

A 2003/2004-ben indult otthonkutatás el készítésekor olyan mér eszköz kialakítására 

törekedtünk, amelynek segítségével megragadhatóvá válnak az otthon terében zajló ember-

környezet tranzakció folyamatai, valamint lehet vé válik az otthon terében zajló környezeti 

önszabályozás kontextuális leírása. Az eljárás megalkotása során figyelembe vettük a 

környezethez f z d  viszony tudatosításának több vizsgálatban is dokumentált nehézségeit 

(ld. Dúll és Urbán, 1997, Korpela, 2001). Mindezen megfontolásokkal összhangban egy 

családterápiás diagnosztikus eljárást, a „családi otthon rajzát” (Sherman és Fredman, 

1986/1989, 85. o.) választottam az adatfelvételi módszer alapjául. Az eredeti módszer a 

családi otthon alaprajzának lerajzoltatásából és az ahhoz f z d  kérdésekb l áll. Ilyen 

módon az eljárás ötvözi a kognitív térképezés konstruktív m veletének megragadását (ld. 

Holahan, 1982/1998), valamint a családi dinamikák feltárását szolgáló irányított interjút.  

Számolva a környezethez f z d  viszony tudatosítási nehézségeivel, kutatásunkban a 

családi otthon rajzát mint projektív felületet használtam fel a rajzolást követ  interjú 

készítése során. 

Az eredeti családi interjú kérdései közül az els  hatot majdnem szó szerint átvettem 

(Sherman és Fredman, 1986/1989, 85. o., illetve ld. az Adatfelvételi forgatókönyv IV. 

pontját a 3. mellékletben), mivel ezek segítik a személyek bevonódását a közös munkába, 

lehet vé teszik a témára történ  érzelmi ráhangolódást és fontos információkkal is 

szolgálnak az alapvet  térhasználati szabályokkal kapcsolatban. E kérdések közül az els  az 

alaprajz megrajzolására vonatkozó instrukció: „Készítse el az otthona alaprajzát, minden 

helyiség feltüntetésével!”; majd az otthon társas és személyes térhasználatával kapcsolatos 

kérdések következnek (Sherman és Fredman, 1989, 85. o. alapján). Az eredeti módszer 

további kérdéseit l eltekintettem, mivel ezek már a terápiás diagnózis szolgálatában állnak. 

A mér eszköz els  változatának kialakításakor (ld. Sallay, Dúll, 2006) a családterápiás 

szakirodalomban fellelhet  otthon-tapasztalatok (Sherman és Fredman, 1986/1989, Túry és 
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munkatársai, 2003), valamint Williams (2002) és Manzo (2003) elméleti megfontolásai 

alapján témavezet mmel, Dr. Dúll Andreával közösen összegy jtöttük az otthonra 

vonatkozó, legfontosabb pozitív és negatív érzéseket. Az így összeállított fogalomlistából 

további szakért k9 véleményének bevonásával kiválasztottuk azt a tíz érzést jelöl  fogalmat 

(öt fogalompárt: biztonság, bizonytalanság, szabadság, bezártság, kiegyensúlyozottság, 

feszültség, jó közérzet, szenvedés, valakihez tartozás, elvonulás), amelyekre a vizsgálat 

harmadik részében kérdeztem rá. A vizsgálatnak e szakaszában a vizsgálati személy által 

készített alaprajzot projektív felületként kezeltem, és az interjúalanyokat arra kértem, hogy 

saját rajzukra jelöljék be az egyes érzések helyét a lakásban.  

Az egyes érzések helyének alaprajzon történ  bejelölésére vonatkozó instrukció (pl. „hol 

van az Ön számára a biztonság helye az otthonában?”) után rákérdeztem az elhangzott 

válasz indoklására is, lehet séget adva ezzel a vizsgálati személynek, hogy közölje az adott 

hellyel kapcsolatos bárminem  asszociációit. Ezen asszociatív kommentárokat a 

kutatássorozat ezen els  fázisában a helyszínen, jegyz könyvben rögzítettem, hangfelvétel 

nem készült (Sallay, 2003, Sallay, Dúll, 2006).  

Az otthon terében megélt érzésekre vonatkozó kérdések kiegészültek egy záró kérdéssel, 

amely az otthonhoz f z d  érzelmi viszony globális és szimbolikus megközelítését célozta. 

Az utolsó kérdésben a városszimbólumok (Holahan, 1986/1998) analógiájára felkértem a 

vizsgálati személyeket saját családi otthonuk szimbólumának kiválasztására: „A lakás 

melyik részlete, vagy milyen itt található tárgy lehetne az otthon szimbóluma, olyan módon, 

ahogy pl. Párizsnak az Eiffel-torony, vagy Londonnak a Big Ben?”. A tranzakcionális 

módszertani keretben feltételeztem, hogy az otthon tere utal a fontos rutinokra, rituálékra, a 

múltban lezajlott társas eseményekre, illetve a család számára jelent s kulturális értékekre 

(Dúll, 1998, 2002b, 2002c).   

A kutatás helyszínéül a vizsgálati személyek otthonát választottam, a téma sokrét sége 

és a kutatás feltáró jellege miatt ugyanis a terepkutatás t nt alkalmasnak az ökológiai 

validitás meg rzésére (Dúll, 1998, Szokolszky, 2004), illetve a kontextuális módszertani 

keret gyakorlati alkalmazására (Stokols, 1987, Dúll, 1998). 

                                                 

9 A 2003/2004-es vizsgálatban közrem köd  szakért k Máthé-Árvay Nauszika és Rózsa Ildikó 

pszichológushallgatók voltak, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 
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Az „Otthon Érzelmi Alaprajza” eljárás fent leírt, els  változatával 41 családban él  

személyt kerestem meg a 2003/2004-es vizsgálat keretében. E vizsgálat célja egyfel l az 

otthonhasználat és a családi kapcsolatok mintázatainak feltárása volt, sine morbo és 

evészavarral diagnosztizált személyeknél. Másfel l? A módszer e vizsgálat keretében, a 

kontextuális módszertani keret kívánalmainak megfelel en (Stokols, 1987) kiegészült a 

résztvev  fotózással. Ennek során a személyek szubjektív látásmódját kívántuk megragadni, 

azzal az instrukcióval, hogy készítsék el k az általuk az alaprajzra bejelölt tíz érzés 

helyének, illetve a lakás szimbólumának képeit. A résztvev  fotózás technikája biztosítja, 

hogy a képek az adott környezetben (otthonban) él  emberek szemléletét, percepcióját és 

élményeit tükrözzék, ezzel hozzájárulva a kutatás ökológiailag érvényes voltához E 

kutatásról készült beszámolónkban (Sallay, Dúll, 2006) a részvev  fotózás során készített 

fotók kvantitatív tartalomelemzésének eredményein keresztül mutattuk be az 

otthonhasználat és otthonhoz f z d  viszony tranzakcionális mintázatait.  

A vizsgálat ugyanakkor magának a mér eszköznek is els  próbája volt a terepen, és 

számos el remutató tapasztalatot hozott a kutatás továbbgondolásához. Az interjúalanyok 

visszajelzése szerint otthoni érzéseik megjelenítése az alaprajzon, és az ahhoz kapcsolódó 

beszélgetés számikra is otthon-élményük jobb megértését hozta. A módszer alkalmasnak 

mutatkozott arra, hogy el segítse a mindennapi élet során nem vagy kevéssé tudatosuló 

folyamatok verbalizálását. 

Mindemellett az egyes érzelmileg telített helyekhez f zött kommentárok nem léptek túl 

egyes mindennapi helyzetek és események sz kszavú leírásánál, pl. a „szenvedés helye”, az 

el szoba, mert ott a sok kabát, a nehéz elindulások, a gyerekek öltöztetése, vagy „ott jön be 

a kosz” (Sallay, 2005). A rövid kommentárokban felsejlett azonban, hogy az egyes 

helyzetek mögött az otthoni helyekhez kapcsolódó, a cirkuláris vagy lineáris id ben 

kibomló történetek húzódnak meg, melyekben minden éppen ott lev  és távollev  

családtagnak és magának az otthoni helynek is szerepe van. Mi a sorsa az otthonban 

felbukkanó kosznak és rendetlenségnek, és az egyes családtagok otthonban megélt 

érzéseinek mindezen „rendellenességek” és egymás reakciói kapcsán? Hogyan alakítják a 

szül társak a gyerekek körüli rutinokat az otthon terében, illetve az otthon terét mindezen 

rutinokat nap mint nap újraélve?  
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7. 3. 2. Az „Otthon Érzelmi Alaprajza” mér eszköz jelen kutatásban 
alkalmazott változata 

Az „Otthon Érzelmi Alaprajza” eljárást a jelen kutatás számára több szempontból is 

szükségesnek látszott átdolgozni, a módszert az aktuális kutatási kérdéshez és mintához 

kellett igazítani.  

Az otthon terében zajló környezeti önszabályozási folyamatok feltárásához olyan 

eljárásra volt szükség, amely elegend en gazdag, a témára fókuszáló verbális anyag 

(interjúszöveg) elérését teszi lehet vé. Ez a szöveg vált alapjául a kvalitatív adatelemzésnek 

és a lehorgonyzott elmélet megalkotásának. Az adatfelvételi forgatókönyvet - a fenti 

tapasztalatokat figyelembe véve - úgy alakítottam, hogy az alaprajzon megjelölt érzések 

(biztonság, bizonytalanság, jó közérzet, szenvedés stb.) helyére vonatkozóan történeteket 

kértem a vizsgálati személyekt l. A mér eszközzel szerzett, el zetes tapasztalataim, illetve 

a szakirodalom ismeretében azt feltételeztem, hogy az otthoni térben játszódó érzelmi 

önszabályozás ismétl d  és különleges történetei egyfajta élettörténet-narratívumot 

alkotnak, a fogalom McAdams-i értelmében (McAdams, Josselson, Lieblich, 2006), hiszen 

az otthon kiemelt jelent ség  a személyes identitás szempontjából. Ilyen módon az „Otthon 

Érzelmi Alaprajza” egy félig strukturált interjú vezérfonalát adta. Az interjúkkal az 

el zetesen megfogalmazott kutatási kérdést jártam körül, kibontva az aktuálisan megjelen  

helyek, személyek, és kapcsolatok témáit (Willig, 2001, Henwood, Pidgeon, 2003, 

Fassinger, 2005). 

A korábbi kutatásban megidézett érzések közül azokat tartottam meg, amelyek a kapott 

válaszok alapján a leginkább informatívnak bizonyultak az érzelmi önszabályozás 

leírásában. Így az új forgatókönyvben a vizsgálati személyekt l a  

• biztonság 

• bizonytalanság 

• jó közérzet 

• feszültség 

• gyógyulás / változás 

• szenvedés 

• összetartozás 
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• elvonulás 

• betegség, és  

• az otthon szimbóluma  

helyeinek megjelölését kértem az otthon-alaprajzon (ld. alább, a 3. ábrán két példát az 

Otthon Érzelmi Alaprajzára, a rájelölt érzésekkel, ill. élmény-min ségekkel). A következ  

lépésben az ezekkel kapcsolatos történetekre kérdeztem rá az interjú során (pl. „Milyen 

történetek kapcsolódnak ahhoz, ahogy Ön a konyhában biztonságot él meg?”). A kutatás 

konstruktivista felfogásának megfelel en, az interjúk során tág teret engedtem az egyes 

érzések egyéni értelmezéseinek. Így például a „biztonság helye” kapcsán azt kívántam 

megérteni, hogy a személyek hogyan építik fel magukban, hova kötik a biztonság érzését, 

vagy annak hiányát az otthon kontextusában. A kutatás fókuszában tehát nem az otthoni 

biztonság „objektív” leírása állt, hanem a biztonságkeresés szubjektív útjainak megragadása. 

Ilyen módon az otthoni biztonság- és bizonytalanság-élmények változatos variációi jelentek 

meg, amelyek kiterjedtek az otthon integritásának féltésére (betörés), a test integritásának 

féltésére (betegség), a kapcsolati biztonság megélésére, és arra a tapasztalatra is, miszerint 

az otthon nem játszik szerepet a biztonságérzet létrejöttében. 

Az interjú tájékozódó kérdésekkel indult, amelyek az otthonra, a korábbi lakóhelyekre, 

az otthonnal kapcsolatos jöv beli tervekre és az együtt él  családtagokra vonatkoztak (ld. 

Kutatási forgatókönyv 1-2. oldal, a 3. mellékletben), majd az otthon alaprajzának 

elkészítésével folytatódott. Az alaprajzra vonatkozóan el ször az általános otthonhasználatra 

irányuló kérdéseket tettem fel, ezután pedig az otthonban megélt érzések helyeinek 

megjelölése, és az azokhoz kapcsolódó történetek kibontása következett.  

A kutatás korábbi fázisához képest további lényeges változtatás volt, hogy ebben a 

kutatásban a vizsgálati személyekt l arra kértem engedélyt, hogy minden együtt él  feln tt 

családtaggal négyszemközt felvehessem az interjút. Így minden család esetében a 

személyesen túl, egyfajta családi narratívumot is kaptam, az azonos térben megélt 

környezeti és kapcsolati élmények többszempontú lenyomatát. 
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3. ábra Az Otthon Érzelmi Alaprajza: két példa az egyes élmény-min ségek elhelyezésére 

 

Megjegyzés: az „A” alaprajzon az egyes pozitív és negatív élménymin ségek egyenletesen oszlanak el az 

otthon helyiségeiben, míg a „B” alaprajzon minden pozitív élmény a teljes otthont jellemzi, míg a 

negatív élmények egyáltalán nem kapnak helyet az otthonban (ld. számaikat a jobb alsó sarokban) 

 

Minden felvétel személyes találkozás keretében történt, az interjúk id tartama 43-82 

perc között volt. Az interjúkat a vizsgálati személyek beleegyezésével (ld. 4. melléklet) 

diktafonon rögzítettem, majd szó szerinti átirat készült bel lük. Valamennyi interjút magam 

vettem fel, az átiratokat két, interjúk gépelésében járatos személy készítette, és magam 

ellen riztem a felvételek visszahallgatásával. A kutatásban részt vett tíz család közül nyolc 

esetben legalább az egyik családtag beengedett otthonába, így összesen 18 f vel az eredeti 

kontextusban, az otthoni környezetben tudtam felvenni az interjút. Három családból 

összesen 5 f vel viszont saját kérésére nem az otthonában vettem fel az interjút: közülük 3 

f  számára a munkahelyemen (Semmelweis Egyetem) tudtam ehhez zavartalan 
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körülményeket biztosítani , kett jüket pedig a saját munkahelyén kerestem fel. Ez a 

körülmény („az interjúkészít  kizárása az otthonból”) kutatási feljegyzés formájában szintén 

a kutatási anyag részévé vált. 

A vizsgálati személyek az interjúfelvétel után kitöltötték a Diener-féle Élettel való 

elégedettség kérd ívet (Satisfaction with Life Scale), az abból adaptált Otthonnal való 

elégedettség kérd ívet, valamint az Olson-féle családteszt (FACES-IV) magyar adaptációját 

is. A kutatás egyes lépéseit ld. az 5. táblázatban. 

5. táblázat Az Otthon Érzelmi Alaprajza Interjú folyamata, kérdései 

1. A korábbi otthonok története 
Mióta lakik a jelenlegi otthonában? 
Hányadik otthona ez az élete során? 
Az egyes otthonokban hány évet töltött? 
Milyen emlékei kapcsolódnak az egyes otthonokhoz? 
A jelenlegi otthonról:  
Mit gondol, mennyi ideig fognak itt lakni? 
Mennyire érez késztetést, hogy elköltözzön innen, egyt l tízig terjed  skálán, ahol az egyes azt 

jelenti, hogy azonnal el szeretne költözni, a tízes pedig azt, hogy egész életét itt szeretné leélni? 
2. A jelenlegi otthon alaprajzának elkészítése  
Ajtókkal, ablakokkal, fontos berendezési tárgyakkal együtt. 
Az egyes helyiségek megnevezése a rajzon. 
Van-e olyan helyiség, ahol általában mindannyian összegy lnek / minden családtag összegy lik? 
Ha rokonok vagy barátok jönnek látogatóba, akkor ket hol ültetik le? 
Van-e olyan helyiség a lakásban, ahova valakinek nem szabad belépni? 
Van-e a lakásban olyan helyiség, ami az Ön számára különösen jelent s? 
Hogy érzi, ez a lakás beleillik a környezetbe, a szomszédságba?  
3. Érzések elhelyezése az otthon alaprajzán 
Az otthonhoz f z d  érzéseket fogok mondani, kérem, helyezze el ezeket az alaprajzon. Egy érzés 

lehet több helyen is. 
Els  a biztonság (és az ehhez tartozó színes ceruza/filc – az interjúalany bejelöli az alaprajzon). 
Mondana pár szót arról, hogy milyen történet, élmény f z dik ehhez az érzéshez? 
 
Majd a továbbiakban: 
A következ  a … (+ újabb színes ceruza/filc) 
Mondana pár szót arról, hogy milyen történet, élmény f z dik ehhez az érzéshez? 
 
Az érzések (és a sorszámokat jelöl  színek): 
1. Biztonság (sárga) 
2. Bizonytalanság (sötétkék) 
3. Jó közérzet (zöld) 
4. Feszültség (fekete) 
5. Gyógyulás (világoskék) 
6. Szenvedés (piros) 
7. Összetartozás (narancssárga) 
8. Elvonulás (barna) 
9. Betegség (szürke) 
 
4. Az otthon szimbóluma 
Kérem, hogy el ször gondolja ki, hogy mi lehetne ennek az otthonnak a szimbóluma az Ön 

számára, úgy, mint mondjuk Párizsnak az Eiffel-torony, vagy Londonnak a Big Ben. Milyen 
tárgy, vagy az otthonnak melyik részlete?  

Kérem, rajzolja be ezt is az alaprajzba, oda, ahová leginkább tartozik. (lila színnel) 
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7. 3. 3. Memóírás és az interjúkérdések fejlesztése 

A GT módszer eszköztárához tartozik a kutatási feljegyzések, „memó”-k készítése és 

használata az adatfeldolgozás és elemzés során (Strauss, Corbin, 1998, Charmaz, 1990, 

2000, 2006). Memókat készítettem az interjúfelvételeket követ en, az interjúk újraolvasása 

és kódolása közben, illetve a kódrendszer és a lehorgonyzott elmélet megalkotása közben. A 

memók tartalmazták mindazokat a szakmai-személyes reflexiókat, feltevéseket és 

absztrakciókat, amelyek az interjúalanyok meghallgatása közben, a kutatási helyzetekben, 

illetve az interjúszövegekkel való kutatói „párbeszéd” során keletkeztek. 

A memók használata hozzájárult az „elméleti mintavétel” („theoretical sampling”, 

Strauss, Corbin, 1998, Charmaz, 2000, 2006) megvalósításához is. Az elméleti mintavétel 

folyamata során a kutató utánaered a kutatás egyes lépései során felmerül  jelenségeknek és 

kérdéseknek, a már meglév  adatokban mutatkozó „hiányzó láncszemeknek”. A minta és az 

interjúkérdések célirányos kiterjesztésével kibonthatók és körbejárhatók az els  adatokban 

felbukkanó utalások további, potenciálisan lényeges információkra. A kutatás 

konstruktivista szemléletének megfelel en (Charmaz, 2000; Ponterotto, 2005), a kérdéseket 

folyamatosan alakítottam a már felvett interjúk tanulságai szerint. 

Az els  kutatási interjúim alkalmával az interjút bevezet  demográfiai adatfelvétel során 

röviden rákérdeztem arra is, mennyi ideje laknak otthonukban, illetve hány helyen laktak 

azel tt. Az interjúkat követ en készített terepfeljegyzéseim, memóim, és maguk az 

interjúszövegek is több utalást tartalmaztak arra, hogy a vizsgálati személyek számára nagy 

jelent sége van a korábbi otthonokban megélt tapasztalatoknak jelenlegi otthonukban 

megélt élményeik szempontjából is. Ezekb l az utalásokból külön kiemelkedtek a korábban 

„otthonnak”, illetve „lakóhelynek” megélt helyszínekhez kapcsolódó érzések és 

tapasztalatok különbségei, valamint a gyermekkori otthonnal való összevetések.  

„2 szobás, lakótelepi lakás a férj nevén. (…) Utóbb kiderül, hogy ugyan ez csak a 

második otthona, de lakott életében több helyen, amiket nem érzett otthonának, így évekig 

nem volt „otthona” (…) Jelen otthonának mindennapi történéseir l sz kszavúan beszél, 

„nincs beszélnivaló”, de szívesen mesél lakóhelyei és gerincfájdalma történetér l” (6G-1 

férj, E-11 memó) 

Ugyanebben a családban a feleség jelenlegi közös otthonukban nem találta saját helyét: 
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„Feleség sértettnek t nik, amiért neki és személyes tárgyainak nincs igazán helye, a férj 

nem enged helyet neki. Férjével való elégedetlenségében, úgy érzem, szövetségest keres 

bennem, mint n ben. (…) Az otthon elhelyezkedésével is nagyon elégedetlen,  maga 

kertes házban n tt fel. Itt az ablakból a szemközti panel és néhány fa látszik.” (6G-2 

feleség, E-12 memó) 

Mindezen információk alapján az interjúkérdéseket a továbbiakban kiterjesztettem a 

személyek korábbi otthonaiban és lakóhelyein megélt érzések történetének részletes 

feltárására is. A mintába beválasztottam olyan személyeket (családokat) is, akiknek els  

otthona térben és fizikai min ségében nagyon távol esett a mostanitól (pl. egy csíki falu 

Erdélyben, illetve Pest egy küls  kerülete), és olyanokat is, akik ugyanabban a budapesti 

kerületben élték le életüket.  

Az interjúk ezen részeinek elemzése során kiadott els  szint  („nyílt”) kódok a 

memókkal együtt végül kirajzolták „az otthonosság érzelmi szükségletének” jelenségkörét, 

amely a „gyermekkori otthon tapasztalatával” és további két középszint  kóddal „a múlt – 

jelen – jöv  otthonairól alkotott bels  kép” szelektív kód leírását adta. A végs  kódfának ez 

az ága megmutatja, hogyan használják a vizsgálat személyek a jelen nem lév  otthonok és 

lakóhelyek bels  képeit az otthoni, környezeti önszabályozási folyamatokban. 

7. 3. 4. A krónikus betegek mintáján elemzett kvantitatív mér eszközök 

Élettel Való Elégedettség Skála (ld. a 3. mellékletben)  Az Élettel Való Elégedettség 

Skála (Satisfaction With Life Scale – SWLS) öttételes, 7-fokú Likert-skálával rendelkez  

mér eszköz, mely az élettel való globális elégedettséget méri, eltekintve olyan kapcsolódó 

tényez kt l, mint a magányosság vagy a pozitív affektivitás (Diener, Emmons, Larsen és 

Griffin 1985). Például „A legtöbb tekintetben az életem majdnem ideálisnak mondható”. A 

kérd ív a szerz  honlapján magyar nyelven is elérhet , de eddig nem készült magyarul 

publikált validáló vizsgálat. Hazai kutatásokban azonban többször alkalmazták már a 

mér eszközt, valamennyi esetben nagyon jó megbízhatóságról számoltak be (pl. Martos, 

Szabó, Rózsa, 2006). A mér eszköz bels  konzisztenciája mind a gerincbántalommal, mind 

az epilepsziával él k almintáján megfelel  volt (Cronbach-alfa = 0,85 és 0,87 a fenti 

sorrendben). 



 94 

7. 3. 5. A sine morbo mintán elemzett kvantitatív mér eszközök 

Élettel való Elégedettség Skála A kutatásban a korábban leírt öttételes Élettel Való 

Elégedettség Skálát vették fel együtt él  párok mindkét tagjával. A kérd ív megbízhatósága 

ebben a mintában is kiválónak bizonyult (Cronbach-alfa = 0,84 a férfiaknál és 0,88 a 

n knél). 

Otthonnal való Elégedettség Skála (ld. a 3. mellékletben)  Az Otthonnal való 

Elégedettség Skálát egy korábbi vizsgálatban hoztam létre (ld. Sallay, 2003) amikor az 

akkori vizsgálat céljára olyan mér eszközt kerestem, amely hasonló módon méri az élettel 

való elégedettséget és az otthonnal való elégedettséget. Kiindulásként a fent ismertetett, 

Diener és munkatársai által kidolgozott „Élettel való elégedettség skála” szolgált 

(Satisfaction with Life Scale, Diener és mtsai, 1985). A skála tételeinek szövegezése 

alkalmas volt arra, hogy minden állítás lefordítható legyen az otthonnal való elégedettség 

terminusaira. Például az „Elégedett vagyok az életemmel” állítást helyettesítettem az 

„Elégedett vagyok az otthonommal” állítással. Az így létrehozott kérd ív öt tételb l áll, a 

válaszadás hétfokú skálán történik (1 = egyáltalán nem értek egyet, 7 = teljesen egyetértek). 

A kérd ív megbízhatósága a mintában kiválónak bizonyult (ld. a 6. táblázatot).  

 

6. táblázat: Élettel való Elégedettség Skála és Otthonnal való Elégedettség Skála: a háttérminta leíró 

statisztikája a z-értékek (sztenderd értékek) számításához 

 Férfiak  N k  

Skála átlag (szórás) Cronbach-alfa átlag (szórás) Cronbach-alfa 

Élettel való 
elégedettség 

4,45 (1,25) 0,842 4,49 (1,24) 0,878 

Otthonnal való 
elégedettség 

4,53 (1,26) 0,910 4,54 (1,34) 0,921 

 

Olson-féle Családteszt (OCsT) (ld. a  6. mellékletben)   Az Olson-féle családtesztet (ld. 

Vargha, Tóth, 2008) abból a célból alkotta meg Olson, hogy az általa javasolt elméleti 

dimenziókat mérhet vé tegye. Elmélete szerint a családok két alapvet  dimenzió mentén 

jellemezhet k: a családi kapcsolatok kohéziójának mértéke szerint, illetve a változáshoz 

való viszony mértéke szerint. Mindkét dimenzión meg lehet különböztetni egyensúlyi, 

adaptív m ködésmódokat, és valamelyik irányban széls séges, maladaptív 

m ködésmódokat. A két dimenzióhoz ennek megfelel en egy („középs ”) adaptív és két 

(„széls séges”) maladaptív alskálát alkotott meg, mindegyik alskálában 7-7 tétellel. A 
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kohézió adaptív mértékét az „Összetartó” alskála jeleníti meg, egyik végpontját a „Szétes ” 

alskála, míg a másikat az „Egybefonódott” (más fordításban „egybemosódott”, enmeshed) 

alskála. A változás dimenziójának középs , adaptív eleme a „Rugalmas” alskála, egyik 

végponton a „Merev” alskála helyezkedik el, míg a másikat a „Kaotikus” alskála jelzi. A hat 

strukturális skálát kiegészíti két további alskála: a kommunikáció min ségét mér  Családi 

kommunikáció alskála, illetve a „Családdal való elégedettség” alskála, mindkett  10-10 

tétel. A válaszadás 5-fokú Likert-típusú skálán történik (1 = EGYÁLTALÁN NEM jellemz  

a családunkra, 5 = NAGYON jellemz  a családunkra), az elégedettséggel kapcsolatos 

tételek lehorgonyzása pedig az 1 = „Nagyon elégedetlen vagyok…”, illetve 5 = 

„Tökéletesen elégedett vagyok…” végpontokkal történt.  

A vizsgálati személyek nyerspontjaiból a sine morbo minta skálaátlagainak és a 

szórásoknak figyelembe vételével (ld. 7. táblázat) z-értékeket (sztenderd pontértékeket) 

képeztem, amit az elemzésben személyi profilok kialakításához használtam (ld. alább, a 8. 

fejezetben). 

 

7. táblázat: Olson-féle Családteszt (OCsT): a háttérminta leíró statisztikája a z-értékek (sztenderd 

értékek) számításához 

 Férfiak  N k  

Alskála átlag (szórás) Cronbach-alfa átlag (szórás) Cronbach-alfa 

Összetartó 27,70 (4,92) 0,828 28,94 (4,86) 0,862 

Egybefonódott 16,29 (4,64) 0,720 16,09 (4,97) 0,765 

Szétes  13,24 (4,87) 0,793 12,56 (5,00) 0,814 

Rugalmas 25,76 (5,09) 0,787 26,46 (5,02) 0,812 

Kaotikus 12,66 (5,06) 0,831 12,66 (5,36) 0,861 

Merev 15,84 (4,80) 0,777 15,47 (4,98) 0,779 

Kommunikáció 39,37 (7,07) 0,917 40,09 (7,02) 0,926 

Elégedettség 35,67 (7,50) 0,931 35,19 (7,75) 0,937 

 

7. 4. Etikai szempontok 

A Dr. Császár Noémi által vezetett kutatócsoport „Epilepsziával és krónikus 

gerincfájdalommal él  betegek pszichoszociális vizsgálata kvantitatív és kvalitatív 

mér eszközökkel” címmel 2010-ben egy 41 oldalas dokumentumot nyújtott be  az 

Egészségügyi Tudományos Tanács Kutatásetikai Bizottsága számára, melyben a 
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vizsgálatsorozat engedélyezését kérte. A dokumentum jelen kutatásra vonatkozó szakaszát 

ld. a 1. mellékletben. A Bizottságtól az engedélyt megkaptuk (ld. a 5. mellékletben). 

A kutatás engedélyeztetésének folyamatával párhuzamosan, a kutatócsoport orvos és 

klinikai pszichológus szakembereivel több konzultáción vettünk részt. A konzultációkon a 

szakemberek megosztották tapasztalataikat a krónikus gerincfájdalommal és epilepsziával 

él  betegekkel való kapcsolattartás és kommunikáció terén. Felhívták figyelmünket a 

betegek sajátos élethelyzetéb l fakadó igényeire, különösen a betegek (és családtagok) testi-

lelki terhelhet ségének határaira. Külön élmény volt számomra, hogy az orvos-professzor és 

a betegek engedélyével részt vehettem Dr. Halász Péter epileptológiai rendelésének néhány 

óráján. A megbeszéléseken és a rendelésen szerzett tapasztalatok abban is segítettek, hogy 

egyfajta „kulturális érzékenységet” szerezzek a vizsgálni kívánt családok tekintetében. 

Minden interjú végeztével visszajelzést kértem az interjúalanyoktól arról, hogyan élték 

meg a beszélgetést, a vizsgálati helyzetet. Az interjúban résztvev k a beszélgetést 

(különböz  módokon) „érdekesnek” találták. Több visszajelzés kitért arra is, hogy a helyzet 

nem volt zavaró, vagy tolakodó, az intimitás-önfeltárás jóles  határait megtartották. Az 

epilepsziával él k (és egyes családtagjaik) esetében olyan visszajelzést is kaptam, hogy 

er feszítésbe került a kérdések követése, egy személy pedig úgy ítélte, nem tudja az „otthon 

szimbólumát” kinevezni, elhelyezni a kutatási helyzet id keretein belül. Saját benyomásom 

is az volt, hogy az epilepsziával él  személyek számára kihívást jelentett az élmények 

szavakba öntése, ami részemr l is, részükr l is sajátos er feszítést kívánt (bár általában 

szívesen és hosszan meséltek), a keletkezett szöveg pedig valamivel „kuszább” lett, amivel 

f ként a kódoláskor szembesültünk (ilyenkor a terepfeljegyzések segítettek a tisztázásban). 

A beszélgetést ezzel együtt k is érdekesnek élték meg, és jó érzésekkel zárult az 

interjúhelyzet. 

Két esetben epilepsziával él  személy vagy párja terápiás lehet ségek után érdekl dött a 

társa számára. Ezekben az esetekben arra kértem ket, hogy a pár beszélje meg egymás 

között, kinek milyen segítségre lenne szüksége, és aki segítséget kér, keressen meg, ha 

információkat szeretne a megfelel  szakember (pszichoterapeuta, családterapeuta) 

eléréséhez. 
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7. 5. Kutatói önreflexió – a kutatás és az „én” mint kutató  

A családok mindennapi életét feltáró terepkutatás többféle értelemben is 

határhelyzetekbe hozza a kutatót (csakúgy, mint a terapeutát, ld. Hargens, 1994). Egyfel l a 

családi otthonba való belépés, már az engedélykérés és bebocsáttatás gesztusaival is sajátos 

kontrollviszonyokat teremt kutató és interjúalany között. A családi otthon a családtagok 

els dleges territóriuma (Dúll, 1995), ahol a kutató alkalmazkodik az otthonhasználat 

családtagok által el írt szabályaihoz – én mint kutató például leveszem a cip m, ha azt kérik 

a nappaliba való belépés el tt, vagy tiszteletben tartom a kutya fotelét, és azt az 

ül alkalmatosságot használom az interjú felvétele közben, amit a családtagok kijelölnek 

számomra. A család megtermett ház rz jével szemközti fotelben mezítláb üldögél  kutató 

(én) egyfajta kontroll- vagy hatalomvesztést élek át, miközben azt tapasztalom, hogy a 

mellettem ül  interjúalany szintén próbatétel elé kerül,  saját várának falain belül keresgéli 

a megfelel  szavakat, nyitogatja az önfeltárás csatornáit.  

Kutató és alanya közti „hatalmi viszonyok” elosztása minden esetben befolyásolja a 

kutatási helyzet alakulását és a kutatás kimenetét (családkutatások viszonylatában ld. Burck, 

2005). Jelen kutatás szcénája (ahol kutató és alanya egyaránt komfortzónája határaira 

kerülhet) magában hordozza az egyenrangú egyezkedés lehet ségét arról, mi is az a kutatás, 

ki (én és , kutató és interjúalany) milyen szerepet vállal benne. Ez az „egyezkedés” mint a 

párbeszéd (azaz a kutatás) alapja (Charmaz, 1990), jól illeszkedik az általam is vállalt 

konstruktivista-interpretatív kutatási paradigmába (Ponterotto, 2010), illetve a kvalitatív 

kutatások konstruktivista hagyományába, amely a „megélt élmény” megértésére törekszik, a 

kutató szubjektumán keresztül (Ponterotto, 2005, Charmaz, 2000, Rácz, 2006). A kutatás és 

annak eredménye ebben a megközelítésben nem feltételezett valóságok verifikációja lesz, 

hanem közös konstrukció, amelyben sokszoros valóságok épülnek fel. A kutató-én és a 

kutatás alanya  is újabb és újabb pozíciókat vesznek fel, és kérd jeleznek meg. Az 

interjúalany ennek során lehet a beteg, a nem-beteg, az aggódó édesanya, a ház ura, a 

mell zött feleség. A toborzáskor „krónikus gerincfájdalommal vagy epilepsziával él  beteg 

kutatási alany” szerepére meghívott személyek (vagy családtagjaik) esetenként saját 

valóságukat nem is „betegként” építik fel: amiben vannak, az számukra „nem betegség, 

csupán egy állapot”. A kutatás folyamata, a párbeszéd mint konstrukció e kapcsolatokban 

felépül , személyes világok lenyomatát adja. 

Az otthonba való belépés lehet sége megtiszteltetés is a kutató számára, és ebben a 

keretben a cip  levételének gesztusa (elismerve minden praktikus megfontolást) bennem 
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mint kutatóban a tiszteletadás spirituális töltés  mozzanatává válik, hasonlóan ahhoz, ahogy 

ennek a gesztusnak évezredes hagyománya van a világ szent helyein. Az otthon szakralitása 

(ld. Dúll, 2012a) egzisztenciálisan megkülönböztetett szerepéb l (az otthon mint életünk 

„középpontja”) és kiemelt intimitásából (az otthon mint az „élet bölcs je”) egyaránt adódik. 

Az interjúhelyzet során arra is figyeltem, hogyan hatnak rám mint kutatóra, illetve a kutatás 

konstrukciójára az otthon szakralitására utaló jelek. Volt, hogy ez a tapasztalat segítségemre 

volt abban, hogy közel kerülhessek egyes, nehezebben fogalmazó, a szavakkal küszköd  

interjúalanyok élményvilágához. 

A különböz  otthonok el szobáiba lépve hol csecsem  g gicsélését hallottam, hol 

kisgyermek tipegett elém kíváncsian. A gyermekek is a kutatásnak egyfajta határán 

helyezkedtek el, velük interjú nem készült, de a családban hozzájuk f z d  sokféle viszony 

átsz tte az érzelmi önszabályozás köreit, így a családban való jelenlétük a kutatás fókuszába 

került. Kutatóként néhol abba a helyzetbe kerültem, hogy egyszerre igyekeztem beengedni 

és távol tartani a gyermekekre vonatkozó tapasztalatokat: beengedni mint a szül  

(nagyszül ) elmesélését, de távol tartani a gyermeket magát mint harmadik személyt az 

interjúfelvétel idején. A beengedésnek és távol tartásnak ezek a (családdal való 

egyezkedésben zajló) folyamatai a kutatás folyamatosan alakuló kontextusát adták. A 

környezetpszichológiai kutatások kontextuális-tranzakcionális elméleti keretében a kutatási 

helyzet mindazon sajátosságai, amelyek akár az otthon megkülönböztetett jelent ségéb l 

(„szakralitásából”), vagy a gyermekek jelenlétéb l adódtak, a kutatás anyagához, az adatok 

jobb megértéséhez és feldolgozásához járultak hozzá. Ez a személet lehet vé tette 

számomra mint kutató számára, hogy a potenciálisan „zavaró” körülményeket (pl. gyerekek 

akciói a szül vel való beszélgetés közben) a kutatás közös konstrukciójának folyamatába 

beépítsem. Ilyen módon, a gyermek átmeneti „részvétele” az interjúban 

terepmegfigyelésként, illetve terepfeljegyzés (memó) formájában az elemzés részét is 

képezi. Egyik esetben, a családtagok interjúiban is visszatér  fordulat volt, hogy az együtt 

él , három generáció legfiatalabb tagjának mindenkihez „bejárása” van, él  szálként köti 

össze az egymással több-kevesebb feszültségben él  családtagokat. Ennek a „rítusnak” 

lettem részese én is, az interjúkészítés közben. A memó az elemzésben hozzájárult a „4. 3. 

1. A gyerekek összehozzák a párt / családot” nyílt kód kialakításához. A tereptapasztalatok 

felhasználása a „kontextusra való érzékenység” (Yardley, 2008) valditási kritériumának 

beépítését is szolgálta a kutatásban. 
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Ahogy már említettem, a felvett 23 interjúból 5 nem a vizsgálati személyek otthonában 

készült, mivel azt az interjúalanyok nem tartották megoldhatónak. Ebb l két esetben az 

interjúalanyt a munkahelyén kerestem fel, három esetben pedig k kerestek fel engem 

munkahelyemen. Bár a kontextus ezekben az estekben nagyon eltért az otthoni 

környezetben felvett interjúkétól, felt n  volt számomra az a tapasztalat, hogy az otthon 

terének megidézése az alaprajz felrajzolásával létrehozta az otthoni kutatás helyzetek egyes 

jellemz it. Ehhez bizonyára hozzájárult, hogy saját magamat ilyenkor is „terepkutatóként” 

pozícionáltam és a kérdezésmódom is ennek felelt meg, illetve, hogy az otthon 

elrendezésének és berendezésének részletes felidézése és vizuális megjelenítése az 

alaprajzon, a „beleélés” állapotát hozta létre a személyekben, akik ezek után hasonló 

szófordulatokkal számoltak be otthon élményekr l („itt vagyok a leginkább biztonságban” – 

az alaprajzra mutatva), mint azok a személyek, akikkel az otthon terében készítettem 

interjút. Az otthon bels  felidézésének hatására utalt az egyik (munkahelyen interjúvolt) 

interjúalany visszajelzése a beszélgetés végén: „szeretem az otthonom, jó volt, hogy egy 

kicsit otthon érezhettem magam”. Mindezzel együtt a vizsgálati kontextus kés bb önálló 

kutatás tárgya lehet. 

Az „Otthon Érzelmi Térképe” mint kutatási interjú használata külön figyelmet igényelt 

t lem abból a szempontból, hogy a módszer – családterápiás gyökerei és kontextusa révén – 

családterapeuta énemet is megidézte a kutatási helyzetekben. Kutatói énemmel 

párbeszédben folytonosan újraalkottam a kutatási helyzet határait, megszólalásaimban és az 

anyag értelmezésében egyaránt (azaz következetesen törekedtem a „kutató és terapeuta 

szerepek szétválasztására”, Fassinger, 2005). Ennek szolgálatában egyfel l családterápiás 

gyakorlatomban egy id re mell ztem az otthon alaprajza módszer alkalmazását az üléseken, 

így is csökkentve az áthallások er sségét. Az interjúk lezárultával azonban a módszer 

családterápiás alkalmazása új lehet ségekkel és jelentésekkel gazdagodott, ezt a 

tapasztalatot megosztottuk a családterápiás szakmai közösséggel is (Sallay és mtsai, 2013). 

Másfel l, az interjúkészítés és elemzés során újra és újra szükség volt családterápiás 

identitásomból és tapasztalataimból származó el feltevéseim tudatosítására és 

felfüggesztésére. Ilyen volt számomra például, amikor egyes családokban a generációs 

alrendszeri határok összemosódásának jelenségével találkoztam (ld. Minuchin, 1974/s. d.). 

Ha például az interjúalany (anya) arról számol be, hogy kisfiával alszik külön szobában, míg 

férje a kislányukkal egy másikban, bennem mint családterapeutában óhatatlanul is megindul 

a „korrekció” szükségességének fantáziája, amely fantázia szerint a családtagok 
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szenvedésének csökkentését szolgálhatná az alrendszeri határok helyreállítása a 

térhasználatban és a közelségekben. A „kutató én” regisztrálja (azaz regisztrálom) ezt a 

fantáziát, a kutatási helyzetben zárójelbe teszem, és facilitálom az interjúalanyt annak 

kifejezésében, ahogy a kisfiával kialakított otthoni rituálékon keresztül  maga megalkotja a 

pozitív érzések, a biztonság, a kapcsolódás, az identitás személyes jelenségvilágát. 

A kutatás során a kutatás alanyaira, az adatokra, a kutatás közös konstruálására való 

nyitottságot a „kutatói én”-nel folytatott bels  párbeszédem biztosította (és ezek lenyomata a 

memókban), valamint azoknak az el feltevéseimnek a folyamatos megkérd jelezése, 

„zárójelbe tétele” (ld. Ponterotto, 2005), melyek az el zetes tudásomból vagy az 

otthonokban szerezett tapasztalatokból származtak. Ugyanebben segített a kutatási 

tapasztalatok többszörös újraforgalmazása is, a kutatás egyes fázisaiból készült szakmai 

prezentációk során (Sallay és mtsai, 2010, 2012), illetve a sorozatos, reflektív és önreflektív 

szakmai megbeszélések és konzultációk témavezet mmel, Dr. Dúll Andreával; a kvalitatív 

módszertant illet en Dr. Rácz Józseffel; a krónikus gerincfájdalommal él k életmin ségével 

kapcsolatban Dr. Császár Noémivel; az epilepsziával él k életmin ségét illet en Békés 

Judittal, Dr. Juhos Veronikával, Dr. Halász Péterrel, Kováts Daniellával; a kutatási minta 

összeállítása és elérése során Kováts Daniellával és Dr. Martos Tamással; az interjú-

feldolgozás, kódolás és elméletépítés során Dr. Martos Tamással.  

7. 6. Az elemzés módszertana – a lehorgonyzott elmélet (Grounded 
Theory, GT) 

7. 6. 1. A kvalitatív érvényesség kérdése 

A kvalitatív kutatások posztmodern hagyományához, illetve a kutatásomat keretez  

konstruktivista-interpretatív paradigmához a validitás kérdéskörének realista-objektivista 

felfogása nem jól illeszthet  (Annels, 2006). Minthogy a kutatás alapvetése ebben a 

megközelítésben nem a kutatótól megfelel  távolságra helyezett, objektív valóság feltárása, 

így az objektivitáshoz kötött validitás – kvalitatív kutatásokban is használt – eljárásmódjai  

jelen kutatásban nehezen értelmezhet ek lennének (Charmaz, 2000). A GT módszertanát 

alkalmazó kutatás mégis realista: nem az objektív igazságot, hanem a szubjektív 

élményvilágok sokszoros realitását tárja fel, és feltételezi ezek valóságosságát. 

Konstruktivista személetben feltételezem továbbá, hogy reálisnak, valóságosnak észlelt 

világunk sajátos perspektívánkon alapul (Charmaz, 2000). A GT módszerrel folytatott 
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kutatásban ezért van nagy hangsúly a kutatói önreflexión: minél reflektáltabb módon van 

jelen a kutatói perspektíva (vagy perspektívák), annál élesebb képet kapunk az interjúkban 

felépül  sokszoros valóságokról. 

A kvalitatív kutatás érvényességét (vagy következetességét, Yardley, 2008) szolgálják a 

trianguláció különböz  formái is (Schwartz-Shea, 2006). A trianguláció alatt a szakirodalom 

a kutatott jelenség különböz  módszerekkel való megközelítését érti, egyazon kutatás 

keretein belül. Ez jelentheti  több forrásból származó adatok gy jtését, több kutató 

bevonását az elemzésbe, illetve több elméleti keret alkalmazását a kutatás megtervezésében 

és az adatok értelmezésében. Jelen kutatásban a triangulációt az alábbi módokon 

érvényesítettem: 

• Trianguláció az adatgy jtésben: az interjúkat kiegészít  megfigyelések a családok 

otthonaiban, terepfeljegyzések és memók formájában az interjúszövegek elemzését 

árnyalták. 

• A kutatói perspektívák triangulációja: az interjúk induktív logikán alapuló kódolását, 

az elméleti kategóriák kialakítását két kutató, team-munkában végezte (ld. alább). 

• Elméleti trianguláció: a kutatási elrendezést és az adatok értelmezését a 

környezetpszichológia tranzakcionális szemlélete és a családok 

rendszerszemléletének kett s keretében végeztem. 

A GT módszer alapján végzett, induktív adatelemzés nagyfokú rugalmasságot engedett, 

ugyanakkor követtem a háromszint  kódolás szisztematikus lépéseit (Strauss, Corbin, 1998, 

Charmaz, 2000, Ponterotto, 2005, Hallberg, 2006 alapján, részletesen ld. alább). Ugyancsak 

a kvalitatív érvényességet szolgálta a szisztematikus adatkezelés, a szószerintiség meg rzése 

valamennyi fázisban: az interjú-átiratokban, az elemzés lépései alatt és az eredmények 

közlése során is. Az adatok érvényességét a fentieken túl az interjúszövegek, valamint az 

interjúkészít i-kutatói önreflexiók és a terepfeljegyzések, memók folytonos összevetése és 

szisztematikus elemzése biztosította (Charmaz, 2006, 2008; Magaldi-Dopman, Ponterotto, 

2011), és ehhez járult hozzá a mintavétel és adatelemzés módjának önkorrekciós jellege is 

(Charmaz, 2000). A GT módszerrel végzett kutatás hitelességét biztosítja a folyamatok 

„auditálása”, azaz többszempontú, reflektív követése és dokumentálása (Fassinger, 2005). 

Az auditálást a kutatásban részben az egyes lépésekr l készített kutatási feljegyzések 

biztosították, részben a folyamat szakmai kísérése, kódolói team alakítása, a 
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többszempontúság a kódolás és az elemzés során. Kutatásom szakmai kísérésében a kódolás 

és az elemzés során Dr. Martos Tamás volt segítségemre. 

7. 6. 2. Az interjúszövegek kódolása 

A szövegek feldolgozása a GT módszer (Strauss, Corbin, 1998; Charmaz, 2006, 2008) 

el írásai szerint haladt, a lehorgonyzott elmélet az adatokból kiemelked  mintázatokból 

épült fel10. Az adatok elemzése a felvétellel párhuzamosan folyt (Charmaz, 1990, 2000, 

Strauss, Corbin, 1998), ami lehet vé tette a kérdések és az interjú hangsúlyainak menet 

közbeni pontosítását, valamint az elemzésben felmerül  témák összevetését egy újabb, 

eltér  tapasztalatokat képvisel  interjú adataival. A szövegekben a kutatási kérdésre 

releváns, jelentésteli tartalmi egységeket kerestük, majd ezek egymással való 

összehasonlításával (a „folytonos összehasonlítás módszerével”, „constant comparison 

method”, Charmaz, 2006, 2008) kerestük a lehetséges jelentés-mintázatokat, mind az egyes 

interjúkon belül, mind különböz  interjúkon átível en. A folytonos összehasonlítás elve a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyes, jelentésteli szövegrészleteket (illetve a kódolás 

további fázisaiban a kódokat) egymással összevetve, a tartalmi hasonlóságok és 

különbségek mentén keressük az interjúalanyok élményeiben visszatér  jelenségeket, illetve 

azok különböz  variációit. A kódolás és a folytonos összehasonlítás folyamatai körkörös 

utakat jártak be a kutatás során: az interjúszövegek egyes mondatait összevetettük 

egymással az interjúkon belül, illetve a különböz  interjúk között; a már kialakított kódokat 

és azok jellemz it összevetettük újabb interjúszövegekkel, vagy a kódokat egymással; majd 

a fels bb absztrakciós szinten elhelyezked  kódokat az alacsonyabb szinten 

elhelyezked kkel és újra az eredeti interjúszövegekkel, mindezek eredményeként szükség 

szerint módosítva a kódokat és azok értelmezését. A folytonos összehasonlítás elve a GT 

módszer egyik középponti eleme. Az összehasonlítások mozzanata végigkíséri a kutatást az 

interjúfelvételt l a végs  elméletépítésig, a kutatás középponti kategóriájának kiválasztásáig 

és értelmezéséig.  

A témák kiemelése és összerendezése az alább ismertetend , háromszint , hierarchikus 

kódolási folyamat mentén történt (nyílt, axiális és szelektív kódok kialakítása, Strauss, 

Corbin, 1998, Charmaz, 2000, Hallberg, 2006, ennek eredményét, a „kódfát” ld. a 7. 

                                                 

10 Az adatelemzésben és a kategóriák fejlesztésében Dr. Martos Tamás volt a segítségemre. 
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mellékletben). A kategóriaalkotás folyamatában figyelembe vettük az eredeti módszer 

konstruktivista szemlélet  kritikáját (ld. az elméleti háttérben is, Charmaz, 2000, Hallberg, 

2006, Mills, Bonner, Francis, 2006), így az egyes lépéseket nem az eredmények 

szaknyelven történ  tárgyiasítására használtuk, nem merev szabályokként, hanem sokkal 

inkább rugalmas stratégiákként kezeltük ezeket. Az interjúkban leírt szituációk és felszíni 

mintázatok mögött a személyek által megélt néz pontokat, világlátásokat, 

hiedelemrendszereket kerestük, megmaradva az interjúalanyok kifejezésmódjánál, a 

közösen konstruált realitásokban. 

7. 6. 3. Nyílt kódolás 

Az elemzés els  lépése a nyílt kódolás („open coding”, Strauss, Corbin, 1998, Charmaz, 

2006). A nyílt kódok kiemelésének alapja az interjúszövegek sorról sorra történ  

végigolvasása és a gondolati egységek kiemelése. E folyamat során a kutató egyfajta 

„párbeszédet” folytat a szöveggel: az interjú minden egyes sorát megvizsgálja abból a 

szempontból, hogy az adott sor milyen információt tartalmaz az eredeti kutatási kérdéssel 

kapcsolatban. A kutatási kérdésre „válaszoló” tartalmi egységek tömör kivonata a megfelel  

sor mellé, az interjúszöveg margójára kerül. Az így kiemelt tartalmi egységek, 

összehasonlítások és összevonások után adták a nyílt kódok alapját. Az interjúk sorról-sorra 

történ  átolvasása és soronkénti kódolása egyben az els  adatredukciót is szolgálta. A nyers 

interjúszövegek margójára tehát el ször a kutatási kérdés szempontjából releváns 

szövegrészek s r  leírását helyeztük el, majd ezen leírások további s rítés, összevonás és a 

jelentésteli mozzanatok kiemelésének útján elnyerték végs  formájukat, mint nyílt kódok. E 

folyamat során „jelentésteli, tartalmi egység” lehetett néhány szó, egy mondat, vagy egy 

egész, többmondatos megszólalás, aszerint, hogy az adott információt az interjúalany milyen 

hosszan fejtette ki (LaRossa, 2005). 

Az interjúkészítés és a nyílt kódolás során, az interjú-vezérfonalban rögzített és a 

kérdésekben elhangzó fogalmakat (pl. „biztonság helye”, „bizonytalanság helye”) úgy 

kezeltük, mint „érzékenyít  fogalmakat” („sensitizing concepts”, Charmaz, 2000). Az 

érzékenyít  fogalmak azok a háttérben húzódó szakmai elképzelések, amelyek a kutatási 

kérdés általános keretét adják, irányítják tudományos érdekl désünket, hozzájárulnak a 

tapasztalatok feldolgozásához, rendszerezéséhez és megértéséhez. Kutatásomban ilyenek az 

otthonban feltételezetten gyakran megélt kulcsélmények és érzések, amelyekre rákérdeztem. 

Ezek az elemzés kiindulási pontjaiként szolgáltak, nem pedig (az elemzés megkerülésével 
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kapott) végeredmények, azaz nem e fogalmak (pl. biztonság vagy bizonytalanság helye)  

képezték a kódok alapját (Charmaz, 2000).  

A soronkénti kódolás mint elemzési mód a háttérfogalmak finomításához vezetett, az 

egyes személyekre és helyzetekre jellemz  tartalommal telítette azokat (pl. a „biztonság 

helye” fogalmát az otthoni biztonság különböz  értelmezéseivel és jelentéseivel). A 

soronkénti kódolás során a kutató reflektál az adatoknak adható jelentésekre, mintegy saját 

magával is párbeszédben az adatok jelentéstartalmait illet en. A kódolás során folytatott 

bels  párbeszédet memókban rögzítettem, csakúgy, mint a kódolói team-megbeszélések 

tanulságait. 

A kódolás folyamata az adatok (interjú szövegrészletek) folyamatos összevetése mentén 

haladt el re (Charmaz, 2006). Egy-egy kód eredete, szövegbeli „indikátora” lehetett az 

interjú egy szava, egy kifejezés, egy mondat vagy akár egy teljes bekezdés (LaRossa, 2005). 

A szövegek többszöri újraolvasása során egyes szövegrészleteket már meglév  nyílt 

kódokhoz kapcsoltunk, így a kódolás végére egy-egy nyílt kódnak számos indikátora lett a 

különböz  interjúkban. Példa erre a következ kben ismertetett, két interjúrészlet. Az els  

idézet olvasásakor felt nt, hogy az otthonosság tapasztalata az interjúalany számára nem az 

otthon jellemz ihez köt dik, hanem sokkal inkább az  személyes jellemz je, egyfajta 

személyiségbeli adottság, amihez gyermekkori, családi tapasztalatai is hozzájárultak: 

„Én mindenhol otthon éreztem magam,… mindig mindenhol egy családias légkör volt 

nálunk. Én ilyen szellemben nevelkedtem … a nagyszül kkel, úgyhogy én … én 

mindenhol otthon éreztem magam. És jól éreztem magam, biztonságban … mindenhol. …” 

(4E-2, anya, 56) 

Az interjú margójára a következ  soronkénti kód került: „Anya mindig mindenhol otthon 

/ biztonságban érezte magát, mert ebben a szellemben nevelték”, ami „az otthon tapasztalata: 

neveltetés és személyiség” nyílt kód alapjává vált. Ennek a nyílt kódnak bukkantunk további 

„indikátoraira” más interjúkban, például ebben az idézetben: 

„De ott is jól éreztem magam, tehát nem volt különösebben bajom, meg úgy 

alkalmazkodó típus vagyok, úgyhogy… (nevet) Igen, utána már a férjemékhez mentünk, 

akkor férjhez mentem, és anyósoméknál laktunk… tehát a sógorok, sógorn k, illetve 

leend  sógorok és sógorn k, mert egy ideig laktunk úgy is, hogy még nem voltunk 

házasok…, úgyhogy tulajdonképp ott egy nagycsaládban. De én is nagycsaládban [n ttem 
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fel]… hát nem akkorában volt, de végül is mi hárman lettünk él  testvérek (…) Úgyhogy 

megszoktam, hogy alkalmazkodni kell (nevet)”  (…) „Érdekes módon egyébként engem a 

lakókörnyezet annyira nem… hangsúlyos az én életemben, sokkal inkább a személyek, 

akik ott vannak….Úgyhogy én nagyon jól tudom érezni magam olyan körülmények között 

is, amire esetleg mások azt mondják, hogy Úristen.” (1E-2, nagymama, 20, 42)  

Így a végs  kódfában mindkét idézet az „otthonosság tapasztalata” középszint  (axiális) 

kód alá sorolt, „neveltetés és személyiség” nyílt kód „indikátora / képvisel je” az 

interjúszövegben. Az otthonosság tapasztalatának azt a variációját jelenítik meg, amikor az 

interjúalany megélésében e tapasztalat forrása - a körülményekt l függetlenül - a 

személyiségben és gyermekkori tapasztalataiban van. 

Az interjúk újraolvasása azért is volt szükséges, mert ezzel vált lehet vé a kódolás 

el rehaladtával keletkez  újabb és újabb nyílt kódok „lekeresése” az els ként kódolt 

interjúkban. Az újraolvasás alkalmat adott a két kutató egyénileg kialakított nyílt kódjainak 

megvitatására és konszenzusos módosítására is. A team-munka egyben új nyílt kódok közös 

megfogalmazásához, illetve a konszenzusos, végleges kódrendszer kialakításához vezetett.  

7. 6. 4. Axiális kódolás 

A kódolás következ  lépésében, a már meglév  nyílt kódokat, a kódok között 

kirajzolódó összefüggések (hasonlóságok és különbségek, párhuzamosságok és 

ellentmondások) mentén, „tengelykódok”, ún. axiális kódok alá rendeztük.  Egy-egy axiális 

kód (a hierarchikus kódrendszer középs  szintje) az adott jelenség vagy folyamat id ben / 

térben / irányultságban / kontextusban / intenzitásban eltér  variációit mutatja meg. Például 

több családban is beszámoltak a szül k az otthoni térhasználat bizonyos, szabályosan 

ismétl d  módjairól, amelyeket számukra a gyerekekr l való gondoskodás különböz  

formái tettek indokolttá. Az erre vonatkozó  idézetek az alakuló nyílt kódokban is 

megjelentek, pl. „a szül pár külön alszik a gyermekek miatt” és „a szül pár felváltva van a 

gyermek mellett”. E kódokat egymás mellé rendezve megfogalmaztuk a felettes axiális 

kódot („a közelség-távolságot a gyermekek igényei szabályozzák”). A további kódolás során 

újabb irányultságbeli variációt találtunk ehhez az axiális kódhoz („a gyerekek összehozzák a 

párt / családot”), így ezzel a nyílt kóddal kiegészítve szerepel a kész kódfán (4. 3. axiális 

kód, ld. a 7. mellékletben is) 
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A kialakuló axiális kódok tehát újabb adatok keresését és újabb nyílt kódok létrehozását 

tették lehet vé, cirkulárissá téve a kódolás folyamatát (Strauss, Corbin, 1998). A kódokat 

címkékkel és memókkal láttuk el, majd újra meg újra összevetettük egymással és az újabb 

interjúszövegekkel.  

7. 6. 5. Szelektív kódolás és lehorgonyzott elmélet 

A nyílt, illetve axiális kódolást addig folytattuk, mígnem az egyes gondolati egységek 

(az egyes folyamatok leírásai) telít dtek, már nem mutatkoztak újabb variációk, illetve 

kiemelhet vé váltak a magasabb rend , leíró és fogalmi kategóriák (szelektív kódok). Az 

elemzés egyszerre követett lineáris és nemlineáris utakat (Henwood, Pidgeon, 2003), azaz a 

kód- (és elmélet-)alkotás utolsó lépéseinél, a magasabb absztrakciós szintekr l is 

szisztematikusan vissza-visszafordultunk az eredeti interjúszövegek szavaihoz és a kezdeti 

kódjainkhoz. Így például a jellegzetes, környezeti-érzelmi önszabályozási stratégiák 

elkülönítésénél és átfogó elnevezésénél („a személy az otthon tere által aktívan alakítja 

bels  állapotait” és „az otthonban megélt érzések leválnak a környezetr l”) visszaolvastuk 

az egyes idézeteket és alsó szint  kódokat, hogy a kiemelt szelektív kódok minél 

hitelesebben képviselhessék az interjúalanyok tapasztalatát. 

Az adatfeldolgozás és a kódolás a harmadik lépése során tehát kialakítottuk a végleges 

szelektív kódokat (az absztrakció legmagasabb szintjén álló, középponti fogalmakat), illetve 

magát a feltételezett lehorgonyzott elméletet. A négy kiemelt szelektív kódot (ld. a kódfát a 

7. mellékletben) nemcsak önmagában írtuk le és jellemeztük (memók formájában), hanem 

következetesen kerestük a fogalmak (interjúkból kirajzolódó) összefüggéseit is. Az 

összefüggéseket vizuálisan is ábrázolva (ld. 8. 7. fejezet 4. ábráján), látszott, hogy a 

szelektív kódok egyike („a tereket és személyeket szabályrendszerek / rituálék kötik össze”) 

középponti szerepet tölt be a másik három szelektív kóddal való viszonyrendszerében. A 

lehorgonyzott elmélet az elemzés középponti kategóriájának („core category”, Strauss, 

Corbin, 1998) összefüggéseit, viszonyrendszerét magyarázó gondolatsor, rövid történet, 

metafora, amely a legjellemz bben írja le az adatok egészét (Fassinger, 2005). Csakúgy, 

mint az elemzés korábbi fázisaiban, az alapozott elmélet kialakítása is a folytonos 

összehasonlítás mellett történt, az elméletet összevetettük az eredeti adatokkal, a korábbi 

kódokkal és memókkal. 

A kutatási kérdésemre vonatkozó elméleti háttértudásom, amely a kutatás korai 

fázisaiban szükségszer en háttérben maradt, segítségemre volt a végs  elméleti integráció 
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elérésében és az elemzés lezárásában, mint e folyamatokat informáló és támogató „elméleti 

érzékenység” (Henwood, Pidgeon, 2003). 

Az elemzés és a kódolás során szándékosan kerültük a szövegelemz  programok 

használatát. Figyelembe véve a szoftveres módszereket ért kritikákat (Charmaz, 2000, 

Fassinger, 2005) és saját tapasztalatainkat, leginkább az „egészlegesség” elvesztése t nt így 

elkerülhet nek. A kódok közti kapcsolatok feltárását, a kódok hierarchikus és dimenzionális 

rendszerekbe szervezését „papír-olló” módszerrel végeztük, azaz az egyes kódokat 

(valamint a hozzájuk tartozó idézeteket és memókat) külön-külön jegyzetlapokra 

kinyomtatva és felvágva rendeztük el és rendeztük át újra meg újra a kódfa kialakítása 

során. Ilyen módon a külön jegyzetlapokon megjelen  kódok, a rájuk vonatkozó memók és 

jellemz  idézetek viszonyrendszerei mint „vizuális egész” is láthatóvá vált el ttünk. 

7. 6. 6. Példa a hierarchikus kódolás lépéseire 

A hierarchikus kódolást a következ  konkrét példával illusztráljuk (a teljes kódfát ld. a 

7. mellékletben, illetve részletes ismertetéssel a következ  fejezetben). Már az els  interjúk 

készítésénél és kódolásánál felbukkant az a jelenség, hogy a személyeknek, amikor jelenlegi 

otthonukhoz f z d  viszonyukról kérdeztem ket, gyermekkori otthonuk képe jelent meg: 

„Hát lakás? Mert nekem otthonom csak egy van. (…) [Ez a lakás] szükségállapot, én 

úgy könyvelem el, aztán majd lesz valahogy. Hát nem? Én mindig visszavágyok az els re.” 

(5G-2, 8-47) 

Egy következ  interjúban azt otthoni jó közérzetet zavarták a gyermekkori otthontól 

(mint viszonyítási ponttól) tapasztalt eltérések: 

„Hát még nem n ttek meg a tuják annyira, hogy én a kertet úgy használjam, ahogy 

mondjuk anyuéknál, ahol nagy zöld növény van, és tehát, ha nem akarom, akkor nem látok 

senkit. Ha én kint vagyok a kertben, a tuják most kábé eddig érnek nekem, tehát a 

szomszédok, helló, szia, hogy vagytok, satöbbi. Tehát… még nem olyan.”  (2G-1, 114) 

Az els , nyílt kódolás során ezek a tapasztalatok, közös vonásaik alapján a „a 

gyermekkori és feln tt otthon különbsége elbizonytalanít” (1. 3. 1.) nyílt kódot kapták. A 

gyermekkori otthon mint viszonyítási pont más módokon is szerepet játszott abban, ahogy 

az interjúalanyok jelenlegi otthonukat megtapasztalták és alakították. A feln ttek igyekeztek 
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újrateremteni gyermekkori otthonuk bizonyos elemeit („gyermekkori otthon újrateremtése” 

1. 3. 2. nyílt kód): 

„Itt a kandalló el tt [jó a közérzetem], ha egyébként a kandalló … (…) ha mondjuk jó 

id  van, nyilván nem gyújt be az ember, de mondjuk egy vizuális kandalló nem ártana, 

csak hát egy kicsit ilyen manírosnak tartom. De ez nekem alapvet  fontosságú, mert én 

falun n ttem fel, meg hát nyáron úgy kicsúszik az ember a kertbe is, de mi rengeteget 

tüzeltünk mindig a nyáron. Tehát az ilyen esti standard program volt. Volt külön t zrakó 

hely, úgyhogy én itt szeretek.” 4G-2 (129) 

Az állandó összehasonlítás módszerét alkalmazva, a gyermekkori otthon témájára 

kiérzékenyítve, a fenti idézetekhez kapcsolódó, további tapasztalatokra leltünk: egyes 

családok esetében a gyermekkori otthonnal kapcsolatos hiányérzetet a feln tt otthon 

kialakítása képes volt ellensúlyozni („a gyermekkori otthon hiányait a feln tt otthon 

ellensúlyozza” 1. 3. 3. nyílt kód). 

Mindezek a nyílt kódok annak a jelenségkörnek variációit mutatták meg, ahogyan a 

gyermekkori otthon tapasztalata meghatározó a jelenlegi otthonban megélt élményekre – 

erre utal a nyílt kódokat összefogó, (1. 3. „a gyermekkori otthon tapasztalata a jelenlegi 

otthonban) axiális kód elnevezése. Ezzel párhuzamosan az elemzésben sokféle módon 

el kerültek „az otthonosság tapasztalatának” (1. 1. axiális kód) kontextus-variációi és 

kritériumai (1. 1. 1 – 1. 1. 5. nyílt kódok). Az említett axiális kódok további két axiális 

kóddal (1. 2. „az otthonosság érzelmi szükséglete” és 1. 4. „ellentmondások az otthon 

tapasztalatában”) kiegészülve egy magasabb absztrakciós szinten elhelyezked , szelektív 

kategória elemei lettek: „a múlt – jelen – jöv  otthonainak bels  képei”. Az otthonok bels  

képeinek összefüggéseit tartalmazó szelektív kategória, az interjúszövegekb l 

hasonlóképpen megalkotott másik három szelektív kategóriával sajátos 

kölcsönkapcsolatokban áll. E tranzakcionális viszonyok kifejtésében bomlik ki a kutatás 

adataiban lehorgonyzott elmélet. 

A következ  fejezetben részletesen, idézetekkel alátámasztva (a kutatásban résztvev k 

„hangján”) mutatom be a teljes kódfát és az arra épül , lehorgonyzott elméletet. 
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8. Eredmények 

8. 1. A f  témák és a lehorgonyzott elmélet áttekintése 

A 23 interjú feldolgozása során, a kódok és szövegrészletek állandó összehasonlításával 

felépített kódok  rendszeréb l négy f  téma (szelektív kód) emelkedett ki. A „kódfa” ezen a 

ponton elérte az elméleti telítettséget, így az elemzés befejez dött.  

A következ kben bemutatom a négy f  témát, illetve ezek kontextusát, dimenzióit és 

variációit tartalmazó axiális és nyílt kódokat. Az axiális és nyílt kódok rendszere s ríti az 

interjúalanyok tapasztalatát és jelentésvilágát a leírt jelenségekkel (a szelektív kódok által 

képviselt témákkal) kapcsolatban.  

A fejezet második részében bemutatásra kerül   lehorgonyzott elmélet ezen témák és 

kódok kölcsönkapcsolataiból épül fel. Az elméletalkotás során figyelembe vettük az 

interjúszövegekben kimondatlan, absztrakt vagy látens összefüggéseket is, amelyek az 

elemzés folyamán merültek fel, és jól illeszkednek az interjúalanyok élményeinek teljes 

képére. 

8. 1. 1. A kiindulási háttérfogalmak 

A kezdeti kutatási kérdés („milyen folyamatok által, hogyan zajlik a családtagok érzelmi 

önszabályozása az otthon szociofizikai terében?”) terepen valókibontása során, a kiindulási 

elméleti keretben megjelölt fogalmak közül a „biztonság” és az „elvonulás” fogalmai 

bizonyultak középpontinak. Az interjúalanyok tapasztalatát összefogó négy f  téma és az 

azokból kiemelked  elmélet is a családtagok biztonságkeresésének, valamint közelség- és 

távolságszabályozásának folyamatait és összefüggéseit írja le, a családi kapcsolatok és az 

otthon terének tranzakcióiban. Minthogy a kezdeti elméleti keret fogalmait, a választott 

módszertannak megfelel en, „érzékenyít  fogalmakként” használtam (ld. Charmaz, 2000, 

Bowen, 2006), további sorsuk a kutatás során bejöv  adatokból kirajzolódó képen múlott. 

Így egyes fogalmak el térbe kerültek, mások háttérbe kerültek és átadták helyüket az 

elemzésben alakuló, új fogalmaknak. 
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8. 1. 2. A középponti kategória, a f  témák és a lehorgonyzott elmélet 

Az elemzésben kiemelked  négy f  téma (négy szelektív kód) a következ képpen 

alakult (ld. a 7. mellékletben és alább, részletesen): 

I. A múlt – jelen – jöv  otthonainak bels  képei (4 axiális és 15 nyílt kód tartozik 

alá) 

II. A személy az otthon tere által aktívan alakítja bels  állapotait (7 axiális és 36 

nyílt kód) 

III. Az otthonban megélt érzések leválnak a környezetr l (4 axiális, 13 nyílt kód) 

IV. A tereket és személyeket szabályrendszerek / rituálék kötik össze (7 axiális, 33 

nyílt kód) 

 

A témák kölcsönkapcsolataiból kirajzolódó képben a negyedik téma („a tereket és 

személyeket szabályrendszerek / rituálék kötik össze”) középponti helyet foglalt el, így ez 

lett az elmélet „központi kategóriája” („core category”, Charmaz, 2000). A lehorgonyzott 

elmélet kialakítása a központi kategória és a többi téma összefüggéseinek feltárása mentén 

haladt.  

Az otthon terében zajló környezeti önszabályozás folyamatai az interjúk alapján az 

otthon terét és a családi kapcsolatokat is összeköt , cselekvéses és mentális rituálék köré 

szervez dnek. Az (érzelmi) önszabályozást szolgáló gondolatokban és cselekvésekben 

meghatározó szerepe van a gyermekkori otthon bels  képének (esetenként egy vágyott 

otthon elképzelésének), illetve annak, hogy az otthonosság tapasztalatának milyen forrásai 

elérhet ek az aktuális otthonban. Mindezek a tapasztalok jelen vannak azokban a 

mindennapi rituálékban, amelyek által a családtagok aktívan használják az otthoni 

„helyeket”, az otthon terét és annak határait, kapcsolataik és bels  állapotaik alakításában. 

Ezzel párhuzamosan, az otthoni környezethez f z d , szoros kapcsolat alternatívájaként 

megjelenik az otthoni (vagy akár minden) környezetr l való érzelmi leválás, függetlenedés 

fantáziája mint az interjúalanyok által alkalmazott, biztonságteremt  önszabályozási 

stratégia. A bels  állapotok (és családi viszonyok) szabályozásához kapcsolódó stratégiák 

ciklikusan ismétl d  és dinamikusan változó szabályosságok, azaz mindennapi rituálék 

mentén valósulnak meg az otthon terében. 
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A következ kben részletesen bemutatom a négy téma körül felépült, hierarchikus 

kategóriarendszert (a „kódfát”), törekedve arra, hogy az absztrakt fogalmak és 

összefüggések mögött - idézetek formájában - minél világosabban megjelenjen az 

interjúalanyok saját hangja, amely az elmélet alapját adta. 

8. 2. I. téma: A múlt – jelen – jöv  otthonainak bels  képei  

Az els  témát összefogó els  szelektív kód négy axiális kódot tartalmaz, amelyek az 

otthonosság érzelmi szükségletét (1. 1. axiális), az otthonosság megélésének kritériumait és 

ellentmondásosságát (1. 2. és 1. 4. axiális kódok), a gyermekkori és a feln ttkori otthon 

eltérései adta kihívásokat (1. 3. axiális kód) járják körül (ld. 8. táblázat). 

8. táblázat A kódolási folyamat eredményeképpen kialakult kódfa I. szelektív kategóriája 

I.  A múlt – jelen – jöv  otthonainak bels  képei  szelektív 

1. 1.  Az otthonosság érzelmi szükséglete  axiális 

1. 1. 1. Az otthon az állandóság  nyílt 

1. 1. 2. Az otthon összetartozást és identitás  nyílt 

1. 1. 3.  Az otthon enyhülés a betegségben  nyílt 

1. 1. 4.  Küzdelem az otthontól való érzelmi távolsággal  nyílt 

1. 2.  Az otthonosság tapasztalata  axiális 

1. 2. 1.  Tulajdon és alakítás  nyílt 

1. 2. 2.  Tágabb környezet és id   nyílt 

1. 2. 3.  Neveltetés és személyiség  nyílt 

1. 2. 4.  Otthonosság a kapcsolatokban  nyílt 

1. 2. 5.  Az otthon fizikai adottságai  nyílt 

1. 3. A gyermekkori otthon tapasztalata  axiális 

1. 3. 1.  A gyermekkori és feln tt otthon különbsége elbizonytalanít  nyílt 

1. 3. 2.  A gyermekkori otthon újrateremtése  nyílt 

1. 3. 3.  A gyermekkori otthon hiányait a feln tt otthon ellensúlyozza  nyílt 

1. 4.  Ellentmondások az otthon tapasztalatában  axiális 

1. 4. 1.  Egy vágyott otthon árnyékában  nyílt 

1. 4. 2.  A jóban is elégedetlenség és hiány  nyílt 

1. 4. 3.  Ragaszkodás a zavarok közepette  nyílt 

 

8. 2. 1. Az otthonosság érzelmi szükséglete (1. 1. axiális kód) 

Kiindulásképpen, átfogó perspektívából tekintve az otthon érzelmi tapasztalatára, az 

otthonnak általánosan tulajdonított jelentéseket vizsgáljuk meg.  Az interjúalanyok 

beszámolóiban az otthon olyan jelentéseket nyert, amelyekkel számukra fontos szükségletek 

kielégít jévé – az állandóság, az összetartozás letéteményesévé – vált (1. 1. axiális kód).  
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Huszonéves, szüleivel, testvéreivel és barátn jével lakó férfi számára az otthon 

szimbóluma az a tárgy a lakásban, ami generációk és terek változásaiban is képes az 

állandóságot képviselni („az otthon az állandóság”, 1. 1. 1. nyílt kód): 

„ez a kredenc egészen nagyanyáméktól van, anyám szüleit l, mert k orvosok, és 

asszem ez egy orvosi ilyen tároló szekrény volt. Talán. Hát az azért szimbólum, mert ott 

tartunk minden fontos dolgot, fontos iratokat, leveleket, szórólapokat, amiket megtartunk… 

Képeslapokat, amiket mindenki, akárki küldött, családtagok, barátok… mit tartunk még 

benne… Ev eszközt… Meg poharakat… Öö… És ott van már a kezdetek óta. ’96-ban 

költöztünk  be, és akkor odakerült, és azóta meg sem mozdítottuk. (…) tehát úgy asztal 

változott, itt is a mi ez, ül garnitúra, TV is… Sok minden változott, az ott állandó.” (1E-3,  

báty, 402-408, 1. 1. 1. nyílt kód) 

Az otthon tere módot ad a családi összetartozás rítusainak megélésére, ami a családi 

identitás-élmény alapjává is válik a szüleivel, testvéreivel és kisfiával él , fiatal anyának 

(„az otthon összetartozást és identitás”, 1. 1. 2. nyílt kód): 

„[Az összetartozás helye] „a nagyszobában a karácsony miatt. Olyankor együtt 

zenéltünk… nagy zenész család vagyunk.” (1E-1, anya, 169, 1. 1. 2. nyílt kód) 

Ugyan  számára az otthon szimbóluma „egy családi zenekar, énekkel és tánccal”. 

Ezekben az élményekben a közös, otthoni térben rituálisan ismétl d , közös alkotás 

(zenélés) mozzanatában az otthon adja a keretet az összetartozás élményét kiemel , családi 

identitásnak. 

Az otthon terére a krónikus betegek és családtagjaik úgy is tekintenek, mint a 

betegségb l fakadó sajátos szükségletek kielégítésének biztos helyére („az otthon enyhülés a 

betegségben”, 1. 1. 3. nyílt kód). Gerincfájdalommal él  feleség a hálószobában tudott 

tornázó sarkot kialakítani magának, ahol férje is támogatja a minden reggeli gyógytornát, 

amivel képes állapotát stabilizálni. A férj így számol be err l: 

„Ez [hogy felesége kezelésre szorul] most annyi változást idézett el , hogy reggel 

korábban kelünk a torna miatt… (…) Én nem szeretek korán kelni, de azt nagyon nagyra 

értékelem, hogy a Juli fölkel. Tudom, hogy  mennyire nehezen kel föl, nálam sokkal 

nehezebben kel föl, tehát hogy e mögött egy nagy elszánást meg akaratot látok, hogyha ezt 
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csinálja. (…) Nálam  sokkal nagyobb áldozatot hoz, úgyhogy ez nagyon tiszteletreméltó.” 

(1G-2, férj, 230-234, 1. 1. 3. nyílt kód) 

Az otthon (az állandó lakóhely, ahol laknak) azonban nem minden esetben képes 

kielégíteni a családtagok érzelmi szükségleteit (ld. „küzdelem az otthontól való érzelmi 

távolsággal”, 1. 1. 4. nyílt kód). Ilyenkor a családtagok küzdenek a biztonság- és 

állandóságérzés hiányával. Akár úgy, hogy - bár a jelenlegi lakóhelyt l távol - de létezik az 

interjúalany fantáziájában konkrét otthon a világban, ami képes lenne biztonságot adni, akár 

úgy, hogy ilyen helyet a személy nem ismer, lehet, hogy másik földrészen kellene keresni.  

A harmincas éveiben járó férfi Erdélyben n tt fel, de nyolc éve már feleségével 

Budapesten, panelben, albérletben él. A távolság a számára biztonságos otthontól nemcsak 

kilométerekben nagy, hanem az ottani (számára kedves és biztonságos) körülmények is 

olyan távoliak, hogy az interjúban szinte menteget zni kell miattuk: 

„Ahol biztonságban érzem magam? (…)Hát jobb lett volna, hogy egy másik rajzot 

[otthon-alaprajzot] rajzoljak, s akkor abban tudnám. (…)Hát az egy L-alakú ház, de az 

messze van. (…)Lehet, hogy hülyeség, de a házban ott jól érzem magam, de jobban érzem 

magam az állatokkal, kívül.” (5G-2, férj, 139-153, 1. 1. 4. nyílt kód) 

A családi életciklus-váltásokkal változnak a családok szükségletei is az otthonnal 

kapcsolatban. Egy következ  szakaszban már az a helyszín nem képes biztonságot adni, 

mint korábban, így az állandóság élménye is elvész. A negyvenes, kétgyermekes apa 

frusztrációjához a normatív krízisen túl, más, nem normatív krízisb l származó okok is 

hozzájárulhattak (mint az interjúban kés bb kiderül, párkapcsolati krízisben vannak 

feleségével): 

„Másik, hogy a gyerekek szempontjából is kicsit elszámoltuk magunkat, mert így a [a 

kislányunkkal] abszolút nem számoltunk, [a kisfiunk] már [nagy], vagy hát (…) akkor a 

kert is jóval kisebb volt, nem nyitottuk ki ennyire, de az  számára nem voltak ilyen 

biztonsági problémák, utca sem volt még ennyire forgalmas. És hát nagyjából, mire 

összerázódtunk,  már addigra, óvodás, iskolás lett, de most már neki 1-2 év és menni kell 

feljebb, és itt helyben nincs olyan iskola, ahol be tudnánk adni. Onnantól rá vagyunk arra 

kényszerítve, hogy lépjünk. [A kislányunknak] meg, ahogy megcsináltuk az építkezés után 

a kertet, mert az ott használhatatlan és nem biztonságos. (…) Ha valaki öt évvel ezel tt 

elmondta volna, hogy mi most tavaly mit fogunk m velni, akkor baltát állítok a fejébe, de a 
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sajátomba is. Épp ezért szoktam azt mondani, hogy nem tudom mi lesz három év múlva, 

két hétre tervezek el re az utóbbi egy évben. (…) Nem vágyom sehova máshova, 

legalábbis az országon belül, biztos, hogy nem. És egyébként öt éven belül nem is nagyon 

fogok itt maradni. (…) És aztán ki jön velem, vagy ki sem, az egy másik kérdés.” (4G-2, 

apa, 82-86, 1. 1. 4. nyílt kód) 

A kódban jelölt „otthontól való érzelmi távolság”  az édesapa élményében összefonódik 

azzal, ahogy sokkal tágabb értelemben sem találja a helyét, sem a családjában, sem az 

otthonában, sem a hazájában. Az  otthon-élményéb l hiányzik annak a pillanatnyilag 

elérhetetlen, de mégis létez  biztonságos otthonnak a bels  képe, ami az albérletben él , 

erdélyi férj beszámolójában megjelent. E kétgyermekes apa narratívuma (az otthonhoz és a 

családhoz való köt dés elvesztése) egyben sajátos ellenpontja a fiatal anya beszámolójának, 

aki számára az otthon tere keretezte a családi identitást adó összetartozás rítusait. 

8. 2. 2. Az otthonosság tapasztalata (1. 2. axiális kód) 

Az interjúszövegek gazdag leírását adják annak, hogy a kutatás résztvev i mit tekintenek 

a otthonosság tapasztalatának, e tapasztalat kritériumainak (1. 2. axiális kód, „az 

otthonosság tapasztalata”). E kritériumok közé tartozik az otthon tulajdonlása és (saját kez ) 

alakítása (1. 2. 1. nyílt kód), az otthon környezetének ismer ssége és szükséglet-kielégít  

min sége (1. 2. 2. nyílt kód), az otthonosság megélésére való képesség mint személyiség-

jellemz  vagy neveltetés eredménye (1. 2. 3. nyílt kód), a jól m köd  családi kapcsolatok 

(1. 2. 4. nyílt kód), illetve az otthon fizikai adottságai (1. 2. 5. nyílt kód). 

Az otthon alakításához (saját kez  építéséhez) er s érzelmi szálak kapcsolódnak. A 

fiatal, fizikatanár nagyapa megélésében egyazon folyamatban jött létre az otthon fizikailag, 

az otthonosság élménye és egy személyes, alkotói identitás: 

„…meg hát én nagyon aktívan részt vettem ennek a felépítésében, tehát… nem 

vakoltam, meg ilyesmi, de a szervezési munkákat, meg a k m vesek felügyeletét l 

kezdve… De hát fizikai munkát is rengeteget végeztem, tehát… Öö, igen, szóval hát az 

végül is az embernek, hogy mondjam, ez a… ez egy olyan… az életének egy m ve, egy 

alkotása végül is, hát ez nem egy apró valami.  Szóval, hogy mondjam, látványosabb, mint 

a munkám, mármint a tényleges munkám. (…) Hát a tanításnak az eredménye, az kevésbé 

mérhet , szóval… mint az, hogy az ember fölhúz valamit (nevet)” (1E-5, nagyapa, 62, 1. 2. 

1. nyílt kód) 
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Az otthonosság megélésében a tulajdonlás, birtoklás élménye el térbe kerül a kapcsolati 

tapasztalatokhoz képest az alábbi, fiatal férfiak narratívumában: 

„[az albérletet] egyébként otthonnak lehetne nevezni, mert elvoltunk ketten, meg 

ugyanez a harmónia volt, meg minden volt, ami egy otthonhoz kell, csak nem volt a miénk, 

és ezért nem volt az a biztonság mögötte, hogy bármikor… Mondjuk nyilván nem, de 

bármikor odajöhettek volna, és azt mondhatták volna, hogy pakoljunk össze, és menjünk 

innen el, szóval az nem.” (3G-2, apa, 59, 1. 2. 1. nyílt kód) 

„Hát hogy… hogy ez [a szobám] gyakorlatilag csak az enyém. Hát, nem csak az 

enyém, mert ugye ott van a barátn m is, de…  az enyém. (…) Oda nem jön be senki. Csak 

ha én akarom.” (1E-3, báty, 160-162, 1. 2. 1. nyílt kód) 

Ez utóbbi idézet esetében az otthon terében a hely (a szoba) birtoklása és kontrollja 

összefonódik a kapcsolat, a személy (barátn ) birtoklásával és kontrollálásával, mintha a 

barátn  a „birtok része” lenne. 

Másfajta otthonosság-tapasztalat jelenik meg azokban az elbeszélésekben, amelyek 

szerint az otthonosság a fizikai környezetekt l szinte függetlenül a személy vagy a 

kapcsolatok jellemz je, amelyet a személy „visz magával” lakóhelyr l lakóhelyre.  

Ennek az élménynek feltétele lehet egy sajátos „alkalmazkodó típusba” tartozás vagy a 

neveltetés: 

„Én mindenhol otthon éreztem magam… mindig, mindenhol egy családias légkör volt 

nálunk. Én ilyen szellemben nevelkedtem… a nagyszül kkel, úgyhogy én… én mindenhol 

otthon éreztem magam. És jól éreztem magam, biztonságban… mindenhol…” (4E-2, anya, 

56, 1.2.3. nyílt kód) 

„Tulajdonképp úgy, ha attól függ, mit nevezünk otthonnak, ez tény és való, ugye a 

születési otthonom… akkor utána fölkerültem egyetemre, akkor kerültem egyik albérletbe, 

aztán a másik albérletbe, aztán a férjemék családi házába (…) Igen, én általában viszonylag 

otthon érzem magam a világban, úgyhogy…(…) És albérlet és albérlet között is volt 

különbség…, mert az egyikben önállóak voltunk a testvéremmel, abszolút külön bejárat, 

külön szint is, a másikon meg a néni, egy kicsi hely volt, és egy nénivel laktam együtt. (…) 

Úgyhogy az annyira nem… De ott is jól éreztem magam, tehát nem volt különösebben 

bajom, meg úgy alkalmazkodó típus vagyok, úgyhogy… (nevet) Igen, utána már a 
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férjemékhez mentünk, akkor férjhez mentem, és anyósoméknál laktunk… tehát a sógorok, 

sógorn k, illetve leend  sógorok és sógorn k, mert egy ideig laktunk úgy is, hogy még 

nem voltunk házasok…, úgyhogy tulajdonképp ott egy nagycsaládban. De én is 

nagycsaládban [n ttem fel]… hát nem akkorában volt, de végül is mi hárman lettünk él  

testvérek (…) Úgyhogy megszoktam, hogy alkalmazkodni kell (nevet)” (1E-2, anya, 14-20, 

1. 2. 3. nyílt kód) 

A gyermek megjelenése a családban is tud „otthonteremt ” er vel bírni, bár a mintában 

beszámolt kisgyermekes apa is az otthonosság hiányáról (ld. fent), és gyermektelen 

pároknak is van er s otthonosság-élménye. A pár számára nem feltétlenül azonos az 

otthonosság kritériuma, valamint az otthonnal kapcsolatos változtatási tervek sem, és a 

mindennapi létezés során ezek a különbségek kimondatlanul kísérik a pár életét, a külön-

külön utakra kerül , környezeti önszabályozási folyamatokat. A „2G” pár esetén az apa 

számára az albérlet is otthonnak számított, amikor kisbabával, újdonsült családként lakták 

(„otthonosság a kapcsolatokban”, 1. 2. 4. nyílt kód): 

   „Az otthon volt, csak nagyon pici volt, úgyhogy menekültünk az új, a már épül  

lakásba.” (2G-2, apa, 28, 1. 2. 4. nyílt kód)  

 Ugyanakkor 2G apa évekig élt édesanyjával kettesben egy (saját tulajdonú) lakásban, 

amit nem érzett otthonának. Arra a kérdésre, hogy mi teszi számára az otthont otthonná, így 

válaszolt: „a családi kötelék” (2G-2, 46), ami édesanyjával nem volt meg. 2G anya a 

kisbabával lakott albérletet nem otthonként élte meg, mert albérlet volt, bár a családi 

kapcsolatok ott is jól m ködtek: 

„amikor a kislányunk megszületett, akkor átköltöztünk abba az ominózus… albérletbe. 

(..)Amit kvázi lakóhely, igen. (…)Tehát végül is nem olyan, tehát nem csoffadt albérlet, 

ami halál, tehát marha messze, és egy iszonyat, hanem, tehát jól éreztük magunkat, mert a 

nagyi ott volt egy kapunyira t lünk. Úgyhogy jó volt, az is, tulajdonképpen. (2G-1, anya, 

40, 52, 1. 2. 4. nyílt kód) 

A kódfa további ágain kibontakozik a házaspár tagjainak külön-külön útjai az otthoni 

érzelmi önszabályozásban. 
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8. 2. 3. A gyermekkori otthon tapasztalata (1. 3. axiális kód) 

Ahogy azt az el z  fejezetben (7. 6. 6. „Példa a hierarchikus kódolás lépéseire”) már 

bemutattam, az interjúk visszatér  mozzanata volt, ahogy a családtagok bels  referenciaként 

használják gyermekkori otthonukból rzött emlékeiket és benyomásaikat az aktuális 

otthonban megélt tapasztalatok folyton zajló értékelésére. Ilyen módon a korábbi otthonok 

bels  képe a jelenben zajló környezeti önszabályozási folyamatok részévé vált. A 

családtagok számára jó érzésekkel járt, ha feln tt otthonukban újra tudták teremteni 

gyermekkori otthonaiknak bizonyos elemeit („A gyermekkori otthon újrateremtése”, 1. 3. 2. 

nyílt kód) és frusztráció okozott, ha gyermeküknek nem tudták biztosítani azokat az otthoni 

körülményeket, amelyekben gyermekként részük volt („a gyermekkori és feln tt otthon 

különbsége elbizonytalanít”, 1. 3. 1. nyílt kód). Példa erre annak az anyának a beszámolója, 

aki kertes házban n tt fel, de férjével és kisbabájával panelben élt. Számára a lakás közepén 

elhelyezked , picike gyerekszoba, az ide való visszavonulás jelentette a biztonságot, „ami 

feledteti azt, hogy ez egy panel”: 

„például amikor alszik a kisbaba, akkor beülök a fotelba, és egy kicsit meditálok, és 

úgy érzem, hogy most így nem hiányzik semmi sem az életemb l. Tehát még az sem, hogy 

most ebben a pillanatban beugrik, hogy egy másik lakás, hanem csak úgy ott úgy érzem, 

hogy teljes az életem, mert erre vágytam, hogy legyen egy kisbaba, kisbabánk. Így, 

valahogy így. De nekem, most tényleg ez a legfontosabb, ez a helyiség. Ez jól sikerült, nem 

szerettem volna, hogyha ebbe a lakásba születik meg úgymond , hanem már azt szerettem 

volna, hogy legyen egy kis f , vagy valami kis kertecske, ahol szaladgálhat, de ez sajnos 

nem történt meg. Nem feltétlenül apuka tehet róla, de egy kicsit igen. De tudom, hogy ha 

egy picit még úgy jobban odahatok rá, akkor majd el fogunk költözni, és akkor ezt a 

kisszobát, amit, szerintem jól sikerült berendezni, azt nagyobba is meg lehet esetleg neki 

csinálni. Szerintem az egy olyan kis helyiség, ami feledteti azt, hogy ez egy panellakás. 

Mert én nem tudom, valahogy a panel dologtól én egész életemben irtóztam.” (6G-2, anya,  

63, 1. 3. 1. nyílt kód) 

Amint az idézetb l is kit nik, az anya frusztrációját a férjével szembeni vád kíséri („nem 

feltétlenül apuka tehet róla, de egy kicsit igen”), és ez a vád áthatja az interjú egészét. Az 

anya fantáziájában az említett gyerekszoba biztos helye  várrá alakul, ami mintha úgy 

védené t, hogy közben el is zárja párjától, akire neheztel. Így válik az  esetében a 

gyermekkori otthon képéb l kiinduló helyzetértékelés (más tapasztalatokkal együtt) a 
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párkapcsolatból való visszahúzódás alapjává, e visszahúzódás helyszíne pedig a 

gyerekszoba (ld. a kódfa követez  ágán is, „a kizárás / határhúzás folyamatai” axiális kód): 

 „Hát itt érzem magam a legjobban, ebben a szobában. Itt találom meg legjobban 

önmagamat, meg amire vágytam. Ebben a kis, nem tudom, 3x3-as helyiségben. 

Kiskoromban is olyan voltam, hogy így szerettem mindig ilyen kis várakat építeni, és oda 

bebújtam. Ez körülbelül olyasmi volt, ez a 3x3-as szoba, mint egy kis vár.” (6G-2, anya, 

85, 1. 3. 2. és 2. 1. 1. nyílt kódok) 

Más esetekben a feln ttkori otthon korrekciós lehet ség is, a gyermekkori otthonban 

megélt élmények módosíthatók, ha a feln tt otthont másként alakítják. A másfajta téri 

elrendezés az alábbi példában másfajta kapcsolódási módokat is tesz lehet vé („a 

gyermekkori otthon hiányait a feln tt otthon ellensúlyozza”, 1. 3. 3. nyílt kód): 

„A konyhát azért jelöltem be [a biztonság helyének], mert hogy ugye az volt, hogy ahol 

sokat is vagyok, és biztonságosan érzem magam…, szeretek f zni, úgyhogy ott szeretek 

lenni. És nagyon szeretem, hogy egybe van a nappalival, tehát hogy úgymond ilyen francia, 

vagy mi az, na… ja, amerikai konyha jelleg  a dolog. Nálunk otthon, a családi otthonban 

nem ilyen volt, ott nem ilyen, és ezt mindig is úgy szerettem, hogy egybe lehet lenni, mert 

hogyha mondjuk  [a párja] tévézik, akkor én tudok f zni, és akkor mégis úgy egy 

légtérben vagyunk.” (3E-2, feleség, 165, 1. 3. 3.  nyílt kód) 

8. 2. 4. Ellentmondások az otthon tapasztalatában (1. 4. axiális kód) 

Ahogy a fenti példákban is látszik, az otthonosság élményét megzavarja, ha az otthon 

nagyon eltér egy gyermekkorból hozott bels  referenciától. Az is zavart kelt, ha az otthon 

nem tud kielégíteni egy (akár gyermekkorból hozott) vágyat, pl. külön szoba igényét. Így, a 

vágyott otthon árnyékában, negatívabb színben t nik fel a jelenlegi otthon. Az alábbi 

példában a feleség a saját maga által készített alaprajzot nézegetve szembesült vele, hogy 

hiányzik neki egy „elvonulós hely”, amir l lemondott, hogy szüleihez közel költözhessen 

(„egy vágyott otthon árnyékában”, 1. 4. 1. nyílt kód) : 

„ahogy most ahogy nézem ezeket a számokat, úgy nekem… még néztünk ezel tt a 

lakás el tt vidéken egy másik lakást, mert nagyon sokáig gondolkoztunk hogy vidékre 

költözzünk-e vagy ide, de nem nagyon bírtam elszakadni a szül kt l. Tehát ezért is esett 

erre a választásunk, de az egyik lakáshoz volt egy külön kis... Három háló volt, ami fent 
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volt az emeleten, és lent volt a nappali és egy pici dolgozószoba. És az olyan nagy álmom 

volt, hogy legyen egy ilyen igazi elvonulós hely, mert azért egy nappali az nem az a front, 

ahol hogyha mondjuk a férjem fönt van, akkor el lehet vonulni. (…) de hogy azért az jó 

lenne, ha az embernek lenne még egy olyan kis helye, ahova el tudna vonulni.” (3G-1, 

feleség, 206, 1. 4. 1. nyílt kód ) 

Az otthon tapasztalatának kisebb hullámzása a mindennapi rutinokban is jelen van, a 

biztonságot adó együttlétek és a jól kontrollált környezet élményét újra és újra megtörik a 

családtagok otthonhasználatának különbségei. A szül nek például „picit irritáló” a gyermek 

által teremtett káosz a biztonságos rendben, majd jól esik a rendrakás („a jóban is 

elégedetlenség és hiány”, 1. 4. 2. nyílt kód): 

„[biztonság helye a nappaliban] mert ha ugye otthon vagyunk a kicsivel, és tehát  

imádja a szobájából lehordani a játékokat, és jó, egy bizonyos mennyiség után picit irritáló, 

hogy hömpölyögnek a plüssök, meg a satöbbi, de tudom, hogy a, tehát ez a mi otthonunk, 

hogy  ott gyerek, és  rámol, meg minden, és akkor este, fürdés el tt, akkor meg van 

beszélve hogy kicsim, akkor most, mindenki hóna alá fog valamit, és visszük szépen 

vissza. Tehát az egy olyan jó érzés, hogy ott körülnézek, és akkor még ott leledzünk.” (2G-

1, anya, 106, 1. 4. 2. nyílt kód) 

Családi krízis, párkapcsolati feszültségek idején az otthon tapasztalata különösen 

ellentmondásossá válik. A közös otthon terében külön él  pár narratívumában egyszerre 

jelenik meg az elvágyódás és a ragaszkodás. Az elvágyódás kapcsán a feleség praktikus 

okokat sorol, a sok utazást és a magas rezsit („ragaszkodás a zavarok közepette”, 1. 4. 3. 

nyílt kód): 

„Hát, ha rajtam múlna, akkor fél évig se [maradnánk ebben az otthonunkban]. Most 

azon az állásponton vagyok, hogy mennék innét, csak el innét, mert rettenetesen sok a 

negatív érzelmem ezzel kapcsolatban. Valószín , hogy sosem fogunk t le megválni, mert 

mind a ketten valahol nagyon ragaszkodunk hozzá, lelkünk mélyén, de most van egy 

kompromisszumos megoldás, hogy áprilistól októberig élünk itt, és októbert l áprilisig 

beköltözünk a városba. De már most van egy kis lakás, amit bérelünk, bent a városba, 

merthogy igazándiból most kezd kristályosodni el ttünk, hogy rengeteg nehézséggel jár az 

agglomeráció, ahogy n nek a gyerekek, egyre több a nehézség (…) Például azért is, mert 

elképeszt en magas a rezsije van ennek a háznak. Két havi gázszámlánk 148 ezer forint, 

amit… hát azért meg kellene keresni…” (4G-1, anya, 38, 1. 4. 3. nyílt kód) 
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Az interjúkészítés id pontjában a pár számára a külön-külön elvonulási lehet ségek 

kialakítása (pl. bérelt lakás) tette lehet vé, hogy párhuzamosan megmaradhasson a közös 

otthonhoz való ragaszkodás is. A kapcsolat hullámzásai és az otthonon belüli költözések 

idején a férj számára az otthon bens ségessége egészen kicsi terekre sz kül: 

„az otthont állandóan csereberéljük, úgyhogy gyakorlatilag nekem ilyen intim az a 

hátizsákom, meg a fürd kád, hogyha magamra zárom az ajtót.” (4G-2, 103, apa, 1. 4. 3. 

nyílt kód), 

illetve a férj számára autója még egy „full intim hely, ahol nincs más”. A fürd szobához 

mint otthoni környezethez így is nagyon jóles  testi-lelki és kapcsolati élmények társulnak: 

„[ott] szerettem szaunázni, most már egy kicsit nehezebben menedzselhet , meg reggel 

én általában egy jó félórával korábban fölkelek, mindenki el tt, és azt … akkor tudok 

olvasni, kicsit meditálni. Tehát akkor az az enyém akkor. Az az egyetlen olyan. (…) Aztán 

van, hogy ha a [kisfiam] is fölébred, akkor belül mellém. Az olyan szempontból jó, hogy 

nagyon sok nap úgy elmegy, hogy  igazából nincsen olyan teljesen céltalan, intim kapcsolat 

vele, és akkor az a negyedóra vagy húsz perc az jó. Tehát semmi nincsen, csak ülünk, aztán 

hümmögünk. (4G-2, apa, 103, 137, 1. 4. 3. nyílt kód) 

Az otthonhoz való ragaszkodás egy, már sok éve megszakadt házasság esetén is 

megjelent, rítusok sajátos rendszerében összehozva az epilepsziával él , feln tt lány szüleit. 

Az otthonban az elvált anya él feln tt lányával és az apa egy távoli rokonával, akit az anya 

magához vett. Esetükben az otthonhoz való ragaszkodás egyszerre t nik megküzdésnek a 

kapcsolati törésb l és a betegségb l adódó, bizonytalanságokkal terhelt helyzetben, 

ugyanakkor er s, családi identitás-képz  hatása is van: 

„[az összetartozás helye] az egész otthonom. (…) Hát mindenkivel, mindenkivel. A 

volt férjemmel is. (…) [ ] nem néha, minden nap megjelenik. Minden nap megjelenik. 

(…) Én azt hiszem, hogy a szívünkben, lelkünkben érezzük, hogy mi összetartozunk, mind 

a hárman, akik ott élünk. És tudjuk, hogy számíthatunk egymásra… és bízunk egymásban. 

Azt hiszem, ez ritkaság… Azt hiszem. Én legalább is… a családlátogatásaim, a 

gyerekekkel való együtt létem során ezt tapasztalom, hogy… nagyon ritka az a család, ahol 

összetartanak… És tisztelik, becsülik egymást…” (4E-2, anya, 218, 1. 4. 3. nyílt kód) 



 121 

8. 3. II. téma: A személy az otthon tere által aktívan alakítja bels  
állapotait  

A második szelektív kód összefogja mindazokat az interjú-részeket, amelyekben a 

családtagok a konkrét otthoni környezetnek, az otthon határainak és kontrolljának 

jelent séget tulajdonítanak, és az otthoni környezettel való kölcsönkapcsolatot (lakó-otthon 

tranzakciót) bels  állapotaik aktív szabályozására használják. 

A téma hét axiális kódba rendez dik, amelyek tartalmazzák a határokkal kapcsolatos 

m veletek variációit és kontextusait (2. 1. és 2. 2. axiális kódok), az otthoni kontroll 

helyzeteit (2. 3. axiális kód), az otthon visszajelz  szerepének megjelenési módjait (2. 4. 

axiális kód), az érzések szempontjából kiemelt, otthoni helyek szerepét az önszabályozásban 

(2. 5. és 2. 6. axiális kódok), illetve az otthoni helyekhez kapcsolódó érzések id i aspektusait 

(2. 7. axiális), lásd a 9. táblázatban. 

8. 3. 1. A kizárás / határhúzás folyamatai (2. 1. axiális kód)  

Az interjúszövegekb l kiemelkedtek az otthonon belüli a határok meghúzásának módjai, 

azok a rutinok és az a térhasználat, ami lehet vé teszi a családtagok számára az elkülönülést. 

Kibontakoznak annak variációi is, hogy mi a határhúzás célja. Családtag egyedüli elvonulása 

esetén, amikor „egyedül magára zárja az ajtót” (2. 1. 1. nyílt kód) a határhúzás célja lehet a 

saját territórium kijelölése, mint a fiatal nagymama beszámolójában, aki a gyógyulás helye 

kapcsán említi szobáját, mint „birodalmát”: 

„Nem tudom megfogalmazni igazán, hogy miért, de… Ugye valószín , hogy én ott jól 

érzem magam, és akkor ez valahogy a gyerekekben is kialakult, hogy az… Meg hát ezt már 

azért a köztudatba, már úgy mondtam a többieknek is, hogy az ott majd az én birodalmam 

lesz, és akkor… és akkor ezt így jobban tiszteletben tartják. (…)Úgyhogy az, hogy ott egy 

kicsit elvonulhatok, ott vannak a… egyel re, majd ott lesznek, meg vannak is, a szakmai 

dolgaim, ott lesz nekem külön, nekem is lesz majd némi-nem  dolgozó rész kialakítva, 

mert azért nekem is egyel re úgy t nik, hogy azért kell majd itthon is készülgetnem.” (1E-

2, nagymama, 313-315, 2. 1. 1. nyílt kód) 
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9. táblázat A kódolási folyamat eredményeképpen kialakult kódfa II. szelektív kategóriája 

II.  A személy az otthon tere által aktívan alakítja bels  állapotait  szelektív 

2. 1.  A kizárás / határhúzás folyamatai  axiális 

2. 1. 1. Egyedül magára zárja az ajtót  nyílt 

2. 1. 2. A tevékenység húz határt  nyílt 

2. 1. 3. A határhúzás teremt meghittséget nyílt 

2. 1. 4.  Ketten kizárnak egy harmadikat  nyílt 

2. 1. 5. Az otthoni rendetlenség kizárása  nyílt 

2. 1. 6.  A kapcsolati bizonytalanság / feszültség kizárása  nyílt 

2. 1. 7.  A veszélyes / egészségtelen külvilág kizárása  nyílt 

2. 1. 8.  Az otthon kizárása  nyílt 

2. 2.  A határok átjárhatóvá tétele: beengedés és kilépés  axiális 

2. 2. 1.  A bels  határok átlépése  nyílt 

2. 2. 2.  A szomszédság támogat vagy frusztrál  nyílt 

2. 2. 3.  Az otthonhoz tartozás kitágul  nyílt 

2. 2. 4.  A biztonság küls  személyhez f z dik  nyílt 

2. 2. 5.  Az otthoni helyhasználatot küls  konfliktusok zavarják  nyílt 

2. 2. 6.  Kapcsolat az otthon körüli világgal  nyílt 

2. 2. 7.  A környez  természet pozitívan hat  nyílt 

2. 2. 8.  Spirituális „csatornák” az otthon terében  nyílt 

2. 3.  Az otthoni kontroll egyensúlyt ad  axiális 

2. 3. 1.  Az otthon elvárásmentes tér  nyílt 

2. 3. 2.  Megnyugtató rítusok  nyílt 

2. 3. 3.  A tünetekkel való megküzdés otthoni helye  nyílt 

2. 3. 4.  A tünetekkel kontrollvesztés jár  nyílt 

2. 3. 5.  Veszélyes helyek az otthonban  nyílt 

2. 3. 6.  Az el z  / következ  generáció kontrollja  nyílt 

2. 4.  Az otthon tere visszajelez  axiális 

2. 4. 1.  Az otthon emlékeztet sikerre és sikertelenségre  nyílt 

2. 4. 2.  Az otthon alakítása pozitív érzésekkel jár  nyílt 

2. 4. 3.  Változtatási törekvések  nyílt 

2. 4. 4.  A cselekvések örömét kikezdik az elvárások  nyílt 

2. 4. 5.  Az otthon ideiglenessége  nyílt 

2. 5.  Helyhez köt d  intenzív érzések  axiális 

2. 5. 1.  Szenvedés és jóllét a konyhában  nyílt 

2. 5. 2.  Biztonságérzés és szenvedés a hálószobában  nyílt 

2. 5. 3.  A gyerekszoba regresszív szül i fantáziákat hív  nyílt 

2. 5. 4.  Biztonságérzés és feszültség a bejárat „határterületein”  nyílt 

2.6.  Pozitív és negatív töltés  érzések elkülönült helyei  axiális 

2. 6. 1. Egybenyitott vagy elkülönül  terek  nyílt 

2. 6. 2. Fent-lent különbségek  nyílt 

2. 6. 3.  A bels  ajtók nyitottsága / zártsága  nyílt 

2. 7.  Az otthonban megélt érzések ciklikusan változnak  axiális 

2. 7. 1.  A helyek érzelmi jelentése ciklikusan változik  nyílt 

2. 7. 2.  Az érzések vándorolnak a helyek között  nyílt 
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8. 3. 1. A kizárás / határhúzás folyamatai (2. 1. axiális kód)  

Az interjúszövegekb l kiemelkedtek az otthonon belüli a határok meghúzásának módjai, 

azok a rutinok és az a térhasználat, ami lehet vé teszi a családtagok számára az elkülönülést. 

Kibontakoznak annak variációi is, hogy mi a határhúzás célja. Családtag egyedüli elvonulása 

esetén, amikor „egyedül magára zárja az ajtót” (2. 1. 1. nyílt kód) a határhúzás célja lehet a 

saját territórium kijelölése, mint a fiatal nagymama beszámolójában, aki a gyógyulás helye 

kapcsán említi szobáját, mint „birodalmát”: 

„Nem tudom megfogalmazni igazán, hogy miért, de… Ugye valószín , hogy én ott jól 

érzem magam, és akkor ez valahogy a gyerekekben is kialakult, hogy az… Meg hát ezt már 

azért a köztudatba, már úgy mondtam a többieknek is, hogy az ott majd az én birodalmam 

lesz, és akkor… és akkor ezt így jobban tiszteletben tartják. (…)Úgyhogy az, hogy ott egy 

kicsit elvonulhatok, ott vannak a… egyel re, majd ott lesznek, meg vannak is, a szakmai 

dolgaim, ott lesz nekem külön, nekem is lesz majd némi-nem  dolgozó rész kialakítva, 

mert azért nekem is egyel re úgy t nik, hogy azért kell majd itthon is készülgetnem.” (1E-

2, nagymama, 313-315, 2. 1. 1. nyílt kód) 

A határhúzás, elvonulás és gyógyulás jelenségei újra és újra összekapcsolódnak az 

interjúkban. A gerincfájdalommal él  interjúalanyok ismétl d en beszámolnak a 

családtagok kizárásával megvalósuló egyedüllétben megélt gyógyító élményekr l. Ezek 

egyik jellegzetes helye a fürd szoba, akár úgy is, hogy a gyógyulás élménye nem utal 

konkrétan a gerincfájdalomra:  

„Hát én imádok így tisztálkodni, meg tisztának lenni, meg piperészkedni, mosakodni, 

mindenféle ilyen illatos dolgok, tehát ez a… este így jó lemosni magamról a napot, tehát 

felfrissülni. A b röm utána illatos, meg nem tudom… Tehát hogy ez egy ilyen fizikai és 

lelki ilyen tisztulás nekem ott. Tehát én ha nagyon feszült vagyok, akkor én ilyen kádban 

fürd s vagyok, tehát akkor gyertya, fürd víz, és én ott leeresztek. (…) [ott a gyógyulás 

helye] mert tehát a fürd ben szoktam így elgondolkodni a dolgaimon, hogy teend k, 

fontosságok, fogadalmak, tehát valahogy ott születnek ezek a dolgok úgy általában.” (1G-

1, feleség 105, 126, , 2. 1. 1. nyílt kód) 

Más esetben a gyógyulás a fürd szobában éppen a fájdalom enyhítésének 

tapasztalatához kapcsolódik. Bár ebben a gyógyító id ben az anya egyedül van a 
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fürd szobában, a gyógyulás mozzanatának létrejöttében szerepet vállal az apa is, aki a 

kialakult családi rutin szerint ilyenkor gondoskodik a gyermekr l: 

„Hát…esténként, esténként, akkor úgy, ugye haza megyünk, ugye lezuhanyozom a 

pirinyót,meg én is. És akkor k már addig készítik el  a vacsorát, megkérem apukát, és 

akkor addig én egy kicsit lezuhanyozok, és akkor kicsit állok, és akkor egy öt percig 

folyatom a derekamra. Tehát, az jó. Vagy ha, valamiért kés bb érünk haza, és sietünk, 

akkor gyerek az els , akkor fürdés, vacsora, lerakás. És amikor,  már hallom, hogy 

egyenletesen szuszog, akkor én beállok a kádba, és egy kicsit akkor így. Tehát így szoktuk 

akkor ezt. De, szóval ezt, a férjem igyekszik, hogy akkor, ha én fürdetek, akkor  vacsora, 

vagy ha  fürdet, akkor én vacsora. Tehát egyedül, az nem jó, sok nekem.” (2G-1,  anya, 

128, , 2. 1. 1. nyílt kód) 

Epilepsziával él  interjúalanyok beszámolóiban nem jelent meg ehhez hasonló, 

gyógyító-regeneráló elvonulás. Az  beszámolóik inkább az alatt a kód alatt jelennek meg, 

ahol a családtagokkal való közös térben tartózkodás közben jön létre „elvonulás”, ilyenkor a 

„tevékenység húz határt” (2. 1. 2. nyílt kód). Ez az élménye az amerikai konyhás, egyter  

konyha-nappliban az epilepsziával él , fiatal férfinek: 

„Hát a konyhában az egyszer , beletemetkezik az ember mondjuk, úgy 

elvonulásképpen, kizárja a világot, hallgat egy kis zenét, közben f z cskézik, erre 

gondoltam, mint elvonulás. A teraszon megint csak a kikapcsolódás, meg a… ha bent 

történik valami nagyon, akkor kint el lehet vonulni külön mindent l, ami a lakásban 

történik (…) A dolgozó az egy olyan hely, ahova úgy pont úgy el lehet vonulni, hogy 

csinálja a dolgát, és akkor kizárja az ember az egész világot, és ugyanígy gondolom a 

konyhára is, mert azért az ember a f zést l is ugyanezt [várja]. Úgyhogy… És a teraszon is 

szoktam grillezni, meg ilyesmi…” (3E-1, férj, 251, 2. 1. 2. nyílt kód). 

Hasonló jelenség bukkan fel az epilepsziával él , fiatal feleség és anya interjújában. k 

megegyeztek férjével, miszerint este fél 11-kor aludni térnek, hogy a (betegségb l is fakadó) 

fáradtságot kiküszöböljék, így csökkentsék a feszültség és a veszekedések gyakoriságát 

mindennapjaikban („közös megegyezés, mert így mindkett nknek jobb úgy. Akkor nem 

veszekszünk annyit, azért nem vagyunk olyan feszültek és kipihenetlenek” 2E-1, feleség, 

327). A feleség azonban arról számol be, hogy nehezére esik betartania a megállapodást, és 

igyekszik legalább mentálisan elvonulni, kilépni az egyezség keretei közül: 
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„Mindig van a fejemben néhány matekverseny feladat, ez nagyon gáz (nevetés). De 

tényleg, akár az utolsó negyedórára is, amikor már… Én sose úgy alszom el, hogy rögtön 

elalszom, amikor lefekszek, és azért ezzel is még úgy kinyújtom egy kicsit, a… mert én 

nagyon nehezen teszem meg ezt az elhatározást, hogy „fél 11-kor márpedig lefekszünk”, 

így bennem mindig bennem van a tettvágy, és akkor még azzal még legalább így magam… 

még fogmosáskor is az éltet, hogy de még egy kicsit matekozhatok az agyamban. Tehát 

mert még annyira… olvasnék, még futnék, meg mindent csinálnék, és akkor legalább ennyi 

még van estére, hogy még egy kicsit matekozhatok. Na mindegy, és akkor ezek arra jók, 

amikor az agyam nem tud aludni, akkor adok neki feladatot. Mert nem örül neki a férjem, 

hogyha leülök mondjuk olvasni ugye, vagy bármi… oldjam meg magamban és aludjak el”. 

(2E-1, feleség, 325, 2. 1. 2. nyílt kód) 

Az interjúszövegek tanúsága szerint, a határhúzás az otthoni biztonság, intimitás, 

bens ségesség élményének létrejöttéhez is hozzájárul („a határhúzás teremt meghittséget”,  

2. 1. 3.  nyílt kód), akár egyedül, akár kapcsolatban megélt biztonságról van szó. A 

meghittség tapasztalatát er síti az otthon küls , fizikai határainak hangsúlyos volta 

(„legföls  emelet”): 

„Hát gondolom a párom miatt [biztonságos számomra a lakás]… hogy azért szoktam 

egyedül is lenni, de akkor is biztonságos, mert a legföls  emelet, meg hát olyan… nem 

tudom. Tehát na. Tehát az ajtó… és a lakás olyan kicsi, belátható, vagy hát nem olyan 

kicsi, de úgy átlátható. Úgyhogy… A hálónál abszolút eszembe jutott, hogy mondjuk az 

úgy valamelyest kicsit kiesik, ott vagy hát… tehát az is benne van a látótérben, így hogyha 

mondjuk bejönnek, de oda nem szokott senki se menni, tehát az inkább ugye ott a sarokban 

van, az azért is biztonságos, meg hát ott ugye alszunk, és az mindig ilyen csendes, meg 

nyugis.” (3E-2, feleség, 155, 2. 1. 3.  nyílt kód) 

A „kizárás” mozzanata az otthonban egyaránt vonatkozik a veszélyesnek vagy 

egészségtelennek ítélt külvilág kizárására (2. 1. 7. nyílt kód), az otthonban felgyüleml  

rendetlenség kizárására (2. 1. 5. nyílt kód), vagy kapcsolati jelenségek kizárására, mint a 

kapcsolati bizonytalanság / feszültség kizárása (2. 1. 6. nyílt kód), illetve amikor ketten 

kizárnak egy harmadik családtagot a helyhasználat módjával (2. 1. 4. nyílt kód). Akár a 

fizikai, akár  a társas világra vonatkozik a kizárás, egyaránt érinti családi kapcsolatok 

alakulását és az azzal tranzakcióban alakuló otthoni környezetet is. A kizárás mozzanata 

nem feltétlenül szándékolt és explicit az interjúkban, azonban  mint mintázat, egyértelm en 

lefedi a kiemelt szövegrészekben megjelen  tapasztalatokat. 
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A fiatal, kétgyermekes család második gyermekük (kislányuk) megszületése után nem 

sokkal költözött az új lakásba. Az anya beszámolója szerint, a költözést követ en felborult 

az alvóhelyek rendje. Az anya-lánya kapcsolat szorossága egyszerre zárta el az anyát a 

nagyobb fiútól, az apát a lányától, és végs  soron a szül ket is egymástól. A kislány 

születését l a szül kkel aludt, de az új lakásban a kisfiú sokszor ébredt éjjel a 

gyerekszobában, így az apa átköltözött hozzá, a szül i hálóágyon pedig a kétéves kislány 

aludt anyjával: 

„Még azért a férjem eleinte az elején aludt itt a hálóban, nem olyan sokat, de aludt.  

aludt a legelején az ágynak a jobbik felén, én a másikon, és akkor [a kislány] aludt 

közöttünk. (…) De nem lehetett megoldani, hogy nagyon sokat fölkelt [a kisfiú], és akkor 

végül is kénytelen volt [a férjem] átmenni. Pedig szegény azért akart új lakást, mert a 

régiben mindig ezeken a szivacsokon aludtunk, (…) meg [a kisfiam] is gyakran… az elején 

ott aludt köztünk, úgyhogy ez ilyen nagy családi fészek volt, és azt úgy nagyon-nagyon 

szerették ezt (…). Csak a férjemnek az volt az álma, hogy végre ne kelljen szivacsokon 

aludni (nevetés). Úgyhogy szegény megint szivacsokon alszik… Azért most igyekszünk 

beszerezni ezt az ágyat [a kislánynak], úgyhogy” (3G-1, anya, 184, 186, 2. 1. 4. nyílt kód) 

 „Ugye a háló az [a kislányommal]a közös alvás, azt nagyon szereti, és akkor mindenki 

menjen ki, tehát az a mi ágyunk szerinte, ez kicsit probléma ebben a tekintetben (nevetés). 

Úgyhogy azért próbálom most a saját ágyát megszoktatni vele… szokatni… vagy nem 

tudom, hogy kell mondani (3G-1, anya, 192, 2. 1. 4. nyílt kód) 

 „Mondjuk a férjem is most azért itt lábadozott, mikor beteg volt, konkrétan fizikailag 

beteg volt, akkor  is itt volt, megkapta szegény végre az ágyat” (3G-1, anya, 164, 2. 1. 4. 

nyílt kód) 

A kislány nappal is nagyon anyás volt. Anya arról számolt be, hogy a kislány otthon nem 

is engedte, hogy anyja a bátyjára figyelhessen (az anya-fia kapcsolat így kiszorult az otthon 

teréb l), az apa pedig arról mesélt, hogy csak kitüntetett helyzetekben és helyeken engedte a 

kislány, hogy hozzáérjen: 

„[A kisfiammal való összetartozás]… Ugye [a kislányommal] délel tt csak kettesben 

vagyunk, és [a kisfiammal] nehéz kettesben lennünk most szegénnyel, mert [a kislányom] 

nagyon anyás, és azonnal megpróbál lecsapni rám, amint [a kisfiammal] próbálnánk 

kettesben lenni. Úgyhogy [a kisfiammal] a lakáson kívül van az összetartozási helyünk, 
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mert általában [a kislányomat] el szoktuk vinni valahova, hogyha így együtt akarunk lenni, 

és akkor [a kisfiamat] elvisszük. Legutóbb hárman mentünk BKV-zni.” (3G-1, anya, 194, 

2. 1. 4. nyílt kód) 

„  most nagyon anyás, és akkor így nem minden… (…) nem minden helyiségben lehet 

t kényeztetni, vagy mehet oda az apja, most abban a korban van, hogy most mindent csak 

anya csinálhat.”  (3G-2, apa,  243, 2. 1. 4. nyílt kód) 

Mindezzel a tapasztalattal együtt, a férj narratívumában, amikor rákérdeztem, az jelent 

meg, hogy nincs feszültség a családban, és nincs kizárás:  

„Tehát nincs ilyen általános feszültség, hogy most hazajövünk, és akkor mint a 

filmekben, látszik, hogy most hú összeveszünk, becsapjuk az ajtót és akkor öt napig nem 

szólunk egymáshoz, tehát ilyen jelleg  dolgok nincsenek nálunk.” (3G-2, apa, 189) 

Az otthoni helyekr l és kapcsolatokból történ  kizárás és kizáródás rítusai más keretet 

kapnak, pl. a kislány „abban a korban van”, mondja az apa, a dackorszakra utalva. 

8. 3. 2. A határok átjárhatóvá tétele: beengedés és kilépés (2. 2. axiális kód) 

Az egyik, még gyermektelen, de gyermeket tervez  házaspár történetében a „kizárás” (2. 

1. axiális kód) és a „beengedés” (2. 2. axiális kód) dinamikája bomlik ki az interjúban, a 

leend  gyerekszoba kapcsán. A (gerincbeteg) feleség a bizonytalanság érzése mentén 

beszámol a lakás még lakatlan, berendezetlen, rumliszobának használt helyiségér l, amit 

gyerekszobának terveztek, de egyel re zárva tartják az ajtaját, hogy ne is lássák a 

rendetlenséget. Ilyen módon a rendetlenséget ugyan kizárták (2. 1. 5. nyílt kód), de az 

interjú ideje körül a feleségben megmozdult az igény a „beengedésre” is, ennek reflexiója 

zajlik az interjúban (2. 2. 1. nyílt kód, a „bels  határok átlépése”). A leend  gyerekszoba 

ajtajának bezárása vagy megnyitása - a személy-környezet tranzakcióban - összefonódik az 

anyaság fantáziájához kapcsolódó, érzelmi-motivációs folyamatokkal: 

„És amivel nehezen tudok mit kezdeni, az ez a gyerekszoba, amit már így elneveztünk, 

de hogy még nem tölti be a funkcióját, és olyan mostoha, ahogy még ott vannak dobozok, 

és ez a kicsomagolatlan, szell zetlen. Tehát hogy pont tegnap mentem be, hogy kicsit 

rendbe rakjam, meg kiszell ztessem, hogy ne legyen… Mert ez is a mi lakásunk, és oda 

várunk valakit, tehát nem lehet így kezelni, hogy így elhanyagoljuk. (…) [a 
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bizonytalanság] is az emberhez f z dik, nem a helyhez, tehát hogy akit ide várunk, arról 

nem tudok semmit, hogy mikor jön, jön-e. Tehát hogy ilyen… nem tudom. Ilyen 

bizonytalan minden ekörül. És akkor ha jön, az tök jó lenne, és akkor azt hogy fogjuk itt 

elrendezni neki, hogy hogy fog belekapcsolódni ebbe az egész rendszerbe, amit itt ketten 

kialakítottunk… De hogy leginkább az, hogy mikor jön. És hogy jön-e. Tehát itt van a 

kérd jel. (…) Tehát sokáig csukva tartottuk ezt az ajtót például, tehát ez teljesen ki volt 

zárva például, és most gondoltam hogy legyen már a részünk ez is, így kinyitottam. 

(…)Tehát ezt így oldani kell, hogy nem jó, hogy itt van egy lakásdarab, amivel nem tudok 

mit kezdeni, mert akkor ez nem is otthon. (…) Igen, tehát ahhoz így ki kell neki nyitni az 

ajtót. Lehet, hogy ennek nincs semmi értelme, de talán mégis van.” (1G-1, 62, 84, 86, 2. 1. 

6. és 2. 2. 1. nyílt kódok egymásra épülnek benne) 

A feleség a gyerekszoba birtokbavételével éli meg, hogy az otthon otthonná lesz, 

párhuzamosan azzal a vágyával, hogy a párkapcsolatuk is „tudjon mit kezdeni” a gyerek 

fantázájával, amiben most nagyon bizonytalan. Férjét is bevonja a megnyíló térbe:  

„[nem beszélünk err l egymás közt], csak tegnap amikor én oda beültem, tehát 

kiszell ztettem, meg elpakoltam meg nemtommi, és akkor ilyen tüntet leg ott ettem meg a 

barackomat, és akkor mellém ült (nevetés). És mondtam neki, hogy ezt most itt megeszem, 

és mondta, hogy jó, akkor jövök én is, és akkor mellém ült, az így jó volt.” (1G-1, 96, 2. 2. 

1. nyílt kód) 

Az interjúrészletben elmondott jelenetben szinte szavak nélkül, az otthoni környezettel 

való interakcióban (ajtó kinyitása, belépés, kiszell ztetés, elpakolás, beülés, gyümölcsevés, 

melléülés) zajlik a pár egyezkedése az elképzelt közös gyermek helyér l a kapcsolatban. 

A „határok átjárhatóvá tétele” axiális kód további variációi inkább az otthon küls  

(mentális vagy fizikai) határait érintik. Az otthonhoz tartozás határai kitágulnak és 

elmosódottak lesznek (2. 2. 3. nyílt kód) válást követ en, mozaikcsaládokban, vagy a 

felnöv  gyermekek párjainak belépésével, részlegesen vagy egészleges odaköltöz  félig-

meddig családtagokkal. A három generációs együttélés tapasztalatairól beszámoló 

nagymama narratívumában a gyermekek igényeinek változása az id vel, valamint a feln tt 

gyermekek párkapcsolati / családi életének alakulása együtt járt az otthon bels  és küls  

határainak állandó mozgásával, otthonon belüli és otthonból ki-be költözésekkel, amit a 

nagymama „cigányélet”-ként jellemzett. Ez a „cigányélet” számára az otthoni jó közérzet 

hiányával járt (1E-2, 254, 2. 2. 1. és 2. 2. 3. nyílt kódok). 
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Az otthon bizonyos helyzetekben a szomszédság jellegzetességei által szolgálta a 

családtagok jóllétét vagy vált éppen frusztráció forrásává (2. 2. 2. nyílt kód). Az 

epilepsziával él , kisgyermekes anya korábbi otthonában a rohamokkal való megküzdésben 

nagy szerepe volt a mellettük él  szomszédoknak, akik támogatása oldotta a rohamokkal 

járó félelmeket: 

„a társaság azért ebben sem elhanyagolható, mert az el z  ugye albérletünkben, az a 

társasház volt, nagyon kedves szomszédaink voltak pont szemben, talán nem véletlen, hogy 

pont velük alakult ki ilyen jó kapcsolat, és velük ugye akkoriban még talán… nem tudom, 

pici volt Balázs, egy picit jobban tartottam t le… jobban tartottam t le, hogy mi lesz 

Balázzsal [a kisrohamok alatt], de ez valószín leg egy kicsit ilyen belemagyarázás is, hogy 

hát mi lenne, hát leülök, és akkor várom. De hát lehet hogy akkor kezd dött nekem, hogy 

milyen… kicsit félig tudományosan mondom, hogy így ráparázok ezekre a kisrohamokra, 

nem is mindegyiknél, de van amelyiknél, és teljesen nem tehetek róla, de azért nem tehetek 

róla, mert nem tudatos, hogy akár volt már olyan, hogy kikiabáltam az ablakon, hogy jöjjön 

valaki segíteni, meg ilyenek. És utána meg kijózanodáskor röhögök magamon. Meg volt 

olyan is, hogy tudtam el re, hogy jajgatni fogok, és hallottam magamat jajgatni. (…)Tehát 

azért mondom, hogy van egy ilyen, és az valószín leg ott kezd dött, és ott még nekem 

nagyon jó volt az, hogy ezeket a szomszédokat akármikor lehetett segítségül hívni. (…) 

Igen, k tudták, igen, k elfogadták… (…)Igen, legalább nem másokat abajgattam vele, 

másrészt meg akkor még azt hittem, hogy ez tényleg fontos, hogy ilyenkor legyen ott 

valaki, és akkor k hát… fogták, átjöttek, figyeltek Balázsra… én meg addig ott… három 

perc alatt ugye vége volt, és akkor mentek haza.” (2E-1, 421-427, 2. 2. 2. nyílt kód) 

Az elfogadó hozzáállást képvisel  szomszédok támogatása nagyban hozzájárult a fiatal 

anya otthoni biztonságérzetéhez, mert a rohamok és a „pánikolás” mások el tt való 

megjelenése er s szégyenérzettel jár egyébként: 

„Tiszta ciki, mondom… olyan gáz! De csak röhögök rajta, igazából… (…)Persze, hát 

azért ez nagyon ciki. És a férjem meg még inkább úgy éli meg, hogy ez mennyire gáz. Hát 

én is, végül is, hogyha mittudomén tanítani akarok, mert tanár vagyok… (…) azért ott… 

meg azért magántanítványommal is volt már, hogy el adtam magam (nevet). Tehát nem 

örülök neki.” (2E-1, 421-427, 2. 2. 2. nyílt kód) 

Új, saját tulajdonú otthonukban nem volt elérhet  a szomszédságban ilyen fajta 

támogatás, ami viszont bizonytalanság-érzésekkel járt a férj számára is, mert nehéz 
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tapasztalatokat szereztek arról, hogy idegenek a roham láttán segítségnyújtás nélkül hagyják 

feleségét: 

„Hát mondjuk mostanában eléggé olyan vészhelyzetként éli meg [feleségem a 

rohamokat], és szokott jajgatni, meg segítséget kérni, és akkor szerintem f leg ha utcán 

van, akkor sokan nem is értik, hogy mi a baja. Hát volt egy érdekes szituációnk (…) talán 

ismeri ezt a helyzetet, amikor az idegenek észlelnek egy ilyet, de úgy… lesütik a szemüket, 

és minthogyha észre se vennék. A pénztáros, akik sorban álltak, azok mind így tényleg így 

leszegték a fejüket, hogy még véletlenül oda se nézzenek, és akkor csinálták tovább a 

dolgukat. (…) Tehát tényleg minthogyha azt hitték, hogy drogos, vagy berúgott, vagy nem 

tudom miért, de úgy viszonyultak hozzá. És ez egy kicsit így zavart, hogy… Hát azért… 

Tehát azért mégiscsak egy beteg ember, betegségr l van szó.” (2E-2, 261, 263, 267, 2. 2. 2. 

nyílt kód) 

A családtagok családon (illetve otthonon) kívüli kapcsolatainak tapasztalatai is 

beszüremkednek az otthon terébe. Az orvosi el írásokra, kontrollra, gyógyszerelésre való 

hagyatkozás a betegséggel kapcsolatos, otthoni biztonság forrása volt epilepsziával él k és 

családtagjaik élményében (2. 2. 4. nyílt kód). A családtagok küls  konfliktusaival való 

megküzdés is megjelent az otthoni térhasználatban (2. 2. 5. nyílt kód), illetve a családtagok 

különböz  módokon törekszenek is a „külvilággal” való kapcsolat fenntartására az 

otthonban (pl. ennek egy helye az otthoni számítógép, ami „ablak a világra”, 1G-2, 184, 2. 

2. 6. nyílt kód).  

Az otthon határai a családtagok számára jelentésteli módon kinyílnak a környez  

természet és a spirituális jelleg  kapcsolódás irányába is (2. 2. 7. és 2. 2. 8. nyílt kódok). A 

spirituális megnyílás élménye többféle módon is kapcsolódik a szenvedéshez és a bels  

nyugalom, megbékélés kereséséhez. A fiatal apa számára az otthont körülvev  természeti 

környezet, (mely egyébként gyermekkori otthonának is fontos része volt) spirituális jelentést 

hordozott, és a gyásszal küzdve itt érezte megszólítva magát halott nagybátyjától. A háznak 

otthont adó szikla elhelyezkedése is, az apa számára metaforikusan a megnyílás mozzanatát 

hordozza („sárkányszáj”): 

„A kisteraszon néha, ott remekül lehet szenvedni. (…) megint visszatérünk a feng-

shuihoz, ez a sárkányszáj, az a tökéletes hely, mögötte a hegy, itt a támfal, és a vízre néz 

lefele. Ez a feng-shuiban leginkább kitüntetett szituáció egy hely esetében, és tényleg van 

neki valamilyen egészen különleges varázsa. Ráadásul ez egy észak-keleti tájolású, inkább 
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keleti, nagyon nagy kilátással, és hát valahol, miel tt ideköltöztünk volna mondták. De 

tényleg ennek a sziklának, amire a ház épült van valami kisugárzása, vagy legalább is 

belegondoljuk, én mindenképpen. Hát én itt szoktam kiülni, hogyha van id m, f leg 

nyáron. (…)Hát nem is tudom talán az els  meghatározó élmény az volt, amikor az 

Amerikában él  nagybátyám meghalt. Az egy nagyon faramuci történet volt, és én akkor 

én minden este órákat ültem kint, vagy éjjel, és próbáltam megemészteni ezt az egészet, 

hogy mi ez. És nagyon érdekes volt, mert azóta se igazán tudom hova tenni, hogy az ötödik 

vagy a hatodik napon tényleg megszólalt egy hang a fejembe és az  hangján és ráadásul az 

 szóhasználatával mondta, hogy menj haza a muterhoz és békülj ki vele. Nagyanyámat 

rajta kívül senki nem hívta muternak soha, és  is ritkán. Tehát nem nagyon beszéltünk 

róla, se arról, hogy nekem nagyanyámmal milyen a viszonyom. Mib l adódott ez? Ugye  

is elmenekült el le a világ túlsó felére, de ez ilyen fura élmény volt.” (4G-2, 143-149, 2. 2. 

8. nyílt kód) 

Az apa narratívumában a küls  világ megnyílásának élményével összefonódva jelenik 

meg a bels  megnyílás, csakúgy, mint abban a korábbi példában, ahol a gyermektelen 

asszony megnyitotta a használaton kívüli gyermekszoba ajtaját és saját fantáziáit a gyermek 

befogadásáról. Spirituális megnyílás el fordul az otthon bels  terében is, amikor a 

családtagok nem mozognak a térben, átadják a teret ennek a másfajta csatornának. 

Gerincproblémákkal él  anya, amikor nem tud aludni éjszaka (amikor mindenki más alszik), 

rendszerint kimegy a nappaliba, kiül a kanapéra imádkozni: 

„de hogyha mondjuk nem tudok aludni, akkor ide jövök ki, és akkor ott egy kicsit 

szenvedek (nevet). Aztán meg megnyugszom, igen. (…)Egyébként egyedül is szeretek 

ilyenkor lenni. Merthogy belülr l kapom, vagy felülr l a nyugalmat, és ami régen inkább 

így arra volt szükségem, hogy valaki legyen a közelemben, most inkább arra van ilyenkor 

szükségem, hogy elvonuljak. De nyilván ahhoz is kapcsolódik, hogy egész nap 

testközelségben vagyok a gyerekek miatt, tehát az embernek ilyenkor erre jobban van 

igénye… de kifejezetten azt szeretem már ilyenkor, hogy egyedül legyek, és tudjak 

imádkozni, el tudjak mélyülni, ne legyen ott küls  tényez  ami megzavarhat az imában, 

tehát… Férjemnek meg nincsenek alvási problémái, úgyhogy ez így megoldható.” (3G-1, 

176, 180, 2. 2. 8. nyílt kód) 

8. 3. 3. Az otthoni kontroll egyensúlyt ad (2. 3. axiális kód) 

Az otthon azáltal is kiemelt jelent séget kap a családtagok jóllétében, hogy az otthon 

határait és bels  elrendezését nagy mértékben kontrollálhatják, az otthon tere mentes a küls  
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elvárásoktól, az a hely, ahol „bármit tehetnek” (2. 3. 1. nyílt kód). Epilepsziával él  fiatal 

férfi így írja le ezt az élményt: 

„ez a legkomfortosabb zónám, ha úgy vesszük, úgyhogy szívesen vagyok itt, és nem 

mindig szívesen mozdulok ki, ha nagyon fáradt vagyok vagy ilyesmi, szívesebben vagyok 

itthon, TV-zünk, vagy mittudomén, sütögetünk, vagy bármi ilyen az sokszor jobb, mint 

elmenni egy moziba, vagy bármi (…) meg kettesben lehetek a [párommal], meg hogy… 

hát hogy mindent tudom, hogy hol van, meg mit kell csinálni, meg bármikor bármit 

csinálhatok, nyilván ésszer  kereteken belül (nevet)” (3E-1, 115, 117, 2. 3. 1. nyílt kód) 

Az otthon terében rituálisan visszatér , ismer s cselekvések kiszámítható rendje a jó 

közérzet élményét adja a családtagoknak (2. 3. 2. nyílt kód). A cselekvéseket hol egyedül, 

hol közösen végzik, az otthon ismert terei és tárgyai között. A három generációs 

nagycsaládban (epilepsziával él ) fiatal anya beszámolójában, az otthon jó közérzetet adó 

tapasztalatában egymás mellé kerülnek a hétköznapi és az ünnepi rítusok: 

[jó közérzet helye a konyhában és a nappaliban] „Hát igen, a zene, a húgom, aki már 

elköltözött,  nagyon hiányzik, mert vele nagyon sokat táncoltunk itt [a konyhában], meg 

duettet énekeltünk, meg hát a… minden. Anyával való ölelkezések, meg… á nem tudom, 

ezek ilyen hülye dolgok, de fontosak. Meg a f zés, mosogatás, anyának segítés a vasárnapi 

ebédben, ilyenek.” [a nappaliban] apával Forma 1 nézés, meg… Meg a [kisfiammal] itt van 

nekünk ugye a játéksz nyeg, és akkor ott a [vele] való játszadozás, szeretek vasalni is, és a 

vasaló is itt van, úgyhogy…(nevet) Ezek a dolgok. Ja meg szeretek… itt szoktunk 

karácsonyozni, és akkor az is nagyon, meg apával a cserépkályhát amikor begyújtjuk, meg 

a [kisfiammal], azt mindig hárman csináljuk, és akkor az olyan jó, mikor így melegszik, 

meg minden. (1E-1, 142-144, 2. 3. 2. nyílt kód) 

Ebbe a kódba tartoznak még a korábbi példákban említett, önnyugtatás, ellazulás 

céljából végzett mentális gyakorlatok az otthon terében (ima, matekfeladatok megoldása 

fejben). 

A krónikus betegséggel él k számára az otthon jól kontrollált tere azt is jelenti, hogy az 

otthon az a hely, ahol a tünetekkel való megküzdés helye kialakítható (2. 3. 3. nyílt kód) és 

ahol a tünetekkel járó kontrollvesztés kisebb, mint a külvilágban (2. 3. 4. nyílt kód). 

A tünetekkel való megküzdés során az otthon terének használata egyes esetekben úgy 

módosul, hogy már feln tt, epilepsziával él  személyek (interjúimban feln tt n k) anyjukkal 
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kezdenek egy ágyban aludni. A közös alvás biztonságérzetet ad a betegnek is, a rohamok 

kontrollvesztéses állapotának idejére, az anyának pedig a gondoskodás érzésén keresztül. A 

szüleivel és testvéreivel él , fiatal, epilepsziás anya így meséli el otthonon belüli 

költözésének történetét: 

„Ja igen, akkor fönn voltam, fönn laktam [a lakás fels  szintjén], amikor volt az els  

rohamom, és akkor így nem mertem így fölmenni, mert féltem, hogy rám jön valami roham 

amikor lejövök a lépcs n, és leesek a lépcs r l, és akkor inkább így leköltöztem. És ugye 

mivel mindig éjszaka jönnek rám ezek a rohamok, ezért már egy id  után ott is aludtam 

anya mellett, hogy akkor hamar oda tudjam hívni, hogyha valami baj van. Aztán amikor a 

[kisfiam] megszületett, akkor meg aztán végképp leköltöztünk, mert akkor meg féltem, 

hogy kisbaba a kezembe, föntr l nem akarok nagyon lejönni, mert ha úgy van valami, 

akkor meg még rosszabb.” (1E-1, 82, 2. 3. 3. nyílt kód) 

A feln tt lány önállósága, önálló anyasága átmenetileg sérül ebben a helyzetben, de az 

interjúkészítés id pontjában már a fiatal anya saját kezével hozzájárult („fenti”) külön 

szobája építéséhez, amiben önállósága visszanyerését élte meg (bár továbbra is a szül i 

otthon falain belül és szül i segítséggel): 

„Hát most építkezünk, úgyhogy… Most még csak ez van, ami nekem fontos, ez a fal, 

mert most építettem apukámmal (nevet) (….)Hát [attól fontos], hogy én csináltam apával, 

és… hát látom végre a munkám gyümölcsét, hogy már valahol tart a szoba. És hogy már 

látom a végét, már látom a kiutat (…) ebb l a… izéb l, hogy itt együtt lakjak az 

anyukámmal meg mittudomén, akkor külön szobám legyen. Mert soha nem volt külön 

szobám.” (1E-1, 76, 78, 2. 3. 3. nyílt kód) 

Édesanyja (aki segít  szakember) mintha kicsit menteget zne, szégyenkezne is az 

együttalvás mint a betegséggel való megküzdés mód miatt („most is egy kicsit azért is élünk mi 

ilyen kavarcosan”). Az együttalvás az  narratívumában mint a kritikus helyzethez ill  

gondoskodás jelenik meg, és ilyen módon igazolást nyer (lányának „sokszor volt halálfélelme, 

tehát azt kellett igazán kezelni”). Az anya a kés bbiekben, a tünetek enyhülésére reagálva, büszkén 

támogatja lánya önállóságának visszaszerzését, valamint saját jóllétét is ahhoz köti, hogy 

egyedül rendelkezhessen szobája („birodalma”, ld. fent) felett: 

„[Lánya] epilepsziája annyiban jelentkezett csak, eleinte nagyon sokszor volt 

halálfélelme, tehát azt kellett igazán kezelni, hogy ezt átbeszélni vele, hogy a 
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betegségtudata milyen, meg hogy a halálfélelem, meg hogy milyen, hogy nekünk milyen 

rossz lehet, hogy mi látjuk az… t, kívülr l, ezeket tisztázni, meg úgy… úgy meg 

átbeszélgetni, és nagyon sokáig nem akart fönt lenni [a lakás fels  szintjén]. De 

gyakorlatilag most is egy kicsit azért is élünk mi ilyen kavarcosan, mert most k [lánya és 

unokája] itt laknak velem. Tehát ez a, most így lakunk, hogy a férjem alszik [a másik 

szobában], és k… mi itt hárman… (…) Igen, mert  engem azért nem akart kitúrni, mert 

mondom, azért volt ilyen, hogy elköltöztek [lánya, annak párja és a kisfuk], és akkor az az 

én szobám volt, aztán visszaköltöztek [lánya és a kisfiú], és nem akart  fölmenni. Mert 

akkor ugye mondtuk, hogy akkor menjél föl, de nem, meg hogy a [a kisfiú] is hogy le ne 

essen a lépcs n, meg  is félt. Tehát a… Sajnos azóta a magasságon fél. Régebben nem 

félt, és a magasban fél. (…) Én azt látom, hogy ezt például most már  szorgalmazta (hogy 

fent saját szobája legyen), tehát az az élmény, ez a biztonságtudat, hogy nem jön rá a 

roham, mert ezt most már uralni tudja, így a gyógyszert rendesen szedi, odafigyel arra 

maximálisan, s t, szerintem néha egy kicsit kényszeresen is maximálisan  És… és akkor 

így, egyszer en érzi…, tehát jó érzi magát a világban. Magabiztosabb is lett sokkal, mióta 

szakmája van. (1E-2, 390-396, 2. 3. 3. nyílt kód) 

Az epilepsziával és a rohamfélelemmel való megküzdés másik variációja (gyakori 

nagyrohamok jelenléte esetén), amikor anya és feln tt lánya közös franciaágyon alszanak, 

de ehhez semmiféle változtatási igény nem kapcsolódik, s t magát a közös ágyon alvás 

tényét is küls  tényez knek tulajdonítja az anya: 

„Nagyon sokat beszélgetünk, olvasunk, este is úgy… úgy alszunk el, hogy rengeteget 

beszélgetünk a lányommal. (…) [Ahol beszélgetünk és alszunk], az egy franciaágy, sajnos 

nem fér be a helyiségbe két külön ágy, sajnos. És igazából azért alszunk itt, mert 

elhatároztuk az el z  lakásban, hogy, ha ilyenre lehet ségünk lesz, egy olyan szobában 

fogunk aludni, ahol semmiféle elektronikus berendezés nem lesz, és nem lesznek 

könyvespolcok se, hogy por legyen, mivel  poratkás, poratka allergiás. Úgyhogy ezt 

elhatároztuk. És mivel a nappali tele van elektronikus berendezésekkel, itt… nem, tehát 

nem is… igazából hét közben nem is nagyon tartózkodunk itt, hiszen dolgozunk, és 

hétvégén szoktunk csak, hétvégén… (4E-2, 122, 126, 2. 3. 3. nyílt kód) 

Az otthon terének kontrollja a személy környezet tranzakció folyamataiban id r l-id re 

akadályokba ütközik. Egyrészt a fizikai környezet bizonyos elrendezései (pl. lépcs ) 

bizonyos társas helyzetekben (pl. kisgyermek önálló közlekedésbe kezd az otthon terében) 

nehezen kontrollálható veszélyforrásokká válnak („veszélyes helyek az otthonban”, 2. 3. 5. 
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nyílt kód). A családtagok kontrollérzésének határokat szab a generációk eltér  

otthonhasználata, a szül k igyekeznek kontrollálni kisebb-nagyobb gyermekeik 

otthonhasználatát („Az el z  / következ  generáció kontrollja”, 2. 3. 6. nyílt kód). 

8. 3. 4. Az otthon tere visszajelez (2. 4. axiális kód) 

Az axiális kód összefogja az interjúszövegekb l mindazokat a mintázatokat, amelyek azt 

írják le, ahogyan az otthon terével való találkozás emlékezteti a családtagokat személyes és 

kapcsolati sikereikre és kudarcaikra (2. 4. 1. nyílt kód), személyes kompetenciájukra az 

otthon alakításában (2. 4. 2. nyílt kód), elégedetlenségükre és változtatási törekvéseikre (2. 

4. 3. nyílt kód), egyfajta „kiégésre” az otthoni rutincselekvések örömében (2. 4. 4. nyílt 

kód), illetve a jöv  bizonytalanságára (2. 4. 5. nyílt kód). 

Az el z  axiális kód által leírt mintázatokban megjelent, ahogy az otthon az 

interjúalanyok számára a küls  elvárásoktól való mentesülést jelentette (ld. 2. 3. 1. nyílt 

kód). Ennek mintegy ellenpontjaként megjelenik az interjúkban az is, ahogy a családtagok 

az otthon jelentéséhez kapcsolják az otthonból fakadó (küls  és bels ) elvárásoknak való 

megfelelés és meg nem felelés (és az ebb l következ  szenvedés) érzéseit. Az élethelyzetek 

változásával (pl. anyának munkába állás) változnak az elvárások és az otthon jelentése is. 

Az otthon aktuális „állapota” (rendje-rendetlensége, tisztasága, stb.) a nagy gyermekekkel 

él  családban visszajelez a nevelés, a családi kapcsolatok „sikerességére” is. Azaz „látszik is 

ezen a drága jó lakáson” mennyi energiát képes belerakni a dolgozó nagymama, illetve mennyire 

sikeres feln tt gyermekei bevonásában: 

„Mehet a konyhába a szenvedés helye, mert én… f ként mióta dolgozom, azóta elég 

nehezen… a házimunkával hadilábon állok, úgyhogy… úgyhogy nekem ez a szenvedés így 

igazán….Munka után hazajönni, akkor… Most már azért rutinosabb vagyok, és nem is 

vagyok hajlandó elsodorni magam, az látszik is ezen a drága jó lakáson, hogy mindig csak 

annyit csinálok, amennyit… vagy amennyit muszáj, vagy amennyit képes vagyok, és aztán 

úgy vagyok vele, hogy egyrészt vannak gyerekeim is, hát ezt mondtam is, hogy ezt is elég 

nehéz most a feln tt gyerekekkel lemeccselni, hogyha k egész napjukat itthon töltik, 

akkor esetleg helyettem is csináljanak valamit, ne csak maguk helyett, merthogy k még 

maguk helyett se szeretnének.” (1E-2, nagymama, 329-335, 2. 4. 1. nyílt kód)  

Az otthoni rutincselekvések (pl. f zés) sikeressége kiválóan alkalmas más otthonokkal, 

családanyákkal, háziasszonyokkal való bels  összeméretésre. Az összehasonlítás negatív 
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végeredménye bizonytalansággal jár, és ez a bizonytalanság áthatja az otthon terét, még 

akkor is, ha az összehasonlítás csupán mentálisan történik, az asszony egyedül áll a 

konyhában, és megélése szerint saját családja sem illeti kritikával. Mintha az otthon az 

asszony számára – megfogalmazott kritikák hiányában is – sugallná az otthonosság mint 

értékel  dimenzió frusztráló jelenlétét, amit l el is határolódik (utalva gerincproblémájára 

is, ami akadályozza a f zésben): 

„A bizonytalanság (…) f z dhet ahhoz is, hogy mondjuk, nem tudok elég mennyiség  

féle ételt készíteni, és a konyha? Jó. Akkor legyen a konyha. Tehát van néhány, amit, tehát 

már tökélyre fejlesztettem, mert azok, azok… tehát én nem vagyok annyira konyhatündér, 

de szoktam a gyereknek sütit sütni, tehát igyekszem nagyon, de, tehát azt, hogy én most 

napokig azt nézzem a neten, hogy na, vajon mit f zzek, ez nem én vagyok. Tehát én a jól 

bejáratott dolgokat szoktam megf zni. Úgyhogy én a konyhát gondolnám. (…)Mert van 

egy barátn m, és , tehát minden hétvégén, neki három gyereke van, a harmadik majd most 

megy oviba, a második meg suliba, az els  meg már sulis, és tudom, hogy, tehát , 

szerintem rült, mert tehát,  er n felül próbál, tehát minden nap porszívóz, jó tudom, hogy 

öten vannak, de minden nap porszívóz, minden nap hármat mos, minden nap f z, hétvégén 

két-három fajta süti, tehát, ez nagyon jó, de  hulla ett l. Tehát biztos, hogy a gyerekek, 

meg és a férje is, tehát sokkal kevesebbel beérnék, de csak benne van egy ilyen, hát én nem 

vagyok ilyen, tehát én akkor inkább azt mondom, hogy leülök a gyerekkel. (…)tehát én 

nem, tehát én akkor inkább leülök a gyerekkel, és akkor, akkor nem érdekel, hogy most 

megint spenótos-sajtos tészta van. A gyerek imádja, jó er vel lesz t le. Tehát én nem 

faksznizok így, tehát én nem szeretek, és nem is tudok ott állni, hogy akkor most három 

órán keresztül én most valamit ott alkossak. Gyorsan összeütök valamit, és akkor inkább 

menjünk ki, biciklizni, vagy bármit csinálni. Úgyhogy a konyha nekem csak ezért, de 

mondom, k soha nem teszik szóvá, hogy most miért nem csináltál flambírozott nem 

tudom mit. Úgyhogy csak magam miatt, mert k, én úgy érzem… de majd a férjem 

válaszol. Én úgy érzem, hogy ez, az így jó.” (2G-1 anya, 110-112, 2. 4. 1. nyílt kód) 

Abban az esetben, ahol sütés-f zéshez pozitív élmények és kompetencia-érzés társul, ott 

a siker és a büszkeség pozitív érzései egybefogják a személyt és otthonát, és egy képben 

(szimbólumban) jelenik meg a kompetens vendéglátó, az otthona (f leg a terasz) 

szépségeire büszke házigazda és az alkotást élvez  konyham vész: 

„Ugyanígy sikerélmény a konyhában, én imádok f zni, sütni, ilyesmiket csinálni, meg 

a terasz is, a terasz azért is, mert gyönyör  szerintem, illetve nagyon jó társasági életet 
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élünk a nappaliban és a teraszon, úgyhogy ez is jó. (…) Én szeretek vendégeket hívni, 

úgyhogy… meg az emberek szeretnek is idejönni, meg hát minden… (…) [Az otthon 

szimbóluma, az] mások számára az én teraszom, ha így vesszük” (3E-1, 147, 151, 2. 4. 1. 

nyílt kód) 

Az otthoni rutinok élményének min sége bizonyos esetekben úgy változik, hogy az csak 

áttételesen kapcsolódik az otthon helyének vagy terének változásához. Elég, hogy az otthoni 

rutin (f zés) kontextusa megváltozzon, és a konyhai tevékenység elveszti korábbi 

érdekességét, vonzerejét a férj számára. A f zés a családos életben az önmagáért való 

tevékenységb l szükséglet-kielégítéssé, elvárt szolgálattá válik, ezek az elvárások pedig 

alakítják a konyhai tevékenységek jelentését és az azokkal járó érzéseket.  

„Hol szenvedek, mit l szenvedek… Konyhában is szoktam, hogyha én f zök… 

(…)Hát, régebben szerettem, de most már inkább néha… Inkább szenvedek t le. Ugye, 

ugye, az ember inkább csak túl van rajta. (…)Hát, általában az ember valamit sokszor 

csinál, abba bele is un, nem? Hát ez is egy olyan dolog. Hát az más mondjuk… Tehát… 

Szerintem az az érdekes, hogy az ember mondjuk tanulja, hogy egyedül van már, magának 

csinálja, hogyan… és hogyha az embert érdekli is a téma, kicsit beleássa magát, hogy mit 

hogyan. Tehát most már… Szóval most abszolút csak a cél a lényeg, hogy legyen ebéd, 

aztán utána csinálhassunk másvalamit. (…)Aztán így egy feladattá válik, amin gyorsan túl 

kell lenni.” (2E-2, férj, 163, 173, 175, 177, 2. 4. 4. nyílt kód) 

Érdemes összevetni ezt a beszámolót a f zés öröme kapcsán fent idézett férj (3E-1) 

f zés-élményével, aki - párjával, gyermek nélkül élve - „még” átéli a f zés flow-ját. 

Az otthon terével kapcsolatos elégedetlenség érzése változtatásra, tervek alkotására 

ösztönzi a családtagokat, és a jöv r l alkotott fantáziák részt vesznek az aktuális otthon 

élhet ségének élményében. Abban az esetben, ahol a férjnek hiányzik az elvonulás helye a 

családi házukból (leszámítva a fürd szobai id ket), az otthon szimbólumának egy 

megvalósítandó tervet, jöv -fantáziát választ. Ez a fantázia hordozza az elvonulás (majdani) 

lehet ségét: 

„az, amit szeretnék, az a könyvtárszer ség, a lépcs  feljárat alatti részében, és ott körbe 

szeretném könyvespolccal a mennyezetig, és oda egy olvasósarkot szeretnék, és nekem ez 

lenne így… (…) Fotel egy olvasólámpával, könyvekkel, és akkor olvasni ott. Kellemesen.” 

(2G-2, apa, 229, 235, 2. 4. 4. nyílt kód) 
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Más esetben az otthon terének (és helyének) megváltoztatásától az anya az (intimitásban 

nehézségekkel küzd ) párkapcsolat megváltozását is reméli. Jelenlegi (panel) otthonukat 

már mindketten átmenetinek élik meg, a jelen otthon sok tekintetben frusztráló (a feleségnek 

inkább, mint a férjnek), a „jó otthon” másutt, máskor lesz elérhet , és vele együtt (a feleség 

reményei szerint) a harmonikusabb családi kapcsolatok is:  

„Hát igen, ez a kis szoba így jó lesz, és ezt majd megcsináljuk kicsit nagyobba, és majd 

apuka is szerintem máshogy fog hazajönni, hogyha lesz egyszer egy olyan lakásunk, ami 

azért nagyobb lesz. Csak kicsit nehéz abból a szempontból, hogy  nem fokozatokban 

gondolkodik. Tehát nála nem az van, hogy akkor most menjünk egy kicsit nagyobba, vagy 

egy kicsit drágábba, hanem már egy olyanba szeretne költözni, ahol, ahonnan már nem fog 

elköltözni soha életében. De szerintem kevés az az ember, aki úgy éli az életét, de … 

Kívánjuk neki, hogy így sikerüljön. (…) Mert közben még a parketta is annyira recseg, 

hogy, tehát itt megvannak a pontok, hogy hova szabad lépkedni a szobában, szívesen 

megmutatom hogy. Tehát, hogy én nem, nem, hogy én nem, ett l is egyébként úgymond 

rosszul vagyok, azt kell hogy mondjam, hogy, nagyon régi itt a parketta, és annyira recseg, 

hogy amikor nagy nehezen végre elalszik a kisbaba, hogyha rossz helyre lépünk, akkor 

nem alszik el a kisbaba, akkor fölébred a kisbaba. Úgyhogy a parkettán azért lett volna egy 

jó kis csere, de hát Istenem, még azt is elfelejtettem, hogy igazából annyira vártam már t, 

hogy nyikorog a parketta. Szóval ki kellett volna cserélni, de apuka azt mondta, hogy 

ebben a lakásban már semmit nem fogunk kicserélni, és nem fogunk semmit sem 

megcsinálni. (nevetés)  Így legyen.” (6G-2, anya, 65, 87, 2. 4. 3., 2. 4. 5. nyílt kódok) 

8. 3. 5. Helyhez köt d  intenzív érzések (2. 5. axiális kód) 

Az otthon terének egyes kitüntetett területeihez rendre intenzív pozitív és negatív 

érzéseket kapcsoltak az interjúalanyok. Ezek a kiemelt helyek mind „létfontosságúak” 

valamilyen módon: a konyha az ételkészítés-étkezés kapcsán (2. 5. 1. nyílt kód), a hálószoba 

az alvás és a szexualitás (utódok megfoganása) kapcsán (2. 5. 2. nyílt kód), a gyerekszoba 

mint az utódok felnevelésének helye (2. 5. 3. nyílt kód), és a bejárati ajtó és az el szoba 

környéke pedig az egész otthon védelme, a „kint” és a „bent” találkozása szempontjából (2. 

5. 4. nyílt kód). 

A hálószobához különösen intenzív, ellentmondásos érzések kapcsolódnak a szexuális 

élet zavarainak idején (2. 5. 2. nyílt kód). A helyiség és a házaspár hálóágya egyszerre a 

biztonság és az összetartozás letéteményese, a közös élet kereteinek biztos pontja, a közös 

alvás szex nélkül is er s intimimást adó rítusának helye. Ugyanakkor a hiányok, csalódások, 
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a tehetetlenség és frusztrációk mentén újra és újra bizonytalanság, feszültség és szenvedés 

kapcsolódik a helyhez. El fordul, hogy a hálószobához tartozó, pozitív érzéseket inkább a 

pár távollétében, nappal éli meg a gyerekkel otthon maradó fél (anya), a nehéz érzések pedig 

az esti találkozásokhoz kapcsolódnak.  

A pár tagjai az ellentmondásos, nehéz helyzetr l aszimmetrikusan, nagy 

hangsúlyeltolódásokkal számolnak be. Van, hogy a férj említi csak a szexuális élet 

problémáit, nehezen bevállalható elkeseredéssel, felesége gerincfájdalmához kötve azokat, a 

feleség viszont nem említ semmit ezzel kapcsolatban, csak a tévézés és alvás biztonságot 

adó mozzanatait a hálóban: 

„A háló meg [a biztonság helye], hát ott ugye, tehát az a férjemhez kapcsolódik. Tehát 

az meg azért, mert az is, tehát így este lefekszem, és akkor vége van a napnak, kicsit még 

nézem a tévét… hát az is. Ez egy olyan, már alvás el tt szoktam. Erre van a hálószoba, és 

lehet aludni jó nagyot. Ez a kett , ami így a legjobb. Kuckós.” (2G-1, anya, 108, 2. 5. 2. 

nyílt kód). 

„A hálószoba [a biztonság helye], mert ugye az a hálószobánk a feleségemmel, tehát az 

ugye szerintem olyan egyértelm .” (2G-2, apa, 91, 2. 5. 2. nyílt kód) 

„Tehát a hálószobát, azt bejelölném [szenvedés helyének], de az ilyen intim dolog, de 

az például az… tehát az kellemetlen, tehát az… (…) A házaséletben [a feleségem 

derékfájdalma] er sen [hat], nagyon er sen. Ez okoz feszültséget, de feldolgozható. Tehát 

azért nem is rajzoltam, vagy írtam be a [betegséget] oda, mert olyan állapotnak tekintem 

ezt a dolgot, ez egy állapot, ami, remélem, megváltozik majd, id vel. (…) Ezt nem lehet 

feldolgozni. Tehát ez nem, ez egy alapfeszültséggel jár az ember életében. És ezzel együtt 

kell élni.” (2G-2, apa, 205, 207, 213, 2. 5. 2. nyílt kód) 

Más esetben a pár mindkét tagja beszámol a hálószobában megélt jó érzésekr l és 

feszültségr l, de más-más jelentést adnak a közös élményeknek és eltér  módon kezelik a 

nehézségeket. A férj beszámolójában is megjelenik a hálószobához f z d  érzések 

ellentmondásossága, a kapcsolódásbeli igények különbsége, és az azzal járó feszültség. A 

férj narratívumában a nehéz érzések és konfliktusok jelent ségének leértékelését látjuk 

(„amúgy nincsen nagy gond”): 
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„[jó közérzet helye a hálószoba] Hát ott pihenünk… ott szeretünk lenni. A 

gyerekszobában is.” (6G-1, apa, 106, 2. 5. 2. nyílt kód) 

„[feszültség helye a hálóágy] Hát igen, mert mindig este, amikor anyuka beszélgetni 

akar, apuka meg aludni, és akkor ott mindig, a nap végén, ezért jönnek a problémák. 

Hogyha, van amikor fáradt az ember… és különböz  [igények vannak]… Ennyi. Talán, de 

amúgy… amúgy nincsen nagy gond, tehát…” (6G-1, apa, 114, 2. 5. 2. nyílt kód) 

Az anya a maga szemszögéb l nyíltabban beszél a hálószobához köt d , 

elbizonytalanító, feszültségkelt  tapasztalatokról kettejük testi kapcsolatában, amelyek 

kapcsán vád alá is vonja a férjét: 

„Tehát ez egy új helyzet. Ez a gyerekszülés, ez egy új helyzet, és ez mivel 

mindkett nknek új dolog, ezért vannak olyan dolgok a házaséletben, ami egyel re nem 

funkcionál még, és most ez egy bizonytalan, és ezért tettem ide [a bizonytalanság helyét] 

(nevetés). (…) Igen, ez most a bizonytalanság. Hát nem tudom, hogy hogy lesz… és 

kérd jel is egyben. (…)Mert apuka bent volt ugyan a szülésnél, de nem tudom, hogy ez 

mennyire hatott jól úgymond a házaséletre. Mert én annak idején tartottam ett l, hogy talán 

nem kellene, mert, hogy láthatott olyat, amit nem biztos, hogy… kell, hogy lásson. És 

egyel re még ezt igazolja a dolog. Bár ez nem tartozik ehhez a részhez, de gondoltam, 

hogy elmondom.” (6G-2, anya, 73-77, 2. 5. 2. nyílt kód) 

„Tehát [a hálóágy is a feszültség helye], de hát azt tudjuk, hogy miért. Nem mondanám 

el újra, hogy miért. De az egy feszültséget okozó dolog szerintem. És még azzal 

kiegészíteném, hogy ez az ágy, ez egy nagyon kemény ágy, és ebben nem értettünk egyet 

sosem a férjemmel, hogy  szerinte a kemény ágy a jó, szerintem pedig a nem túl puha, de 

azért puhább, mint amin  alszik, mert az egy beton-kemény ágy, azt kell, hogy mondjam, 

ezt a kifejezést használom inkább. És az én oldalamon van egy nagyon vékony kis szivacs 

is. Tehát én annyira nem tudtam aludni, képtelen voltam az els  pillanattól kezdve, hogy… 

ebben sem értettünk egyet, hogy milyen legyen az ágy. Viszont már egyszer elmentünk, az 

egyik ilyen áruházba, és kinéztünk egy olyan, ilyen szivacsot, ami mindkett nknek 

megfelelne. Egyszer majd. De hát Pató Pál úr, majd ahogy alakul. Ha találunk egy olyan 

lakást, akkor talán az a szivacs is meglesz.” (6G-2, anya, 91, 2. 5. 2. nyílt kód) 

Az összetartozás érzése is ellentmondásosan jelenik meg az anya beszámolójában, éppen 

a hiányával, a vágyakozással van jelen a hálószobában. A hiányok megélését tovább 
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nehezíti a mások hálószoba-történéseivel való összehasonlítás (ahogy ezt korábban a konyha 

és a f zés esetén is láttuk): 

„[Az összetartozás helye a hálószobában is van.] Hát igen, erre meg még egy kicsit 

várunk, de ez is nagyon fontos, hiszen szerintem, házas-élet, házas-társak, tehát az, az is… 

de  még nem annyira érzi azt, hogy… Szerintem ez a szülés miatt lehet, de majd 

meglátjuk. Általában nem így szokott lenni, azt hozzáteszem, mert van egy-két ismer söm, 

aki szintén akkoriban szült, amikor én, és náluk fordítva van. És általában, ha az ember 

olvasgat az interneten, akkor is csak azt lehet látni, hogy inkább az apukák… nálunk nem, 

sajnos nálunk nem így van. Úgyhogy… nem tudom, mit tehetnék az ügyben, mert azért 

próbálkozni, azért próbálkozom, de úgy t nik, hogy túl fáradt  valahogy. Gyakorlatilag a 

családot el kell tartania, és az új helyzet, és mindig fáradt. Nálunk úgy maradt meg, hogy 

neki fáj mindig a feje (nevetés).” [a férj gerincfájdalommal él] (6G-2, anya, 107, 2. 5. 2. 

nyílt kód) 

Egyértelm en pozitív jelentést akkor kap a hálószoba a feleség számára, amikor a férj 

távol van napközben, és az anya a kisbabával kettesben élvezi ott a napsütést (gyógyulás 

helye). Szimbolikusan is, a kisbaba, mint a nehéz következményekkel járó szülés 

gyümölcse, jelenlétével gyógyítja a születésével összefüggésbe hozott törést a szül k testi 

kapcsolatában. Az anya az interjú idején a kisbabával tudta megélni a kapcsolati igények 

harmonikus összehangolását (ami a párkapcsolatból éppen hiányzott): 

„[gyógyulás helye] ez a kis hálóhelyiségünk is. A hálóhelyiség az azért, mert amikor 

kisüt a nap, akkor nagyon szeretek itt sütkérezni az ágyon, és akkor pont odasüt a nap, 

odaviszem a kisbabát is, és akkor picit napoztatjuk az arcunkat.” (6G-2, anya, 97, 2. 5. 2. 

nyílt kód) 

Mindkét, fent idézett házaspár narratívumában a feszültség és az egymástól való 

elhatárolódás - hálószobában hangsúlyossá váló - körei átfogják az egész interjút (és az 

egész otthont). Ez megjelenik abban, ahogy egymást rutinszer en (el)kerülik az otthon 

terében (2G pár), vagy az otthonoz f z d  viszonyt átható vádban (a feleség részér l a férj 

irányába, 6G pár esetében). Ezen átfogó rítusokat írja le az elemzés központi kategóriája, a 

negyedik szelektív kód (ld. majd alább). 

A várandósság és a szülés történései az interjúkban más család esetében is áthatják a 

hálószobához f z d  érzéseket, a hálószoba jelentését az anya párkapcsolati 



 142 

élményvilágában. A hálószoba a következ  generáció genezisének drámáját hordozza 

ezekben a beszámolókban: 

„[a hálószoba a betegség helye] Hát amikor én a második gyerekkel terhes voltam, és 

akkor ez így gyakorlatilag én már csak feküdtem, mert hogy egyrészt nagyon nagy volt a 

gyerek, másrészt meghogy már semmihez nem volt igazán kedvem. És akkor mi rengeteget 

voltunk a Somával, még ugye akkor csak kettesben… úgyhogy én lefeküdtem, mert nagyon 

rosszul voltam, mert mindig a 16. héten indul el a szorongás… és akkor egyedül voltunk 

itthon, a férjem búvárkodott Mallorcán, és akkor… akkor én mindig feküdtem, és akkor 

Somi itt feküdt a lábamnál, és így vigyázott rám, és mindig mondta, hogy ne félj anya, mert 

vigyázok rád. És akkor gyakorlatilag én semmi mást nem kívántam, csak hogy mindig így 

feküdjek, és akkor tudom, hogy akkor volt a Pekingi Olimpia, és akkor beszerelt ide férjem 

nekem, mert rettenetes meleg nyár volt, beszereltetett egy légkondicionálót, és akkor így 

itt… Mert bármennyire is furán hangzik, de nekem a terhességeim voltak a leg… azok az 

id szakok, amikor a legbetegebbnek éreztem magam. Tehát nekem a terhesség meg a 

betegség az gyakorlatilag ekvivalens, mert hogy én mind a két terhességemet kvázi 

depresszióval, ami egy hangulati betegség, hordtam végig. És… hát emiatt.” (4G-1, anya, 

153, 2. 5. 2. nyílt kód) 

8. 3. 6. Pozitív és negatív töltés  érzések elkülönült helyei (2.6. axiális kód) 

Az otthonban megélt érzések helyei leírhatók nemcsak a cselekvési és kapcsolódási 

rutinok különbségei fel l, hanem a tér fizikai jellemz ihez f z d , eltér  érzések és 

jelentések mentén is. Az interjúszövegek utaltak arra, hogy a családtagok más és más töltés  

érzéseket és jelentéseket kapcsoltak az egybenyitott és az elkülönül , zárt terekhez 

(„egybenyitott vagy elkülönül  terek” 2. 6. 1.  nyílt kód). Ez jelent meg abban a korábban 

idézett példában is, ahol a feleség arról számolt be, hogy párjával lakva, biztonságot ad 

számára az egybenyitott, amerikai konyhás nappali használata, szemben gyermekkori 

otthonával, az elkülönített konyha tapasztalatával (3E-2, 165). 

Más esetben, az epilepsziával él , fiatal anya számára, éppen a hely zártsága adja a 

biztonságot. magyarázatában utal arra, hogy családi házukba már többször betörtek:  

„[biztonság helye a konyha sarka] Nemtom, ez a bezártság itt, ez a… Meg az asztaltól 

is be vagyok zárva, itt a fal, hátam mögött is a fal, itt meg még két szék, vagy két ember, 

tehát hogy… (…)Nem tudom… Én ilyen megrögzött izé vagyok, hogy ha bejön egy 

ember, és megtámad minket, akkor ne én legyek az els  célpontja, nem tudom, én ilyen… 
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Sokáig néztem ilyen filmeket, hogy mittudomén, Gyilkos elmék, vagy mittudomén, és ett l 

nagyon beparáztam, és akkor… Meg sok volt nekem ez a betör sdi dolog is, mindig féltem 

az ilyen dolgoktól. F leg amióta [a kisfiam] megszületett, azóta meg t féltem nagyon az 

ilyen dolgoktól. Mert mi már ugye tudunk vigyázni magunkra, de  még nem.” (1E-1, 

anya, 104, 110, 2. 6. 1.  nyílt kód) 

Az otthonok fizikai elrendezése szempontjából talán az sem lényegtelen, hogy ez a ház 

az utca szintjén van, míg a 3E pár lakása a sokadik emeleten, így ott a magasság jelentette 

számukra az otthon védettségét. 

Az interjúvolt családok otthonai több helyen is többszintes elrendezés ek voltak. 

Ezekben  az otthonokban a „fent” és a „lent” sajátos jelentéseket nyert („fent-lent 

különbségek”, 2. 6. 2.  nyílt kód). Volt, hogy a „fent” fenyeget  veszélyforrássá vált az 

epilepsziával él , fiatal anya számára, ezért „leköltözött”, anyja szobájába (1E-2 nagymama 

beszámolóját ld. err l a … oldalon). 

Egy másik, férjével és kisfiával él , szintén epilepsziás anya számára a „fent” inkább a 

gyermekét l való, majdani eltávolodás (szintén fenyeget ) lehet ségét hordozta, amin az 

sem enyhített, hogy a fenti gyerekszobára, mint alkotásra, kifejezetten büszke volt. Ebben a 

narratívumban az otthon aktuális fizikai kialakítása veszélyt hordoz a kapcsolatok további 

alakulására nézve: 

„Amit mondanék még, hogy a gyerekszobát azt azért bekarikáznám [mint a jó közérzet 

helyét], mert… úgy érzem, ez hülyeség lesz, de hogy ez kimondottan egy [jó közérzetet] 

sugárzó szoba. Tehát nem csak számomra, hanem hogy így olyan jól sikerült a kialakítása, 

vagy olyan vidámra sikerült, hát ez a gyerekszoba dolga. (…)Hát keveset [vagyunk ott], 

mert csak hogyha fölszaladunk netán pelenkázni, de azt lent is szoktuk, úgyhogy ritkán, 

felviszem a szennyesét a gyereknek a gyerekszennyesbe, hát ritkán vagyunk ott, de úgy 

szeretem. Meg olyan jó onnan kinézni is az ablakon… (…)Azért mondom, hogy ez nálunk 

nagyon így alakult. Hát majd talán ha nagyobb lesz. Ezt nem szeretem ebben a 

kétszintességben, ahogy nevezzük kétszintesnek. Ezen sokat is agyaltam, hogy mért van a 

gyerekszoba külön, de hát nem volt most mit tenni ezzel. És félek attól, hogyha… ezt most 

nyilván más, hogyha felidézem, hogy én félek attól, hogyha nagyobb lesz, akkor 

különösen, ez ki is fog alakulni, hogy  ott lesz sokat, mármint ha így a számítógép, meg a 

tanulás, meg minden oda fogja kötni, és mi meg továbbra is itt leszünk sokat, és akkor 

majd úgy kell, hogy „Gyere már le egy kicsit!” (…)Tehát nem az lesz, hogy most nyilván 

attól még ott van a szobájában, de az ember úgy bekukkant, hogy mit csinálsz, meg akkor 
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eszébe jut valami, hogy „Jaj, képzeld anyu, a Jóskának mittudomén eltörött a lába”, és az 

ember akkor megáll egy kicsit beszélgetni vagy valami… én ett l nagyon tartok.” (2E-1, 

232-240, 2. 6. 1.  nyílt kód) 

Egyes otthonokban a bels  ajtók nyitott vagy zárt állapota kapott nagy jelent séget (2. 6. 

3. nyílt kód). Ugyanabban az otthonban az egyik családtag (epilepsziával él  anya) számára 

a fürd szobaajtó zártsága hatott fenyeget en a biztonságérzésre („félek bezárni, mert mindig 

kell, hogy elérhet  legyen egy menekülés… hogy bárki tudjon segíteni, ha történik velem 

valami” 1E-1, 166,), feln tt (egészséges) húga pedig szobája ajtajának zárva tartásáért 

küzdött bátyjukkal („a bátyám ki szokta nyitni az ajtómat, [amikor nem vagyok itthon], mert 

azt mondja, úgy tud kiszell zni a szobája… és kinyitja az ablakokat is, amikor cigizik, mert 

úgy tud kimenni a cigifüst, amikor fent dohányzik…” 1E-4, húg, 30). 

8. 3. 7. Az otthonban megélt érzések ciklikusan változnak (2.7. axiális kód) 

A családtagok az otthon egyes helyszíneihez id ben nem feltétlenül állandó 

érzésmin ségeket kapcsolnak. Az otthon érzelmi tere az id vel nemcsak lineárisan, de 

ciklikusan is változik, miközben a fizikai elrendezés változatlan marad („a helyek érzelmi 

jelentése ciklikusan változik”, 2. 7. 1. nyílt kód). A ciklikusság a családtag érzelmi 

hullámzásait követi abban az egyszobás, kicsi otthonban, ahol a hálóágy sokszoros (érzelmi) 

funkciót tölt be a feleség számára: 

„[A biztonság helye] hát így az ágy. Itt ez, ez a tágas, jó nagy, s ha bejövünk, a tévé elé 

is ide ülünk le, vagy hogyha beszélgetünk is oda ülünk föl az ágyba, nem így a fotelba, úgy 

hogy az, amelyiket inkább úgy jobban kihasználjuk, úgyhogy itt többet vagyunk. (…) 

Talán, hogy jó tágas az ágy, vagy nem, nem tudom, nem tudom, így ezt nem tudom 

megmagyarázni. Hogyha hazajövünk is, hogyha éppen pihenünk, vagy tévét nézünk, vagy 

beszélgetünk, vagy valami, akkor oda fekszünk fel, vagy felülünk, vagy feld lünk.” (5G-1, 

feleség, 81, 83) 

„[A szenvedés helye] hát ugyanitt, itt az ágyba [van] (…) igen. Befekszek, s ott sírok. 

(…)Hát amikor kiborulok nagyon, akkor el fordul, amikor már … hát el  szokott fordulni. 

(…)Igen, a sarokba, oda behúzódok, és ott.” (5G-1, feleség, 81, 83, 2. 7. 1. nyílt kód) 

Az otthoni személy-környezet tranzakciót jellemzi, ahogy a feleség élményében és 

leírásában mintha az ágy képe is változna a helyzetek és érzelmek változásával: ugyanaz az 
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ágy egyszer tágasnak t nik, másszor a kis helyre való visszavonulás lehet ségét adja („oda 

behúzódok”).  

A helyek érzelmi jelentésének ciklikus változása a napszakok váltakozását követi annak 

az anyának esetében, aki arról számol be, hogy a benne keletkez  feszültség napközben nem 

jelenik meg sehol, este-éjszaka viszont ez irányítja az otthoni helyek jelentését és 

használatát: 

[a feszültség helyének leírása] „tehát így nap közben nagyjából azért vissza tudom 

fogni valamennyire a bels  feszültséget, általában akkor szokott ez el jönni, amikor aludni 

kell, vagy pihenni lehet. Tehát nekem azért az eléggé a hálóhoz, az alváshoz kapcsolódik, 

mert napközben ezt úgy valahogy vissza tudom valamennyire szorítani. Tehát inkább este 

szokott el … nem is nagyon van id m egyébként ezzel nap közben sokat foglalkozni. 

(…)Mondjuk lefekszem fáradtan, hogy na jó, akkor most elalszom, és akkor azt érzem, 

hogy nem fogok tudni aludni, vagy ha nagyon kimerült vagyok például, nagyon keveset 

aludtam, akkor is néha így át tudok esni azon a határon, hogy akkor már annyira fáradt 

vagyok, hogy nem bírok elaludni. (...)Szoktam imádkozni, és utána annyira meg szoktam 

nyugodni, hogy el szoktam aludni. Tehát kimegyek [a nappali kanapéra], imádkozom.” 

(3G-1, anya, 146, 148, 150) 

Az otthonban megélt érzések egyes családtagok beszámolójában sokkal inkább köt dnek 

a jóles  vagy feszültséghordozó cselekvésekhez, rutinokhoz, mint magukhoz a helyekhez. 

Ezekben az esetekben az érzések az id  haladásával „vándorolnak” az egyes helyszínek 

között („az érzések vándorolnak a helyek között”, 2. 7. 2. nyílt kód). Például a reggeli jó 

közérzet, gyógyulás a fürd szoba használatához kapcsolódik a családi házban él  apa 

számára („Hát eleve úgy rendeztük, hogy ilyen kis miniwellnesst. Hát pezsg fürd , 

infraszauna”, 4G-2, férj, 137), az esti jó közérzet pedig a kandallóhoz, ami számára 

„alapvet  fontosságú, mert én falun n ttem fel”, azaz a reggeli jóllét inkább a vízhez, az esti 

inkább a t zhöz köt dik ebben az interjúban. 

8. 4. III. téma: Az otthonban megélt érzések leválnak a környezetr l 

A harmadik szelektív kód négy axiális kódja azokat az interjú-narratívumokat 

tartalmazza, amelyekben a családtagok otthoni érzelmi élménye különböz  módokon elválik 

az otthoni környezet fizikai jellemz it l, kialakításától, bels  tagoltságától, a pozitív és 

negatív környezeti min ségekt l. Ezekben az élményekben az otthonnak egyfajta „eszmei” 
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értéke van, és mint ilyen, betölti szerepét, bármilyen konkrét formát öntsön is a valóságban. 

Az otthon olyan teret biztosít a családtagok számára, ahol „a szenvedésr l nem vesznek 

tudomást” (3. 1. axiális kód), illetve ahol „a negatív érzések tevékenységekkel kizárhatók” 

(3. 2. axiális kód). A környezett l való függetlenedés széls séges megélésében az otthonnak 

egyáltalán nincs jelent sége abban, hol és hogyan érzi magát a személy biztonságban („az 

érzések nem köt dnek helyhez”, 3. 4.  axiális kód), illetve hogyan viseli krónikus betegségét 

(„a betegség a családtag életét befolyásolja”, 3. 3. axiális kód), lásd a 10. táblázatban. 

 

10. táblázat A kódolási folyamat eredményeképpen kialakult kódfa III. szelektív kategóriája 

III.  Az otthonban megélt érzések leválnak a környezetr l  szelektív 

3. 1.  A szenvedésr l nem vesznek tudomást  axiális 

3. 1. 1.  Az otthon a kikapcsolódás / nyugalom szigete  nyílt 

3. 1. 2. „Megoldandó problémák”  nyílt 

3. 2.  A negatív érzések tevékenységekkel kizárhatók  axiális 

3. 2. 1.  A beteg nem vesz tudomást a betegségr l  nyílt 

3. 2. 2.  A beteg családtag szolgálata  nyílt 

3. 2. 3.  Megküzdés a betegséggel  nyílt 

3. 3.  A betegség a családtag életét befolyásolja  axiális 

3. 3. 1.  A beteg szenvedésére inkább a családtag figyel  nyílt 

3. 3. 2.  A családtag figyelme saját állapotára irányul  nyílt 

3. 4. Az érzések nem köt dnek helyhez  axiális 

3. 4. 1.  Szenvedés bárhol megjelenhet  nyílt 

3. 4. 2.  Az otthon terének nincs jelent sége  nyílt 

3. 4. 3.  Az otthon pozitív érzésekkel telített  nyílt 

3. 4. 4.  Az érzések a kapcsolatokból származnak  nyílt 

3. 4. 5.  Érzésekkel telített helyek az otthonon kívül  nyílt 

3. 4. 6.  A bels  állapotok nem köthet ek helyhez  nyílt 

 

8. 4. 1. A szenvedésr l nem vesznek tudomást (3. 1. axiális kód) 

Az interjúszövegekb l kiemelked  mintázatoknak egy karakteres ága rajzolódott azok 

körül a tapasztalatok körül, melyek szerint az otthon teréb l az érzések negatív min sége, 

különösen a szenvedés, teljességgel kiszorítható. Ilyen módon az otthon a kikapcsolódás / 

nyugalom szigetévé válik (3. 1. 1. nyílt kód), ami jó keretet biztosít a szenvedés mentális 

kizárásához („megoldásához”) az alábbi példában szerepl , epilepsziával él , fiatal férfi 

narratívumában. Ebben a megélésben az otthon egész tere egyformán vesz részt, nem 

tagolódik, és ez az élmény s r södik az otthon szimbólumának választott hálóágyban is: 
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„Hát olyan szempontból tudom bentre rakni a szenvedést, hogy hol szeretem megoldani 

(…)Meg a szenvedés az egy olyan szó, amit én nem szeretek, meg most szenvedni az 

szenved, aki akar szinte, mindegy, felfogás kérdése az egész. Szerintem. (…) Hát 

mittudomén, ha valami miatt ölöm magam, amit szenvedésnek mondanék, akkor a 

kikapcsolódás az, ami erre [megoldás]… úgyhogy az.” (3E-1, férj, 213-221, 3. 1. 1. nyílt 

kód) 

„[otthon szimbóluma] én lehet hogy az ágyamra gondoltam a hálóban (…) az az otthon, 

az úgymond az otthon-funkciót magába foglalhatja, leginkább mint pihenés és 

kikapcsolódás és satöbbi. De ugyanez a terasz is számomra, meg a nappalinak a tere. Kicsit 

amikor az ember szerintem hazaér, akkor a nyugalom szigetére ér, valahogy ugyanez az 

egész lakás miatt, meg a hálót azt talán amiatt mondanám, mert ott piheni ki magát 

leginkább az ember az alvással.” (3E-1, férj, 321, 3. 1. 1. nyílt kód) 

A szenvedés kapcsán a rendszeres kisrohamokkal él  férfi (3E-1) párja beszámol azokról 

a nehéz érzésekr l, amit  él át, látva párja szenvedését (ld. a IV. téma kapcsán, alább). A 

férfi saját betegségéb l fakadó szenvedését is képes magától elzárni a „nyugalom szigetén”. 

A szenvedés, minden helyt l és környezett l függetlenül, átkeretezhet  „megoldandó 

problémának” (3. 1. 2. nyílt kód). Ez megjelenhet úgy is, mint múltbéli szenvedések során 

kidolgozott megoldás: 

„Már nem szenvedek. … Tehát már azt mondom, hogy nekem… nem fordítom az 

energiáimat szenvedésre, most már inkább a megoldásra pazarlom az energiáimat. 

Úgyhogy úgy istenigazából nem tudnám azt mondani, hogy itt vagy ott, tehát az, hogy nem 

érzem jól magam, az egy dolog, de már … a szenvedés fázisomon túl vagyok. Volt, amikor 

a hálószoba volt a legborzalmasabb… ez így szépen két év alatt folyamatosan változott… 

most már így istenigazából nem szenvedek… tehát nincs szenvedés helye…” (4G-1, 

feleség, 128, 3. 1. 2. nyílt kód) 

A betegséggel (epilepsziával) járó szenvedés úgy is elkerülhet  („megoldható”), hogy a 

beteg teljes mértékben az orvos megítélésére és a gyógyszerelésre hagyatkozik a nehézségek 

kezelésében, eközben saját szenvedésélményét tagadja, háttérbe szorítja. Ennek hangsúlyos 

példája, amikor a várandósan epilepsziás nagyrohamról beszámoló anya saját szenvedésr l 

nem tud beszámolni, az orvosról viszont elismer en nyilatkozik, aki (majdnem) jól oldotta 

meg a rohamok problémáját a gyógyszerbeállítással: 
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„…nincs szenvedés, inkább félelem van, mondhatom úgy? (…) de most már nem félek, 

annyira jól be vannak állítva a gyógyszerek… és az orvosok annyira jól be tudták mérni a 

gyógyszerszinteket akkor is, hogy amikor terhes voltam az esésnél… csütörtökre volt 

id pontom, hogy beállítsák a gyógyszerszintet, és az esésem az szerda este volt” (1E-1, 

anya, 165, 3. 1. 2. nyílt kód) 

Az epilepsziával él  anya húgának interjújából kiderül, hogy a várandósan elszenvedett 

esés következtében az anya fejb re felszakadt, kórházban varrták össze. A szenvedés 

érzésmin sége, ami a húg interjújában a betegséggel kapcsolatban megjelenik, hiányzik az 

anyáéból. Korábbi példában láttuk, hogy az anya édesanyja beszámolt lánya halálfélelmével 

való, közös megküzdésükr l. A félelemre való utalás az anya interjújában is megjelenik, az 

orvosoknak köszönhet  jóllétb l visszatekintve. A félelem legy zésének záloga a jó orvosi 

beavatkozás (jó gyógyszerelés következtében beálló tünetmentesség), a szenvedés pedig - a 

beszámoló szerint - nem kapcsolódik a rohamok kapcsán megélt traumákhoz az otthoni 

környezetben. 

8. 4. 2. A negatív érzések tevékenységekkel kizárhatók (3. 2. axiális kód) 

A krónikus betegséggel él  interjúalanyok és családtagjaik többféle cselekvéses 

stratégiáról is beszámoltak, amelyekkel a betegséghez, a tünetekhez, vagy a betegség 

családban való jelenlétéhez köt d  negatív érzések távol tarthatók.  

Kamaszkorától epilepsziával él  férj arról számol be, hogy nem lehet „lokalizálni” a 

betegséget az otthon terében, mint ahogy egész életét is áthatja Úgy vesz róla tudomást, 

hogy együtt él a betegségnek ezzel a behatárolhatatlan voltával, csak „folytatja, amit csinál” 

(3. 2. 1. nyílt kód): 

„… én tudom, hogy van ez a betegségem, ezzel együtt kell élnem, kész. Meg kell 

oldani ezt is, ha úgy vesszük, és csak úgy lehet megoldani, hogy tudomásul vesszük, úgy 

gondolom. De ezt is úgy fogom föl, mint egy probléma, vagy hogy fogalmazzak, amit meg 

kell oldanunk, amire nem igazán van megoldás, esetleg a gyógyszeres terápia, vagy bármi 

ami… de eddig nem sikerült [megoldani], úgyhogy együtt élek vele”. (3E-1, férj, 273, 3. 2. 

1. nyílt kód) 

A férfi narratívumában a betegség figyelmen kívül hagyása mint képesség jelenik meg, 

és ennek a képességnek kialakulása összefügg a betegség indulásának körülményeivel. A 

betegségr l való „nem tudás” sajátos megküzdési potenciált eredményezett a történetében 
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(„ha rosszul voltam, én ugyanúgy úsztam tovább”), ami független a tünetek megjelenésének 

aktuális környezetét l: 

„Nem tudtuk 2000-ig, hogy mi ez. Úgyhogy akkor jelentkezett ez. Csak rosszulléteim 

voltak, és a mellékhatások a rosszullétek után. Aztán, hát… lehet hogy ezért is tanultam 

meg jobban együtt élni vele, mint akinél hirtelen kiderül hogy betegsége van, mert én két 

évig folyamatosan „rohamoztam” idéz jelben, és hozzászoktam, és nem okozott gondot, 

vízilabdáztam is, ott úsztuk a tízszer százat id re, és ha rosszul voltam, én ugyanúgy 

úsztam tovább. Szóval nem vettem tudomást arról, így mondva úgy oldottam meg, hogy 

tényleg nem vettem tudomást arról, hogy van, mai napig talán ez van, néha nem veszek 

tudomást róla, vagy hogy általában. (…) Mert én olyan vagyok, hogy igen, rosszul vagyok, 

ugyanúgy folytatom, amit csinálok, igyekszem tényleg nem tudomást venni róla 

valamelyest.” (3E-1, férj, 287, 289, 3. 2. 1. nyílt kód) 

Az otthon terében a feszültség kezelésének legjobb módja számára az elérhet  

tevékenységekbe merülés: 

„…ha olyan feszültség van, amit mondjuk éppen csak úgy tudok kezelni, akkor 

szeretek ilyen konzolos játékot játszani, ahol kiélhetem a hülyeségeket, és akkor levezeti a 

feszültséget. Vagy a sütés-f zés is segít ilyen témában”. (3E-1, férj, 165, 3. 2. 1. nyílt kód) 

Feln tt, epilepsziás lányával és id s, távoli rokon nénivel él  anya saját nehéz érzéseinek 

kizárását a másik két feln ttr l való gondoskodás révén tudja fenntartani az otthon terében 

(3. 2. 2. nyílt kód). Az anya figyelme lánya és a „néni” szenvedésére irányul, saját jóllétét és 

identitását is a feszültség és a szenvedés „elsimításához” köti. Otthon – csakúgy, mint bárhol 

máshol  – arra törekszik, hogy a helyzetek elrendezhet k legyenek anélkül, hogy bárhol 

feszültség maradna. A „feszültségmentesség” az anya megélésében kevésbé az otthon 

jellemz je, inkább saját kapcsolódásmódja a világhoz: 

„[Feszültség helye az otthonban] Hát ilyen nincs, ezt le is teszem. … (gyorsan 

visszateszi a filctollat az asztalra)  Ilyen nincs. Ilyen nincs. Tehát olyan, hogy, hogy 

valahol állandó feszültség legyen, ilyen nincs. Azt nem mondom, hogy nincsenek 

nézeteltérések, mert azért egy családban midig vannak nézetkülönbségek, megbeszéli az 

ember.  Hogy ilyen, hogy feszültség góc, ilyen nincs, ezekt l meg is vadulnék, azt hiszem. 

Ilyen nincs. Mindig is igyekszem mindenhol kerülni, és elsimítani ezeket a dolgokat, a 
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munkahelyen is… [az óvodában] a gyerekeimet is arra nevelem.” (4E-2, anya, 130, 3. 2. 2. 

nyílt kód) 

Az otthoni térhasználat leírásában ugyanakkor megjelenik a konfliktus és a feszültség (a 

néni az ajtót „megfogja és becsapja”), de az anya ezzel kapcsolatos megküzdése is a nénivel 

való együttérzésen alapszik. Narratívumában kerül minden utalást arra, hogy a becsapódó 

ajtó (vagy az otthoni környezet bármely más jellemz je) benne bántódást vagy indulatot 

kelthetne: 

„Hát én azt mondanám, hogy inkább a, a… talán a néni, aki miatt keletkeznek 

konfliktusok, de azt se konfliktusnak nevezném, az sem egy konfliktus helyzet. Mert… 

mint ahogy mondtam egész… az egész életét áthatotta a rossz… és ezért mondtam Önnek, 

hogy biztos hogy nem fog Magával leülni beszélgetni11, mert elhatárolódik mindent l, 

rendkívül bizalmatlan, rendkívül barátságtalan tud lenni. Az egész élete úgy alakult 

szegénynek, hogy a gyerekkorától fogva sem kapott szeretetet, ezért, miután nem kapott, 

nem is tudja fogadni, de nem is tudja adni. Tehát kimutatni nem tudja (…) Igen, tehát az  

ajtaját… megfogja és becsapja, jelezve, hogy  most haragszik. Ez egy ilyen… Hát ezek 

ilyen primitív megnyilvánulások.  így vezeti le.  így vezeti le. Az idegbaját. Így vezeti 

le, hát istenem … valahogy le kell vezetnie. (…) Ahhoz neki már olyan állapotba, olyan 

idegállapotba kell kerülnie, hogy akkor már nagyon sajnáljuk és már azon töprengünk, 

hogy mit tegyünk, hogy, hogy ezen tudjunk segíteni… Úgyhogy. Tehát ilyenkor soha nem  

ellenséges… viszonyként éljük ezt meg, hanem azon gondolkozunk a [lányommal], hogy 

hogy tudnánk segíteni rajta. Hogy tudnánk megoldani ezt, hogy ezt a… kicsit ezt a rossz 

hangulatát, ezt a depressziós hangulatot valahogy oldjuk. (…) Hát kell t hagyni egy napig.  

(4E-2, anya, 136, 142, 144, 146, 3. 2. 2. nyílt kód) 

Az anya a szenvedés érzését sem tudta azonosítani otthonában és életében, majd az 

interjúban rögtön ezt követ en megrázó er vel írta le mindazt a veszteséget és 

fenyegetettséget, amit az epilepszia tüneteivel való létezés jelent lánya és az  számára. Az 

el nem ismert szenvedés az interjúhelyzetben a szavakon túlcsordulva, el tör  sírás 

formájában jelent meg, ahogy lánya betegségér l beszélt.  volt az egyetlen interjúalany, 

aki elsírta magát az interjú folyamán: 

                                                 

11 Az anya az interjúra való felkéréskor, minden igyekezetem ellenére, valójában nem is adott esélyt nekem, 

hogy közvetlen kapcsolatba kerülhessek a „nénivel” és magam kérdezhessek rá, hogy vállalná-e az interjút 
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„[A szenvedésr l] nem jut eszembe semmi… Igazából szenvedés… nem, küzdés, az 

van az életemben, az sok, de szenvedés, az nincs. Nem szenvedésként élem meg. … Nem 

így élem meg a dolgaimat. (…) A lányomon [látok szenvedést]… meg a nénin. (…) A 

lányom azért szenved, mert beteg…  ezért szenved… és hogy nem tud teljes életet élni 

emiatt a betegsége miatt, az epilepsziája miatt. Nem tudja, nem is lehet, nem tud 

lediplomázni, és ett l szenved, de nagyon. (elsírja magát) Elvesztette a vidámságát, az 

életkedvét. Egész más volt. Egészen más volt. Mindig nevetett. Mindig vidám volt… Egyre 

kevesebbet látom nevetni, [ahogy] a rohamok gyakoribbak lettek. Most már ott tart, hogy 

nem mer kimenni az utcára… és attól fél… mert volt már, hogy többször összeesett az 

utcán… attól fél, hogy aláesik egy járm  elé, és állandóan ett l rettegek… (sóhajt) hogy 

aláesik egy járm nek és többet nem látom… (…)És akkor én is meghalnék biztos… 

legalábbis a lelkem biztos, ha t elveszíteném… (…) Hát  a mindenem… és nagyon 

szeretem… mindent odaadnék azért, hogy segítsek rajta… mindent… mindent 

feláldoznék… de nem tudok rajta segíteni… és ez borzasztó érzés egy anyának… (…) de 

sose mutatom el tte, hogy szomorú vagyok ezért, nem mutatom… soha nem mutatom, 

mert nem akarom még jobban elkeseríteni… igyekszem mindig egy könnyebb hangulatot 

teremteni, és igyekszem azon lenni, hogy egy szeretetteljes légkört alakítsak ki, és egy 

biztonságot számára… de rettenetesen félek attól, hogy… mert már én sem vagyok fiatal, 

hogy meghalok, és mi lesz vele… mert senkije sincs rajtam kívül… senkije… Hát ez van.” 

(4E-2, anya, 170, 176-188, 3. 2. 2. nyílt kód) 

A betegség - és a betegséggel járó nehéz érzések - más esetben azáltal is távol maradnak 

az otthontól, hogy a beteg nem betegként tartja magát számon, a betegséget inkább múló 

állapotnak tekinti. A betegség nem köt dik otthoni helyekhez sem, a betegséggel mint 

kellemetlen állapottal való megküzdés viszont megjelenik az otthon terében (pl. 

gyógytorna), így a betegségb l csupán a megküzdés „látszik” az otthonban („megküzdés a 

betegséggel”, 3. 2. 3. nyílt kód). Gerincfájdalommal él , harmincas feleség így számolt be 

err l annak a kérdésnek kapcsán, hogy betegsége hogyan köt dik az otthoni helyekhez: 

„De egyébként nincsen betegségtudatom. Tehát hogy nekem az így nem köt dik, vagy 

nem… Vagy nem tudom. (…)Tehát hogy nekem ez nem betegség, vagy nem tudom. Ez 

egy ilyen rossz állapot. Vagy ez egy ilyen nem is tudom mi ez, egy ilyen velejárója… az 

életnek (nevet).” (1G-1, feleség, 164-170, 3. 2. 3. nyílt kód) 
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Férje élményében sem jelenik meg a feleség gerincproblémájával kapcsolatosan 

semmiféle rossz érzés, feszültség vagy szenvedés. Csupán a betegség konstruktív, 

megküzdéses oldala látszik az otthon terében: 

„[A betegség helyér l] az jut eszembe, hogy [feleségem] hol szokott tornázni, tehát 

hogy az valamilyen módon összefügg a betegséggel… (…) ebben manifesztálódik, tehát 

hogy ezzel a betegséggel való küzdelemben manifesztálódik az, hogy  beteg, mert amúgy 

a hétköznapok szintjén nagyon kevés olyan jel van, amib l ezt észre lehet venni.” (1G-2, 

férj, 208, 3. 2. 3. nyílt kód) 

8. 4. 3. A betegség a családtag életét befolyásolja (3. 3. axiális kód) 

Az interjúkban megjelentek olyan tapasztalatok, amelyekben a családtagok számára a 

betegség megélését nem az otthoni fizikai környezet befolyásolta bármilyen módon, hanem 

a családi kapcsolatok. Azokban az esetekben, amikor a beteg megküzdési stratégiája az volt, 

hogy betegségét állapotnak tekintse, és tevékenységeit folytassa (mintha a tünetek meg sem 

jelennének), a házastárs vállalta annak a szerepét, aki odafigyel a tünetekre, keresi a tünetek 

enyhítésének és a közérzet javításának módjait („a beteg szenvedésére inkább a családtag 

figyel”, 3. 3. 1. nyílt kód). Erre példa a fiatal, epilepsziás kisrohamokkal él  férfi és párja 

beszámolója, ahol (az egyébként orvosnak készül ) férfi kompetensebbnek látja segít  

foglalkozású párját a rohamokkal kapcsolatos megküzdés kialakításában, mint saját magát. 

Az „odaítélt” kompetencia egyfajta kontrollal is felruházza a feleséget, amit a férfi elfogad: 

„ha itt van [a párom], akkor szinte kénytelen vagyok lepihenni (nevet), ha nincs itt, 

akkor mittudomén, akkor csak folytatom a dolgomat, megvárom sokszor hogy elmúljon, 

aztán folytatom. De rájöttem, hogy tényleg jó, ha van rá id m, akkor nyilvánvalóan 

pihenek utána. Szoktam kicsit, hát igen, lepihenek. Vagy alvás, vagy fekvés, vagy csak úgy 

leülés. Viszont ha nincs rá id , akkor nincs erre id , és akkor ezt tudomásul veszem, iszom 

egy kávét, úgy jobban jár az ember, vagy ilyesmi. Ezek. Ugye nyilván a [a párom], az 

forszírozza azt, hogy valamennyire pihenjek utána, érthet en, tényleg az a legjobb, 

hogyha…(…) szóval… vagy nem is úgy, [forszíroz] hogy… mert  is pszichológus… Nem 

is úgy élem meg, mint forszírozást, csak azért mondtam, merthogy magamtól kevésbé, mint 

amikor  mondja.” (3E-1, férj, 309-313, 3. 3. 1. nyílt kód) 

A feleség megélésében megjelenik a férj narratívumából hiányzó szenvedés és 

aggodalom, ami az odafigyelést motiválja és a férj viselkedésének kontrollját is magyarázza. 
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Az aggodalom részben a férj közelg  munkába állásával kapcsolatos, amikor nehezebben 

lehet majd az életet „a betegség köré alakítani”, ami otthon tanuló egyetemistaként még 

megvalósítható volt: 

„Az, hogy látom, hogy  azért ett l szenved, meg hogy sokat fáj a feje emiatt, meg 

ilyesmi. Tehát hogy igazából csak az, hogy látom hogy neki [nehéz] (…) Volt hogy így 

kicsit nehezebben viseltem, merthogy tényleg úgy gondolom, hogy ez teljesen része azért 

az  életének mindenképpen, de hát az enyémnek is… Neki azért, mert azért az oka, hogy 

nyilván  szenvedi el az egészet, de vannak ilyen járulékos fejfájások, meg ilyesmi, ami 

miatt szerintem a rohamokon kívül sem nagyon tudja elfelejteni, hogy ez van neki, 

úgyhogy… hát neki ez úgy nehéz, de hát nekem is, annyiból, hogy t így valami bántja, 

meg egy ilyen… hát alkalmazkodni. De most szerintem így nehéz bármit is erre mondani, 

mert pont emiatt, hogy kivitelezhet , hogy az életünket eköré alakítsuk. De lehet, hogy lesz 

olyan, amikor meg nehezebben lehet ehhez alkalmazkodni. Úgyhogy hát nehéz. (3E-2, 

feleség, 272, 320, 3. 3. 1. nyílt kód) 

Amikor arról kérdeztem a krónikus betegek családtagjait, hogy miként van jelen az 

otthon terében társuk betegsége, egyes esetekben a családtag figyelme és beszámolója saját 

testi állapota felé fordult („a családtag figyelme saját állapotára irányul”, 3. 3. 2. nyílt kód). 

A beteg házastárssal való együttm ködés mindennapos természetességgel kivitelezett 

rituáléi mögött felsejlettek az együttm ködés, a szolgálat testi-lelki határai, és ez az élmény 

az otthon egész terét áthatotta. Az interjú arról tanúskodik, hogy a férj nemigen jelzi 

felesége felé saját megterhel dését, a köztük lév  érzelmi kommunikációt nehezíti, hogy 

közös életükb l a betegség miatt hiányzik a testi intimitás. A párbeszéd egy sajátos 

formájaként, mintha a túlterhelt férj a feleség gerincfájdalmára saját gerincének fájdalmával 

felelne: 

„Ugye egyre kevesebbet [bír a feleségem], és már fel se t nnek bizonyos dolgok. Most 

már ugye a nehezebb munkák, otthoni munkák, tehát, az hogy én viszem fel a 

teregetnivalót, és  csak kiteregeti, az egy természetessé vált dolog. A porszívózásban, 

amikor a kezébe fogja, akkor nekem az nem esik jól, tehát nem hagyom, hogy 

porszívózzon, mert utána fáj a dereka, tehát ez sem jó. Tehát hogy szenved, és akkor az 

egész lakásra rá lehetne húzni…  (…) A nappaliban, ugye elég nehezen… tehát amikor leül 

a kanapéra és fel kell állnia, akkor segíteni kell mondjuk neki egy fél óra után. A 

hálószobában folyamatosan szembesülni, hogy úgy kell föl az ágyból, ahogy fölkel, az is 

egy nem jó érzés. (…) A gyerekszobában ismételten az, hogy valamit föl kell a szekrénybe 



 154 

rakni, vagy létrát be kell vinni, és fölmászni és leszedni. Akkor a konyhában a mosogatást, 

igazából ahhoz is valamennyire el re kell d lnie, tehát az is neki nehézkes. Csinálja, tehát 

megcsinál, mindent megcsinál, de ez nem jó érzés nekem. Meg látom rajta, és elfárad t le, 

de ezen kívül… tartja magát. (…)Én is. Bár az utóbbi id ben nekem is fáj a hátam. Ezt nem 

tudom most hova tenni. El ször a ropogás, és akkor utána most a fájdalom kezd kijönni. De 

nem hiszem el, hogy beteg leszek. (2G-2, apa, 205, 219-223, 3. 3. 2. nyílt kód) 

8. 4. 4. Az érzések nem köt dnek helyhez (3. 4. axiális kód) 

Az otthonban megélt érzések bizonyos esetekben és helyzetekben nem kapcsolódtak 

otthoni helyekhez az interjúalanyok beszámolóiban. A szenvedés a betegek tapasztalatában 

bárhol megjelenhetett az otthonban vagy azon kívül, amit a tehetetlenség és 

kiszolgáltatottság érzései kísértek (3. 4. 1. nyílt kód). Egyes esetekben az otthoni helyek 

nem rendelkeztek specifikus érzelmi töltéssel, az otthon tere nem kapott érzelmi jelent séget 

(3. 4. 2. nyílt kód) vagy éppen ez egész otthon egyöntet en kizárólag pozitív érzéseket 

hordozott és nem mintázódott (3. 4. 3. nyílt kód). A helyekt l való függetlenség úgy is 

megjelent, hogy az interjúalanyok az otthoni érzéseket kizárólag a kapcsolatokhoz kötötték 

(3. 4. 4. nyílt kód), vagy arról nyilatkoztak, hogy bels  állapotaik nem köthet k helyekhez 

(3. 4. 6. nyílt kód). Más interjúalanyok számára az érzésekkel telített helyek az otthonon 

kívül helyezkedtek el (3. 4. 5. nyílt kód). 

Epilepsziával él  családok visszatér  tapasztalata a rohamok helyének és idejének 

kontrollálhatatlanságával járó tehetetlenség (3. 4. 1. nyílt kód). A fiatal, epilepsziás anya 

férje els re nehezen értette arra vonatkozó kérdésemet, hogy hol és hogyan találkozik 

felesége betegségével az otthonukban: 

„Hát bárhol lehet rohama… Mondjuk ott jön el  többször, ahol vagyunk. Tehát 

mondjuk itt a nappaliban meg a konyhában, de hát az már annyira az életem része, hogy 

például most nem is jutott eszembe, hogy [erre gondoljak mint] betegség, úgyhogy... 

Furcsa… Az ember ezt is megszokja, tehát. Hát igen, az epilepszia az már inkább egy 

velejáró, tehát ilyen állandó betegségekhez az ember úgy hozzászokik, a tudata, a 

gondolata is, és számba se veszi.” (2E-2,  apa, 253, 3. 4. 1. nyílt kód) 

A „hozzászokás” és a „számba se vétel” mögött az önvád és a tehetetlenség érzései 

jelennek meg a férj interjújában. Az elbeszélésben összefonódik a rohamokat elszenved  
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feleség és a férj saját kontrollvesztése és kiszolgáltatottsága, amit er sített közös gyermekük 

világra jötte: 

„Hát sok mindent nem tudok, mert… mondom hogy elmúlik, nincs semmi gond, hát 

ezen kívül tényleg semmit nem lehet csinálni. De mikor nagyrohama lenne, amikor elkezd 

remegni, akkor is a legjobb, ha az ember nem nyúl hozzá. Volt hogy éjszaka volt… 

Annyira hülye voltam, mert tudtam hogy nem kell csinálni semmit, de egyszer volt, hogy 

elkezdtem bökdösni meg rázni, azt hittem hogy fel lehet ébreszteni, de nyilván 

nagyrohamból nem lehet felébreszteni. (…)Hát, nem enyhébb [a tünetek er ssége]. 

Abszolút nem enyhébb. S t. Eleinte még a kisrohamok sem voltak olyanok, hogy kiabált, 

hanem inkább csak úgy… látszott, hogy elveszti a kontrollt, meg úgy elréved, de nem volt 

ez a pánikolás, mint most. Tehát most azért rosszként éli meg  is. És ez valószín , hogy a 

gyerek miatt, tehát szerintem valahogy le akarja küzdeni, és nem tud ellene tenni semmit, 

és valami pánikba torkollik. Nem tudom, mi lehet.” (2E-2, apa, 277, 279, 3. 4. 1. nyílt kód) 

Talán nem független a férj által említett, távol tartandó, nehéz érzésekt l, hogy a férj az 

otthonuk szimbólumának a tekn st választotta, aminek szerinte „túl nagy érzelmei 

nincsenek”, az otthonukban nem köt dik egy konkrét helyhez, de vissza-visszatér az 

életükbe: 

„Régen a tekn st gondoltam… Mindenb l ilyen tekn sösöket kaptunk valahogy 

(nevet). A lábtörl t… most éppen nem az van az ajtónk el tt, mert belülre került, de… 

Anyámtól kaptunk valamilyen csecsebecsét, ami ilyen tekn s… De tényleg nem tudom 

miért, mert kutya nem mondta, hogy nekünk az tetszik, vagy kéne, és… Volt valami ilyen 

kutyajáték, ami ilyen tekn s alakú volt, azzal meg [feleségemmel] egymást ijesztegettük. 

(nevet) Ez nem volt túl szép, de egymásra dobtuk, amikor a másik nem számított rá… Meg 

az els  családi állatunk az két tekn s volt. Tehát ennek nincsen semmi nagy filozófiai 

tartalma…” (2E-2, apa, 291, 3. 4. 1. nyílt kód) 

A biztonság, a jóllét és a betegség szempontjából sem minden beszámolóban van az 

otthonnak kiemelt szerepe, jelent sége. Az interjúkban (pl. az alábbi, gerincfájdalommal él  

apa esetében) megjelenik az a tapasztalat is, miszerint az otthon fizikai tere nem játszik 

szerepet, „nincs funkcionalitása” a jóllétben és a biztonságérzésben: 

„Reggel elmegyek, kés  este jövök haza, tehát igazából csak hét végén vagyok itthon, 

néha még akkor sem. Akkor van együtt a család igazából. Annyi, semmi. Nagy 
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funkcionalitása nincsen ennek a lakásnak ebb l a szempontból még, vagy most.” (6G-1, 

apa, 86, 3. 4. 2. nyílt kód) 

Valamint a betegség eredete és megélése sem köt dik az otthonhoz, csak az otthonon 

kívülr l érkez  stresszhez (az persze kérdés, mennyire lehet a pénzkeres  munkát otthonon 

kívüli stressznek tekinteni abban az esetben, amikor a feleség határozottan vádolja férjét 

azzal, hogy lassan teremti meg a lehet séget egy nagyobb, kertes otthonba költözésre, ld. 

fent):. 

„[A betegség azóta van], amióta sales vagyok, a munkahelyi stressz, biztos vagyok 

benne, tehát ez egy ilyen… két éve, vagy amióta krónikusabb, er sebb a fájdalom. Hát azt 

nem is tudom, a sok foci, meg voltam vizsgálaton is, de nem tudták megmondani, hogy mi 

a baj. Szerintem 99%-ban a stresszt l van… (…) Tehát biztos vagyok benne, hogy ez a 

betegség a munkából adódó stressz miatt van, mint a lakás miatt. Itt maximum az, hogyha 

néha… kis zaj van, nem lehet aludni, vagy ha idegesebb az ember, de… ahhoz képest, 

hogy panel, nagyon kulturált. Tehát laktam én albérletben, téglaházakban, lakásokban, de 

hát sokkal rosszabb volt, ilyen zaj szempontjából.” (6G-1, apa, 180, 3. 4. 2. nyílt kód) 

Máskor a lakóhelyet abban a kontextusban tekintik lényegtelennek a vizsgálati 

személyek, amiben az érzelmi önszabályozás a kapcsolatok, a kapcsolati tapasztalatok 

függvénye, a fizikai környezett l pedig független (3. 4. 4. nyílt kód). Ez mint fontos 

személyes tulajdonság jelenik meg az ötvenes nagymama beszámolójában: 

„Érdekes módon egyébként engem a lakókörnyezet annyira nem… hangsúlyos az én 

életemben, sokkal inkább a személyek, akik ott vannak. (…)Úgyhogy én nagyon jól tudom 

érezni magam olyan körülmények között is, amire esetleg mások azt mondják, hogy 

Úristen.” (1E-2, nagymama, 3. 4. 4. kód) 

Az egymástól érzelmileg és fizikailag is távolodó, de egy háztartásban él  házastársak 

esetén pedig az érzésekkel telített helyek jelent s részben a (közös) otthonon kívül 

találhatók mind férj, mind feleség számára (3. 4. 5. nyílt kód). 

„Én a kocsiban szoktam szenvedni, úgyhogy … (…) Hát az a full intim hely, ahol nincs 

más. Szenvedni, ott remekül lehet, és nincs más ott csak én.” (4G-2, férj, 141, 151, 3. 4. 5. 

nyílt kód) 
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„Tehát én most itt konkrétan nem gyógyulok. Nem itt gyógyulok. (…)Hát az a… amit 

én nem otthonomnak aposztrofálok, hanem a kuckómnak. (…)Ez egy amerikai konyhás 

garzon, és minden egyter . Tehát ott van például a kisfiam (…)És minden egy helyen van, 

és úgy érzem, hogy az az én világom… és csak az enyém. Mindig, ha odaérünk, akkor 

köszönök neki…” (4G-1, feleség, 116, 120, 122, 3. 4. 5. nyílt kód) 

8. 5. IV. téma: A tereket és személyeket szabályrendszerek / rituálék kötik 
össze 

Az elemzés központi kategóriája (a IV. szelektív kód) azokat az otthoni személy-

környezet interakciókban megvalósuló kapcsolati-térhasználati szabályokat, rítusokat írja le, 

amelyek mentén a családtagok az otthonon belüli elvonulás, illetve közellét módjait 

szabályozzák (4. 1., 4. 2. és 4. 3. axiális kódok), a kapcsolati feszültségeket és az ahhoz 

kapcsolódó térhasználatot szabályozzák (4. 4. és 4. 5. axiális kódok), a kommunikációt 

szabályozzák (4. 6. axiális kód), illetve gyógyító rítusokat hoznak létre az otthon terében (4. 

7. axiális kód).  

A központi kategória  kódjai kapcsolatban állnak mindhárom, eddig bemutatott témával 

és azok kódjaival. A központi kategória kódjaiban kiemelt mozzanatok megmutatják, 

hogyan vesznek részt az otthon bels  képei, a környezet aktív használata vagy a 

környezetr l való leválás módjai a párkapcsolati-családi dinamikában, és hogyan hoznak 

létre kapcsolati-családi rituálékat az otthon terében (ld. a 11. táblázatban). 
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11. táblázat A kódolási folyamat eredményeképpen kialakult kódfa IV. szelektív kategóriája 

IV. A tereket és személyeket szabályrendszerek / rituálék kötik össze  szelektív 

4. 1.  Az otthonon belüli elvonulás téri / id i rítusai  axiális 

4. 1. 1.  Elvonulás kapcsolati feszültség esetén  nyílt 

4. 1. 2.  Békés, „konstruktív” elvonulás  nyílt 

4. 1. 3.  Elkülönülés és együttlét  nyílt 

4. 1. 4.  A család felváltva használja az otthon tereit  nyílt 

4. 1. 5.  Alternatív otthon  nyílt 

4. 2.  Rituális közelségkeresés, érzelmi távolságokkal  axiális 

4. 2. 1.  Együttmozgás – érzések elrejtésével  nyílt 

4. 2. 2.  Együttmozgás – a jelentések eltérnek  nyílt 

4. 2. 3.  Az együttalvásból hiányzik az intimitás  nyílt 

4. 2. 4.  Nehéz érzések a közös térben  nyílt 

4. 2. 5.  A kapcsolati feszültségek jelentéktelenek  nyílt 

4. 3.  A közelség-távolságot a gyermekek igényei szabályozzák  axiális 

4. 3. 1.  A gyerekek összehozzák a párt / családot nyílt 

4. 3. 2.  A szül pár külön alszik a gyermekek miatt  nyílt 

4. 3. 3.  A szül pár felváltva van a gyermek mellett  nyílt 

4. 4. Az otthonhasználat módjai fenntartják a kapcsolati feszültséget  axiális 

4. 4. 1.  Területfoglalás térhasználattal  nyílt 

4. 4. 2.  Visszahúzódás riasztó viselkedést l / tünett l  nyílt 

4. 4. 3.  Ütköz  igények az otthon terében  nyílt 

4. 4. 4.  Vádak az otthonhasználat módjai mentén  nyílt 

4. 4. 5.  Feladat-leosztások az otthon terében  nyílt 

4. 4. 6.  Elvárások és csalódások az otthon terében  nyílt 

4. 5.  A térhasználat nevesített és valóságos szabályai  axiális 

4. 5. 1.  A dolgozó szeparált használata módosul  nyílt 

4. 5. 2.  A gyerekszoba használója változik  nyílt 

4. 5. 3.  A szül i háló használata átalakul  nyílt 

4. 5. 5.  A hiányzó intimitásnak új helyet keresnek  nyílt 

4. 6.  A kimondás / kimondatlanság rítusai az otthonban  axiális 

4. 6. 1.  Kimondatlan összhangban mozog a pár  nyílt 

4. 6. 2.  A nehéz érzéseknek nem adnak hangot  nyílt 

4. 6. 3.  Egy családtag kimondja a feszültséget  nyílt 

4. 6. 4.  A családi megbeszélések rítusai  nyílt 

4. 6. 5.  A kapcsolati feszültség idejének / helyének rítusai  nyílt 

4. 7.  A gyógyító, feltölt dést adó kapcsolat rítusai  axiális 

4. 7. 1.  A pár intim együttléte regenerál  nyílt 

4. 7. 2.  Szül  és gyermeke alakít ki intim rítust  nyílt 

4. 7. 3.  Közös hétköznapi rítusok  nyílt 

4. 7. 4.  Közös ünnepi rítusok  nyílt 
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8. 5. 1. Az otthonon belüli elvonulás téri / id i rítusai (4. 1. axiális kód) 

Az interjúkban részt vett családok különböztek abból a szempontból, hogy az otthon 

belüli elvonulás mozzanata milyen szerepet töltött be a családi kapcsolatok rendszerében és 

dinamikájában. Abban a családban (párkapcsolatban), ahol a szül pár spontán mozgása 

aszerint zajlott, hogy otthoni idejüket teljes egészében egy térben töltsék, az elvonulás 

igénye kifejezetten a feszültségek megjelenéséhez köt dött (4. 1. 1. nyílt kód). A „békés 

célokkal” történ  elvonulás ilyen esetben kívül esik a párkapcsolati szabályok vagy rítusok 

körén. A pár (javarészt kimondatlan) egyezségében az egy térben létezés volt a kapcsolódás 

jele. Így számol be err l a fiatal, epilepsziával él  anya férje: 

„Mondjuk tényleg nem nagyon szoktam elvonulva lenni itthon, tehát olyan nincs, hogy 

egyedül vagyok, és akkor… És akkor ott mondjuk nem zavarnak másfél óráig 

folyamatosan. (…) Szóba sem került soha. Hát mondjuk eddig olyan helyen laktunk, ahol 

nem is lehetett hova elvonulni. Kicsik voltak [azok a lakások]. Hát mondjuk most talán 

lehetne, de nem került ilyen szóba. (…) [Feleségem sem] szokott elvonulni. De néha  is 

szeretne, f leg amikor összeveszünk, de amikor nem veszünk össze, akkor meg  

kimondottan nem akar elvonulni. Tehát nincs olyan, hogy most jaj de jól érzem magam, de 

szeretnék kicsit mondjuk egyedül filmet nézni, tehát ilyen nincs. Hallottam másoknál, hogy 

van ilyen simán, hogy mondjuk az egyik ezt akarja, és a másik azt, és akkor külön-külön.” 

(2E-2, apa, 223, 227, 231, 4. 1. 1. nyílt kód) 

A feleség beszámolója összecseng a férj leírásával: 

„Volt olyan, amikor már annyira összevesztünk így este [a férjemmel], mert egyébként 

ugye az ember nem teheti meg, még ilyenkor se, hogy elvonul, mert ugye ott a gyerek, meg 

minden… De este igen… Hogy fölmentem inkább a nappaliból a hálóba, és hát azért 

nyilvánvalóan, az úgy máshol van. (…)Föl, hát föl a nappaliból, hogy minél messzebbre 

menjek, és akkor a hálóba ültem be.” (2E-1, anya, 393-395, 4. 1. 1. nyílt kód) 

Az a tapasztalat, miszerint „az ember nem teheti meg, hogy elvonul”, a személyes és 

kapcsolati biztonságérzet, a körülmények (kisgyermek jelenléte) és a fizikai környezet 

sokféle kölcsönhatásának végeredményeként jön létre. Abban a keretben, amit az itt tárgyalt 

pár alakított ki magának, az anya kissé szégyenkezve számolt be az elvonulás lopott 

pillanatairól, amikor szinte teljes idejében kettesben van otthon kisfiával, és „már nagyon 

sok volt” az együttlét: 
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„szegény [kisfiam] ott volt [velem] este nemtom meddig, amíg a férjem haza nem jött, 

még azért sokszor dzsúdózni ment, meg mittudomén, tehát így tényleg nagyon sok volt, és 

volt olyan, hogy bementem a vécére, és kicsit tovább maradtam, mint ameddig tartott, és 

nekem az úgy jólesett (nevetés). De nem volt semmi konkrét probléma akkor, vagy hogy 

azért, hogy sírt, és akkor már nem bírom, nem, csak azért ott is megvolt a… tényleg ilyen 

kockának t nök, de ilyen grafilogika rejtvényeket fejtegettem, és akkor mindig egy picit 

tovább fejtegettem, mint ameddig… (…) indokolt lett volna” (2E-1, anya, 379, 380, 4. 1. 1. 

nyílt kód) 

Ett l nagyon eltér  rítusokat alakítottak ki azok a családok, ahol egy vagy több családtag 

elvonulása a családi egyezség és a mindennapok részévé vált (4. 1. 2. nyílt kód). Err l 

számol be a háromgenerációs családban él  nagyapa, a fiatal, epilepsziával él  anya 

édesapja: 

„Hát, én tényleg normál menetben én reggel 8-tól este 7-ig dolgozom. Tehát nincs 

igazán id , tehát… Maximum napközben van egy másfél órás szünetem, de akkor meg… 

akkor meg igazándiból meg attól függ, meg szoktam követelni, hogy egy olyan abban az 

id szakban, tehát amikor hazajövök, és miel tt itthon elkezdenék dolgozni, hogy legalább 

egy fél óra nyugalmam legyen. Mert különben nem bírnám a… ezt a folyamatos kontaktot 

az emberekkel.” (1E-5, nagypapa, 230, 4. 1. 2. nyílt kód) 

A családból az anyjával (a nagymamával) még éppen egy szobában él , fiatal anya is 

igényel és kap elvonulási lehet séget („ebben a lakásban nem lehet elvonulni igazán… de 

szoktam mondani, hogy szeretnék egy kicsit nyugodtan lenni és olvasni… anya 

szobájában”, 1E-1, anya, 172), illetve a nagymama beszámolóját idéztem feljebb, aki éppen 

saját „birodalma” kialakításán dolgozik, míg a nagypapa a lányával az emeleten építi a lány 

és kisfia külön szobáit. 

Egyes családok tapasztalatában az elvonulásra csak annyiban van igény, amennyiben az 

az együttlétben megvalósítható (4. 1. 3. nyílt kód). A gerincproblémával él , kétgyermekes 

anya és férje beszámolóik szerint külön szobákban aludtak egyik és másik gyermekkel, az 

elvonulás pedig a közös nappaliban tudott megvalósulni, az anyának ez volt esti imáinak 

helye (ahogy fentebb idéztem), az apának pedig az otthoni, számítógépes munkáé: 

„De nincs ilyen [hogy elvonulás], valahogy nem tudom, sosem alakult ki az elvonulás, 

valószín leg nem volt elég helyiség, kis lakásban voltunk, és nem volt ilyen, meg nem 
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vagyok egy elvonulós fajta. (…) [Az elvonulás] alapvet en a számítógéphez köthet … 

Excel táblához… Tehát gyakorlatilag bárhol lehetne, csak ugye a gyerekszobában alszik a 

fiam, a hálószobában vannak a lányomék, és akkor maradt a nappali, ami egy nagyon jó 

hely, hogy mondjuk az ember ne üljön este a sötétben, mert nem szabad semmit zajongani, 

mert mindenki alszik. Tehát eddig nem volt ilyen [hely, ahol este lehet számítógépen 

dolgozni], most ez van, úgyhogy ez jó. De pont azért, mert eddig nem volt ilyen, tehát 

nincs ilyen igényem, hogy most el kell vonulnom.” (3G-2 263, 267) 

A feln tt, epilepsziás lányával és a távoli rokon „nénivel” él  anya az interjúban 

határozottan elutasította az elvonulás-igény felvetését, az elvonulás számára az otthonosság 

és az összetartozás tagadását jelentette. Az elvonulás szóról el ször a „sért désre” 

asszociált. 

„Mi az elvonulás, ha valaki megsért dik és ilyesmi, erre gondol? Ilyen nincsen. (…) 

[Ami az Ön számára azt jelenti… hogy kicsit visszavonulhat. Van-e olyan hely?] Nincsen, 

én azt hiszem, bárhova megyek a lakásban, én mindenhol otthon érzem magam,  és 

akármelyik helyiségben leülök, én mindenhol otthon vagyok, én jól vagyok, és bármit 

tehetek. Úgyhogy nekem ilyen nincs.” (4E-2, anya, 220-222, 4. 1. 3. nyílt kód) 

Az elvált anya otthonosság-érzése a határok nélküli, szoros együttlétekhez kapcsolódik. 

Otthonukat is úgy alakították, hogy anya és lánya közös szobában, közös franciaágyon 

kapjon helyet (és a nénié lehessen a nagyobb szoba, ahova a néni elvonulhat). Az interjú 

egésze alapján, az anya otthonosság-érzésének alakulásában szerepe lehet lánya gyakori 

rohamai felett érzett aggodalmának (halálfélelmének) és vágyának, hogy t szorosan maga 

mellett tudja, valamint a gyermekkori otthon tapasztalatának, ahol (a szüleit helyettesít ) 

nagyszülei arra nevelték, hogy bárhol érezze otthon és biztonságban magát, függetlenül a 

konkrét környezett l.  

A fenti tapasztalattal szemben, a család (a szül pár) nagymérték  összehangoltsága 

éppen a pár tagjai közti távolság fenntartását szolgálta az óvodáskorú kislányt nevel , 2G 

család esetében („a család felváltva használja az otthon tereit”, 4. 1. 4. nyílt kód). A család 

kétszintes otthonában két fürd szoba és két tévékészülék van, ezeket pedig a szül pár 

felosztotta egymás között, a lenti fürd szobát (kizárólagosan) és a lenti tévét (esténként) a 

férj használja, míg a fenti fürd szobát és a hálószobai tévét inkább a feleség. Az 

elvonulásnak jól szabályozott rítusai vannak a családban, és az eltér  igényeknek megfelel  

helyek és beosztás megteremtését a férj sikerként könyveli el: 
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„[A fürd szobában] ez nem olyan elvonulás, ez ilyen kötelez . Hát ugye az ember a 

tisztálkodást, azt [mindig elvégzi]...  A lányok használják ketten a fönti fürd t, az olyan 

napfényes, kádas, kellemes, én pedig megnyertem az alsót, legalább is saját birodalmam 

van.  Én zuhanyzósabb vagyok, tehát én a zuhanyzót szeretem, k pedig kádasak. Ez így 

jól sikerült. A dolgozó meg azért, mert ott a feleségem ugye többnyire csak teregetni 

szokott, nekem meg ott van az asztal, tehát ott tudok elvonulni, ha elvonulok. De ez 

olyankor szokott lenni, amikor a gyerek már lefekszik, mondjuk, a feleségem meg, 

mondjuk, tv-t néz. És akkor szoktam.” (2G-2, férj, 191, 4. 1. 4. nyílt kód) 

A feleség hasonló egyértelm séggel írja le eltér  igényeiket az estéket illet en, de az  

beszámolójában megjelenik a kettejük távolodása felett érzett aggodalom is („ez egy picit 

rossz, mert ugye ez így, ez így szét hogyishívjákol”). Tévém sor-választásaik által szabályozott, 

külön útjaik az otthon terében egyszerre t nnek igényeiknek megfelel nek, szükségesnek és 

egyszerre kicsit fenyeget nek a feleség narratívumában: 

„az nekem az elvonulás, amikor apa fekteti a gyereket, és akkor nekem, hát én van, 

hogy már fél óra múlva alszom. De szeretem, hogy akkor picit laptoppal befekszem az 

ágyba, és akkor gyorsan megnézem, hogy írt-e, mi újság van, és akkor mondjuk, ez egy 

óra. Tehát akkor, amikor én már egyedül. Mert nem mindig szeretnénk azonos tv-m sort 

nézni a férjemmel. És akkor én fönt,  lent, mondjuk, ez egy picit rossz, mert ugye ez így, 

ez így szét hogyishívjákol, de, tehát  ugye Spektrum, National, tehát  szereti az 

ismeretterjeszt ket, én meg most tök hülye vagyok, de… most a Dallast nézem, mert 

imádtam kiskoromban, mert ahhoz jó emlékeim f z dnek, mert mindig anyukám 

anyukájánál amikor aludtam, azt tudom, hogy péntek, az Dallas. És akkor csend volt és 

áhítat, mert Bobbyewing megjelent a tv-ben. És ezt én azért nézem, a férjem ett l hülyét 

kap, kicsim, te normális vagy, te Dallast nézed? Mondom, nem nézem, csak úgy félig, mert 

közben valami mást csinálok, de szóval, ezt így szeretem, akkor így van, mondom egy 

órám kábé, amikor… így már nincs az a nagy zsivaj.” (2G-1, 152, 4. 1. 4. nyílt kód) 

A férj párkapcsolatukra, a köztük lév  távolságra vonatkozó aggodalma és elkeseredése 

akkor válik kimondottá, amikor a szenvedés és hálószoba kapcsán házaséletük elakadásáról 

beszél, amit szerinte „nem lehet feldolgozni” (fentebb idézve). A „váltott térhasználat” - ami 

az este egy részében a hálószobára is kiterjed – részben annak kapcsán alakult ki, hogy a férj 

segített gerincfájós feleségének ellátni a gyermeket és a háztartást, részben pedig segíthet 

elkerülni az intimitásuk nehézségeivel való folytonos újratalálkozást. 
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A házaspár egymástól való eltávolodásának, az eltér  igényeknek, és az er teljes 

elvonulás-igénynek még kifejezettebb megnyilvánulása, amikor a házaspár egyik tagja 

„alternatív” otthont használ (4. 1. 5. nyílt kód). A gerincproblémákkal küzd  feleség 

számára a pár közös döntés alapján budapesti lakást bérel, míg a család az agglomerációban 

lakik. Az albérlet menedékké válik a párkapcsolat megszakadását megél  anya számára (ld. 

alább is, a térhasználat változásainál). Az otthon-funkciókkal bíró, nem-otthoni helyhez er s 

érzelmek f zik az anyát, ami a hely megszemélyesítésében is tetten érhet  az interjúban 

(„köszönök neki”, „szegény”). Ezen érzelmekt l nem függetlenül, betegsége tünetei (a 

fájdalom) soha nem jelentkeznek az albérletben: 

„Mert az [az albérlet] az enyém, és az nem is az otthonom, az a kuckóm. Hát az az 

enyém. Oda szoktam elbújni… Amikor nagyon fáradt vagyok, és nagyon kimerült, akkor… 

El ször úgy indult, hogy csak az enyém lesz, és aztán szép csendben beszivárgott a 

kisfiam, abba a lakásba. (…) [ott] minden egy helyen van, és úgy érzem, hogy az az én 

világom… és csak az enyém. Mindig, ha odaérünk, akkor köszönök neki… (…)  Én 

nagyon szeretem azt a helyet. Igen. Most már ki kell takarítani szegényt, mert most már 

régen volt nagytakarítás. Nagyon szikár ott. Csak olyan dolgok vannak ott, ami nekem 

fontos… csak olyan könyvek… (…) [Ott] soha nem kelek fel sántán. Tehát [ott] soha nem 

élem meg [a fájdalmat], de itt [a közös otthonban] minden reggel lesántítok a lépcs n. 

Aztán valahogy így elmúlik, ahogy így indul a nap, de amikor kikelek az ágyból és ki kell 

mennem, akkor az gyakorlatilag… az maga a halál, amire lejutok így a lépcs n” (4G-1, 

anya, 24, 122,-124, 159,  4. 1. 5. nyílt kód) 

8. 5. 2. Rituális közelségkeresés, érzelmi távolságokkal (4. 2. axiális) 

Azokban a családokban, ahol a (kimondott-kimondatlan) egyezség a közelség 

fenntartásáról szól, az otthoni helyhasználat kapcsán kibomló érzelemszabályozás-körök 

megmutatják, hogy a családtagok közti fizikai közelség adott esetben kimondatlan 

érzésekkel, rejtett érzelmi távolságokkal jár. 

Az epilepsziás lányával és rokon nénivel él  anya arról az igyekezetér l számolt be 

lányával kapcsolatban (akivel egy franciaágyon alszanak), hogy „sose mutatom el tte, hogy 

szomorú vagyok [a rohamai miatt], nem mutatom… soha nem mutatom, mert nem akarom 

még jobban elkeseríteni… igyekszem mindig egy könnyebb hangulatot teremteni” (4E-2, 

anya, 188, 4. 2. 1. nyílt kód). A lány ugyanakkor sok feszültséget él meg az id s rokon néni 

kiszámíthatatlan, bántó viselkedésével kapcsolatban, amit azonban  sem, anyja sem mutat 
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ki a néni felé, akivel szintén egységet élnek meg, és a lány pótnagymamájának tekinti 

(„együttmozgás – érzések elrejtésével” 4. 2. 1. nyílt kód): 

„…hát olyan, olyan, olyan pótnagymama. Tehát nekem mondjuk sosem voltak 

nagyszüleim. Ennél fogva nem tudom, mi az. Úgyhogy olyan, olyan, kineveztem 

pótnagymamának… A  kutya volt, az aki nagyon megszerette, amikor összeköltöztünk. 

Úgyhogy. És  is volt az aki, a dilijeit elviselte.” (4E-1, lány, 232) 

Ugyanakkor nehezen érinti a néni viselkedése, amire viszont a családi szabályok szerint 

csak mosolygással szoktak válaszolni: 

„…olyan tud lenni, mintha az ember a 220-ba nyúlna… Nála olyan a feszültség. 

Ugyanis, olyan, hogyha, lehet, hogyha felkel, akkor nem tudni, hogy jó, vagy rossz 

hangulata lesz. Vagy lehet, hogy jó kedvvel megy el otthonról, de rossz kedvvel jön vissza. 

És az ember nem tudja, hogy mi van. (…) …  átsuhan a nappalin, be a szobájába, becsapja 

az ajtaját, és akkor magába beszél… és akkor azt mi halljuk. Úgyhogy… hát… mondjuk 

néha  az elég zavaró tud lenni. És akkor olyankor… szid f t, fát, bokrot, mindennel 

mindenkit illet, úgyhogy… de valamikor mondjuk… mi vagyunk a hálóban, és akkor kijön 

a konyhába… vagy a fürd szobába, és akkor ott… szitkozódik, tehát… nem lehet rajta 

kiigazodni. (…) Mi csak mosolygunk, tehát megvárjuk, míg lecsendesedik, és akkor egy, 

egy… hát ha a nappaliban vagyunk, akkor ugyanúgy tévézünk, legfeljebb hangosabbra 

vesszük kicsit a tévét, hogy halljuk is a tévét” (4E-1, lány, 185, 187, 193, 4. 2. 1. nyílt kód) 

Ilyen módon, a családi szabályoknak megfelel en, az anya elrejti nehéz érzéseit a lánya 

el tt, a lány és anyja elrejtik nehéz érzéseiket a néni el tt. Mindez együtt jár azzal, ahogy 

alig veszik figyelembe az otthoni környezet mintázottságát is, az anya szerint az 

otthonukban „nincsenek helyek” (ld. III. szelektív, 3. 4. axiális kód) 

A párok nem egy esetben úgy mozognak együtt és végeznek közös tevékenységeket az 

otthon terében, hogy közben a tevékenység (pl. f zés) és a környezet (pl. a konyha) nagyon 

is eltér  jelentéseket hordoz számukra, egymás megélésér l azonban nem tudnak (4. 2. 2. 

nyílt kód).  

A kisgyermekes, epilepsziával él  anya arról számol be, hogy t, aki nem szívesen 

töltötte idejét f zéssel, korábban frusztrálta, ha férje hétvégén hosszas f zésekbe kezdett,  

id vel azonban belátta, hogy a közös f zés a konyhában örömmel járhat, alkalom lehet a 
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vágyott együttlétre. A férj ezzel párhuzamosan egyre inkább tehernek éli meg a f zést, ami 

korábban örömforrás volt a számára, és a konyha a szenvedés helyévé vélik számára: 

[Feleség számára jó közérzet a konyhában]: „nagy f z s a férjem, és szombat-vasárnap 

így közös f zések, arra rájöttem, hogy az egy milyen jó dolog, én ugye nem vagyok olyan 

nagy f z s, de… meg így mindig agyalok rajta hogy kéne több, vagy hogy milyen közös 

programokat lehetne kitalálni, bár csinálunk, de mondjuk sokat számítógépezik is például a 

férjem, és rájöttem, hogy örüljek annak, amikor együtt f zünk, és ne próbáljam 

lecsökkenteni az idejét azáltal, hogy én puffogok, hogy elég id igényes dolgokat csinál, 

hanem hát hiszen olyankor van velünk. Hogyha gyorsabb kajákat csinálna, akkor utána a 

fennmaradó id t a gép el tt töltené például. És rájöttem, hogy tulajdonképpen szeretem én 

is, hogy együtt f zünk, most már [a kisfiam] is kezd egy kicsit így bele darabolni, nyilván 

nem teljesen hatékony, csak… de beszáll” (2E-1, anya, 248, 4. 2. 2. nyílt kód) 

[Férj a f zésr l]: „Hol szenvedek, mit l szenvedek… Konyhában is szoktam, hogyha 

én f zök… Kíváncsi vagyok [a feleségem] ezt hova tette (…) Hát, régebben szerettem 

[f zni], de most már inkább néha… Inkább szenvedek t le. Ugye, ugye, az ember inkább 

csak túl van rajta. (..)Tehát most már… Szóval most abszolút csak a cél a lényeg, hogy 

legyen ebéd, aztán utána csinálhassunk másvalamit.” (2E-2, apa, 173-175, 4. 2. 2. nyílt 

kód) 

Hasonló helyzet, amikor az összetartozás helyeként számon tartott hálóágyon együtt 

alszik a pár, de szexuálisan nem tudnak kapcsolódni egymáshoz (4. 2. 3. nyílt kód). Ennek 

példáját láttuk a hálószobában megjelen , ellentmondásos érzések kapcsán is (2. 5. 2. nyílt 

kód, 6G pár). Ilyenkor az együttalvás fontos kifejezési módja az összetartozásnak, de az 

érzelmi távolság feszültséget teremt, a pár más módokon keresi és megteremti a távolságot 

az otthon terében. Erre volt példa, ahogy a 2G pár (ahol szintén hiányzott a szexuális élet a 

kapcsolatból) felváltva használta az otthoni helyeket, szabályosan kerülgetve egymást. Az 

összetartozás az elkerülésben is biztonságot ad, a szül pár mindkét tagja említette a hálót és 

házastársát (a feleség a tévével együtt említve), mint a biztonság forrását: 

„A háló meg [a biztonság helye], hát ott ugye, tehát az a férjemhez kapcsolódik. Tehát 

az meg azért, mert az is, tehát így este lefekszem, és akkor vége van a napnak, kicsit még 

nézem a tévét… hát az is. Ez egy olyan, már alvás el tt szoktam. Erre van a hálószoba, és 

lehet aludni jó nagyot. Ez a kett , ami így a legjobb. Kuckós.” (2G-1, anya, 108, 4. 2. 3. 

nyílt kód) 
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„A hálószoba, mert ugye az a hálószobánk a feleségemmel, tehát az ugye szerintem 

olyan egyértelm .” (2G-2, apa, 91, 4. 2. 3. nyílt kód) 

A fizikai közelségben hordozott érzelmi távolság további variációi, amikor az 

együttmozgó családtagok közül egyvalaki hordozza a feszültséget, párja  vagy a többiek 

tudtán kívül, („nehéz érzések a közös térben”, 4. 2. 4. nyílt kód), illetve amikor a megjelen  

kapcsolati feszültségeket egy családtag jelentéktelennek min síti (4. 2. 5. nyílt kód). Ez 

utóbbira példa, ahogy az epilepsziával él  feln tt lány és anyja élménybeszámolója 

különbözik a velük lakó, rokon nénivel való konfliktusokkal kapcsolatban, beleértve a 

konfliktusok érzelmi következményeit. A lány élményében a feszültség átszövi az otthoni 

létüket, mindig ott van, „ahol a néni van, tehát helyrajzilag függ” (4E-1, 199). A néni  

hangos szitkozódása el l a hálószobában sincs menekvés:  

„…csak a hangja ér el a hálószobáig. Úgyhogy ilyen szempontból elér, mer, mer 

igyekszik olyan hangosan mondani, tehát  gondoskodik róla, hogy elérjen.” (4E-1, lány, 

191, 4. 2. 5. nyílt kód) 

Ezzel szemben az anya beszámolója figyelmen kívül hagyja a lány megélését:  

„ilyen, hogy feszültség góc, ilyen nincs (…) talán a néni, aki miatt keletkeznek 

konfliktusok, de azt se konfliktusnak nevezném, az sem egy konfliktus helyzet.” (4E-2, 

anya, 130, 136, 4. 2. 5. nyílt kód) 

„[Aki otthon van], az mindig együtt van. Akkor nem vagyunk együtt, ha megyünk 

aludni, és akkor jó éjszakát kívánunk egymásnak, még ha ilyen kis haragos is, még ha jó 

rosszkedvében van, akkor is… mert haraggal nem fekszünk le.”  (4E-2, 250, anya, 4. 2. 5. 

nyílt kód) 

8. 5. 3. A közelség-távolságot a gyermekek igényei szabályozzák (4. 3. axiális) 

A kisgyermekes családokban a szül pár beszámolójában rendre megjelent a gyermekek 

igényeire való utalás az otthoni helyhasználat, a mozgások, a közelségek-távolságok 

alakulásának leírásában. Az interjúkban a gyermekekr l való gondoskodás háromféle, 

jellegzetes mintázat hozott létre az otthoni helyhasználatban: egyes esetekben a gyerekek 

„összehozzák” a párt az otthon terében (4. 3. 1. nyílt kód), vannak családok, ahol a szül pár 
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külön alszik a gyermekek miatt (4. 3. 2. nyílt kód), illetve a szül pár felváltva van a 

gyermek mellett (4. 3. 3. nyílt kód). 

Az epilepsziával él , kisgyermekes anya és férje beszámolója egybehangzóan kirajzolja 

a gyermek körül „összejöv ” szül pár képét. A házaspár életében egyébként napi szinten 

jelen vannak a veszekedések, a férj esti hazaérkezései körül „az els  öt-tíz perc, az sajnos 

sokszor inkább az, hogy… vita van… sokszor” (2E-1, 276). Az összetartozást leginkább a 

kisgyermek körül élik meg: 

„amikor [az összetartozás kapcsán] énnekem ugye úgymond a férjem jutott eszembe, 

akkor mégis egy kicsit a gyerekszoba, akkor így gyerekkel kapcsolatos dolog volt, 

merthogy  köt minket nagyon össze. Tehát hogy… most nyilván összeköt önmagunk is, 

de azért úgy érzem, hogy azért minket nagyon összeköt, hogy van [a kisfiam], vagy hogy 

mondjam.” (2E-1, anya, 349, 4. 3. 1. nyílt kód) 

A férj beszámolójában: 

„[Az összetartozás helye] még a fels  fürd , mert hát ugye nap végén ott tesszük 

rendbe a gyermeket, meg készülünk lefektetni. De hát… ezekhez köt dik, lehet. (…) [A 

konyhában] hát együtt szoktuk megcsinálni az ebédet. Például. Meg a gyereknek is. Tehát 

mondjuk az egyik mosogat, a másik eteti.” (2E-2, apa, 199, 207, 4. 3. 1. nyílt kód)  

Ezzel ellentétes a 2G pár tapasztalata, akik az otthon terének „váltott” használatát éppen 

a gyerekr l való gondoskodás feladataival magyarázzák: 

„A hálószobában ott, ott, tehát ott az úgy szokott lenni, hogy megbeszéljük a 

férjemmel, hogy mondjuk, felváltva, hogy mikor ki mesél a kicsinek, és akkor ki fekteti le, 

és akkor a másikhoz jön elköszönni, satöbbi, és akkor… hát mindegy, nem mondom, de 

van egy sorozat, amit én minden este nézek, és akkor ezt mindig apával meg szoktuk 

beszélni, hogy akkor én még utolsó pisi, kaki, fogmosás, összepuszilom, és akkor  fekteti 

le a gyereket, ha picit megcsúszunk,és nekem már esetleg kezd dne, tehát akkor ez így 

meg van beszélve. Ha meg minden rendben, akkor meg felváltva. Tehát, én azt mondom, 

tehát fél kilenckor [a kislánynak] már ágyban a helye, mert ugye  hatkor kel, tehát 

meglegyen az az id , amit  töltsön alvással. Tehát ezt így beosztjuk, hogy, de felváltva, 

felváltva mesélünk, felváltva fektetünk.” (2G-1, anya, 150, 4. 3. 3. nyílt kód) 
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A férj interjújában a váltva gondoskodás és váltott helyhasználat mintázata kiterjed a 

család egész, otthon töltött idejére. Az otthoni személy-környezet tranzakció sajátos 

folyamatai révén az férj végül úgy észleli a helyzetet, hogy az otthon az (az otthoni 

feladatok által), ami elválasztja ket egymástól, tehát ahhoz, hogy együtt lehessenek, el kell 

hagyniuk az otthon terét: 

„tehát, ha együtt vagyunk otthon, akkor általában az otthoni tevékenységek valamilyen 

szinten szétválasztanak minket napközben. Valamelyikünk a gyerekkel van, a másik meg 

takarít. Tehát olyan elfoglaltságot… tehát próbálunk úgy lenni, hogy a gyerekkel 

valamelyikünk legyen mindig hétvégén. Folyamatosan napközben. És ugye a nappali ezért 

nem jó példa, mert ott hárman együtt nagyon ritkán tudunk együtt lenni. Tehát, ha 

elmegyünk otthonról, akkor egyértelm , hogy együtt megyünk hárman. De otthon, 

otthon…” (2G-2, apa, 177, 4. 3. 3. nyílt kód) 

8. 5. 4. Az otthonhasználat módjai fenntartják a kapcsolati feszültséget (4. 4. 
axiális kód) 

A negyedik téma axiális kódjai azt írják körül, hogyan vesz részt a családtagok otthoni 

térhasználata a családi kapcsolatok alakításának dinamikájában - ezt láttuk korábban az 

elvonulás és a közelségszabályozás rítusaiban. E folyamatok sajátos mintázata, amikor az 

otthoni helyek használatának módja  a (kapcsolati) feszültség fenntartását eredményezi. Az 

interjúszövegekben hatféle variációban jelentek meg a feszültség keletkezésének és 

fenntartásának otthoni kontextusai. Az interjúalanyok beszámoltak a családtagok otthoni 

„területfoglalásáról” rendszeres térhasználattal (4. 4. 1. nyílt kód), egy családtag 

viselkedését l vagy tünetét l való visszahúzódásról (4. 4. 2. nyílt kód), az otthon terében 

ütköz , eltér  igényekr l (4. 4. 3. nyílt kód), az otthonhasználat módjai mentén keletkez  

vádakról (4. 4. 4. nyílt kód), az otthon terében létrejöv  feladat-leosztásokról (4. 4. 5. nyílt 

kód), illetve elvárásokról és csalódásokról (4. 4. 6. nyílt kód).  

Azokban az otthonokban, ahol az otthon egyes területeit a családtagok sajátjukként, saját 

territóriumukként tartják számon, e „saját területek” határai mentén kontrollharc keletkezhet 

a családtagok között (4. 4. 1. nyílt kód). A területfoglalás módja a másik területének 

rendszeres használata, a határok átlépése. Ez abban az esetben is így van, ha a „védett”, saját 

terület például egy (közös) nappali falakkal le nem határolt dolgozósarka, azaz a területi 

határok maguk is javarészt a használat határai mentén keletkeznek (t. i. mett l meddig tart a 

feleség saját dolgozósarka, honnan kezd dik a közös nappali tere). Az alább idézett, konkrét 
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példában a feleség értelmezésében férje egyfajta szerz désszegést is elkövetett, amikor a 

közösen kitalált terv szerinti dolgozószobájából el jött a munkáival, és birtokba vette a 

feleség dolgozós helyét: 

„[Feszültség helye a feleség dolgozósarka] Igen, elvileg az enyém. [Csakhogy] a férjem 

mindig itt van. Tehát hogy így az elmúlt nem tudom, hány évben, ami éppen egy… Tehát 

ebben a pár hónapban (nevet) Tehát hogy mindig volt valami, amiért nem [a saját 

dolgozószobájában] van. Tehát hogy itt nem m ködik a net, meg tönkrement a gépe (…) 

És gyakran  itt állomásozott így hónapokig egy nagy munkán dolgozva, egyszer azért 

mert a képek az én nagy tárhelyemen férnek el, mert én meg vettem egy nagy gépet, egy 

viszonylag jó gépet, és akkor azon férnek el a nagy képek… (…) És hát direkt azért 

kerestünk egy ilyen ekkora lakást, amiben neki van egy dolgozója, hogy  úgy ott… Mert 

ugye úgy dolgozik, hogy így szétterít nem tudom én hány könyvet, meg túlcsordulnak a 

jegyzetek, meg a nem tudom micsoda… és ezzel nincs semmi baj, csak az elején 

megbeszéltük, hogy akkor annak legyen egy külön helye a lakásban. És akkor lett külön 

helye, meg neki ez így jól van, de valahogy mégis hónapokon keresztül az volt, hogy 

nálam… ja meg, hogy akkor ide volt bekötve a net. Tehát hogy ez mind olyan dolog, amin 

úgy érzem, hogy lehet segíteni, tehát lehet olyan Wordot telepíteni, ami tudja kezelni a 

nemtommijét, lehet a wifit meg lehet bütykölni, tehát hogy ezek mind ilyen… ezek ilyen 

kezelhet  dolgok. De mégis az lett a vége, hogy mindig itt van. És én meg nem fértem 

hozzá a géphez, csak azért, hogy megnézzek egy e-mailt, vagy a neten valamit, tehát hogy 

nekem ez ilyen… a szabadságomnak egy ilyen csorbítása lett az érzés, hogy én nem 

tehetem bármikor meg, miközben egyébként az egészet úgy alakítottuk ki, hogy ne legyen 

probléma. (…) és akkor kiborultam, és akkor mondta, ne haragudjak, és akkor átpakol, és 

aztán utána így megint volt valami, ami miatt visszaszivárgott az én helyemre. És akkor 

most is sokszor, nem tudom miért, de most az elmúlt pár napban már ott van a saját helyén. 

Igen. És akkor csak néha ugrik ide, az így rendben van. De izé… így álltak a stócban a 

könyvek, meg oda se fértem, tehát hogy így én ilyen klausztrofóbiás is vagyok, és teljesen 

le volt sz kítve a könyvek között a bejutási lehet ség. Szóval nekem ez a feszültség, tehát 

amikor már így láttam, hogy megint oda ül le, akkor így éreztem, hogy megy a pumpa. De 

hát szegény dolgoznia kell, meg most így itt vagyok neki [betegen]…” (1G-1, feleség, 111-

113, 4. 4. 1. nyílt kód) 

A férj az eredeti szerz désüket említi csak interjújában, számára nem jelenik meg 

feszültségforrásként a feleség dolgozósarka kapcsán folytatott küzdelmük: 
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„Kaptam egy dolgozószobát az új lakásban, úgyhogy ez az én számomra különösen 

jelent s helyiség. (…)Ez a nyugalmat biztosítja az én számomra, a feleségem számára meg 

a rendet és a kiszámíthatóságot a lakás többi részében.” (1G-2, férj, 80-82, 4. 4. 1. nyílt 

kód) 

Ez az eredeti „szerz déskötés” egyben a pár tudatos megküzdése is volt az „ütköz  

igényekkel” az otthon terében. (4. 4. 3. nyílt kód). A krónikus beteg családtagok esetén 

el fordul az is, hogy a tünetek alakulása miatt kerül (a korábban a családhoz jól illeszked  

otthon) ütközésbe  az aktuális igényekkel. Ilyen például az egyre nehezebben járható bels  

lépcs  a gerincfájdalommal él  anya számára 

„Hát, mondjuk, ha reggel, reggeli fölkelés és fáj a derekam, akkor hatos. A lépcs t, azt 

nem, mert, jó, mondjuk, jobb lenne, [ha nem lenne]… most már. Mert ugye, amikor ez 

meglett, akkor nekem még nem volt gerincsérvem, tehát, hogy ha nyilván akkor egy 

egyter  lakást választottunk volna… de még bírom a lépcs zést. De igyekszem úgy 

átgondolni, hogy vagy a lépcs re fölrakom, amiket majd föl akarok vinni, tehát nem 

megyek, hanem… Mondjuk, reggel negyvenötször megyek le és föl, mert valami mindig 

fönt marad. De ha otthon vagyunk hétvégén, és tudom, hogy ezeket vagy föl kell vinni, 

vagy le kell vinni, akkor ezt így próbálom egyben intézni, tehát megkönnyítem 

magamnak.” (2G-1, anya, 134, 4. 4. 3. nyílt kód) 

Kapcsolati feszültség olyan módon is keletkezhet a tünetek és az otthon ütközéséb l, 

hogy a feleség rövid távon (két-három éven belül) már elköltözést tervezget (saját anyjához 

való közelség végett is, 2G-1, 60), míg férje abban él, hogy „remélem, örökre” ott laknak 

már (2G-2, 54). 

Az eltér  igények megjelenéséb l, kreatív módon közös alkotás is születhet, mint a 

dolgozósarok kapcsán fentebb idézett pár esetében. Míg a nappali téren egyel re nem tudtak 

megegyezni, a hálóban sokféle módon harmonikusan együttm ködtek, az eltér  igények 

kapcsán is, ami mindkett jük beszámolójában megjelent. A férj számára otthonuk 

szimbóluma a gardróbszekrény volt a hálóban, ahol felesége számára fontos volt, hogy 

gerincfájdalmát is bekalkulálva, mindent kényelmes magasságban elérjen. Férjnek a 

külsejéhez voltak ötletei, így a szekrény kettejük az együttm ködését, „a közös cselekvés 

harmóniáját” szimbolizálta az otthonukban: 
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 „Azt gondolom, hogy ez [a gardrób] jól szimbolizálja azt, hogy hogyan viszonyultunk 

ehhez az egész lakás-kérdéshez. Tehát hogy [feleségem] számára ez milyen fontos dolog 

volt, hogy legyen egy nagyméret , jól pakolható szekrény, nagyon nagy energiákat tett 

abba bele, hogy megtervezze ennek a belsejét, hogy mi ilyen magasságban van, mit lehet 

kényelmesen elérni, hogy legyen ez az egész belül felosztva. Nekem meg a külsejéhez 

voltak ötleteim. Tehát azt gondolom, hogy a kett nknek az együttm ködését meg ezt a… 

közös cselekvésnek a harmóniáját szimbolizálja ez a lakáson belül. (…) A derekához is 

[illesztve], persze, tehát hogy a fontos funkciók azok ne legyenek alacsonyan, ahogy 

mondtam, mivel hogy a hajolás… (…) Igen, itt megjelenik a mélység-magasság kérdés. 

Tehát hogy minden fontos dolog jó magasságban legyen, de mégiscsak optimális legyen a 

helykihasználás. Az én számomra az okozta a fejtörést, (…) hogy hogy lehetne ezt 

beleilleszteni a szobába, tehát hogy ne legyen olyan rideg, szekrényszer  dolog. (1G-2, 

férj, 238-246, 4. 4. 3. kód) 

A hálószoba és a tünetekkel való megküzdés terén kettejük összehangoltságának 

meghökkent  jele volt a feleség interjújában (akivel férje el tt beszéltem), hogy az 

összetartozás érzése kapcsán spontán említette a gardróbot mint a lakáskialakításuk 

szimbólumát, anélkül, hogy tudomása lett volna róla, hogy lesz ilyen kérdés, vagy hogy 

férje mit fog válaszolni: 

„Meg valahogy ez a gardróbszekrény is ilyen szimbóluma ennek az egész lakásfelújítás 

ahogy ment, hogy közösen döntöttünk el mindent, meg ahogy tervezgettük, ahogy 

kialakult… Így együtt volt ez az alkotás része, és ez a szekrény így úgy készült, hogy … 

közös alkotás volt, igen. Szeretjük nézni, mert szép.” (1G-1, feleség, 146,  4. 4. 3. kód) 

A következ  interjúszövegek arról tanúskodnak, hogy az otthonhasználat adott párt 

jellemz  módjai mentén kapcsolati vádak keletkeznek és maradnak fenn (4. 4. 4. nyílt kód). 

A családtagok tapasztalatában megfigyelhet  egyfajta cirkularitás az elégedetlenség-érzések 

áramlásában. A tárgyi környezettel való elégedetlenség (pl. a beköltöz  feleség holmijának 

nincs helye)  kapcsolati elégedetlenséget rejt (a feleség nem érzi megbecsülve magát): 

„És akkor ez itt a nappali. Na ez most a méretarányok, tényleg eléggé üt sen néznek ki, 

de hát, … Itt van egy kis szekrény. Az számít, hogy az én dolgaim például nem férnek el? 

Mert így igazából azt kiválóan le tudnám rajzolni, hogy nem férnek el a dolgaim, és van 

ami már jó pár éve, amióta idejöttem, azóta is egy dobozban van. Tehát ez egy kicsit… 

Általában vita tárgyát is képezi. (…) és van egy szekrénysor, ami viszont természetesen 
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nem az enyém [férjemé], úgyhogy kicsibe fogom rajzolni. Igen. (…) Ez egy agglegény 

lakása azt kell, hogy mondjam. Annak készült, és akkor így … megváltozott egy kicsit, 

amióta megérkeztem én… de nem tudtam olyan gyökeresen [megváltoztatni].” (6G-1, 

anya,  17, 33, 45, 4. 4. 4. nyílt kód) 

 A kapcsolati harcok mentén létrejöv  tárgyi elrendezés további (kapcsolati) 

elégedetlenséget, vádat szül, például a feleség a kisbabát és a gyerekszobát a férjjel közös 

terek elé helyezi fontosságban: 

„a legfontosabb természetesen egy anyukának per pillanat most a gyerekszoba. Tehát 

abban jobban képben leszek, és sokkal nagyobbnak fogom rajzolni, úgy gondolom. 

(…)Lehet, hogy ezt nem is szép bevallani, de ilyenkor a férj az egy másodlagos, második 

helyet  kap úgymond.”  (6G-1, anya, 19,  59, 4. 4. 4. nyílt kód) 

Eközben újra és újra hangot ad elégedetlenségének, miszerint férje okolható, amiért 

kicsi, kert nélküli, panellakásban kell nevelnie gyermeküket („nem feltétlenül apuka tehet 

róla, de egy kicsit igen”, „Pató Pál úr” , 6G-1, anya, 63, 91) 

A férj interjúja is tartalmaz utalást arra, hogy akár felesége igényeivel szemben, szívesen 

magánál tartja az otthon kontrollját: 

„Hát ilyen feszültség van, mert hogy anyuka mindent meg akar tartani, én meg mindent 

ki akarok dobni, amire nincs szükség. Ebb l szokott lenni probléma, de… igazából tudjuk 

rendezni a … Eldöntöm, hogy mit dobok ki, úgyhogy… (nevetés), ennyi.” (6G-1, apa, 118, 

4. 4. 4. nyílt kód) 

Más interjúszövegekkel és az els  téma (otthonosság) kódjaival összevetve a fenti 

részeket, megjelenik az a mintázat, miszerint az otthonosság érzésének kialakulásában nagy 

szerepe van a párkapcsolat min ségének, a kölcsönös elismerés rítusainak. A fiatal 3E pár 

esetében szintén a férj „kész” lakásába beköltöz  feleséggel beszélgettem, akinek holmija 

részben még a szül i otthonban maradt.  azonban, a fent idézett, 6G feleséggel szemben, 

úgy élte meg, hogy bár még csak néhány hónapja lakik ott, de már alakíthatta az otthon 

terét, tehát otthonosan mozog benne. Interjújában nem volt utalás kapcsolati vádra vagy 

elégedetlenségre. Így beszélt otthonosságáról: 
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„Nem is tudom, [mit l]… hogy van saját fiókom, szekrényem… tehát hogy a cuccaim 

egy része ott van, a másik része otthon…  A másik otthon (nevet)… Meg hogy hát abszolút 

otthonosan mozgok ott is, tehát hogy úgy tekintek arra, mintha a sajátom is lenne. Tehát 

mondjuk gondolom itt a kutatáshoz is kapcsolódik, hogy arra is figyelek, hogy hogy néz ki 

a környezetem ott a szobákban, és én is beleszólok a rendezésbe, talán ez.” (3E-2, feleség, 

64, 1. 1. 1. kód) 

8. 5. 5. A térhasználat nevesített és valóságos szabályai (4. 5. axiális kód) 

Hasonlatosan ahhoz, ahogy a gyermekként megélt vagy vágyott otthonok bels  képei 

rávetültek az aktuális otthon élményére - ahogy azt az els  téma kapcsán láttuk -,  az otthoni 

helyiségek (dolgozó, gyerekszoba, hálószoba) használatának is volt jellegzetesen egy el írt 

vagy „ideális” képe, ami mögött megjelentek az aktuális otthonhasználat folyton változó, 

kapcsolat-függ , dinamikus szabályai. A „hogyan kellene lennie” vágyott, elvárt vagy 

ideális fantáziákkal összevetve a „hogyan tudunk élni” tapasztalata hol váddal, hol 

b ntudattal, hol szégyenérzettel járt az interjú-elbeszélésekben.  

A három generációs családban, epilepsziás lányával és annak kisfiával él  nagymama 

tapasztalatában a kevered  térhasználat és a rendetlenség mindent áthatott. Saját magát és 

saját terét lánya biztonságának szolgálatába állította, ilyen módon nem tudott saját teret 

fenntartani magának, de feln tt gyermekei felé is vádat érzett: 

„sajnos a saját gyerekeimet se mindig lehet bevonni, tehát néha kicsit úgy érzem, hogy 

úgy vannak itt, mintha szállodában lennének, és én lennék a kiszolgáló személyzet.  És 

ez nehéz, és akkor azért… tehát én már vágyom arra, hogy saját életterem legyen, és az 

meg nincs. Tehát az még nincs kialakítva, pont amikor lett volna kialakítva [a 

dolgozószobám], akkor született az [unokám], és k [a lányom családja] is így, hogy 

ideköltöznek, elmennek, megint visszajönnek, hol hárman jönnek vissza, hol ketten, szóval 

nem volt egy egyszer  kérdés, úgyhogy énnekem még így viszonylag elég zaklatott itt az 

életem, mert nagyon nehezen alakítom a saját szám íze szerint. Meg ugye feln tt 

embereknek már hiába mondom, hogy most akkor légy szíves, szokjad meg, hogy [ez az én 

birodalmam].” (1E-2, nagymama, 58, 4. 5. 1. nyílt kód)  

A gyermekes családok interjúiban visszatér  tapasztalat volt, hogy egyik vagy másik szül  

alvása illetve a szül k intimitása kirekeszt dött a hálószoba teréb l (4. 5. 3. nyílt kód), és a 

gyermekszobát sem az eredeti elképzelések szerint használták (szül  aludt benne vagy kiürült, 

4. 5. 2. nyílt kód). Mindezen kódok együttes jelenléte azokban az interjúkban volt a 
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legjellemz bb, ahol a házaspár kimondottan is küzdött az egymástól való érzelmi távolsággal 

(ugyanakkor a kódok jelen voltak olyan családok narratívumában is, akik kifejezett 

összetartozásról számoltak be egyébként). 

A két kisgyermekes 4G család alváshoz köt d , összetartozás rituáléit („süni fészek”) a 

térhasználat átalakulásai és az ehhez köt d  csalódás és szégyenérzet jellemzi (a szül k nagy 

érzelmi távolsága mellett): 

„A hálóban nekem meg a [feleségemnek] kéne [összetartozni], és hogy id nként 

vagyunk is, de [a kisfiam] nem lakta be igazán a szobáját. Egy két ritka kivételt l 

eltekintve, soha nem aludt ott. Mindig hosszasan kellet altatni, hogy… Én imádnék ott 

lakni egyébként, és ezek olyan fura csalódások (…) Ez a szoba olyan lett, mint amilyennek 

mind a ketten azt gondoltuk, hogy mint egy fiúgyerek szobájának lennie kell. Ehhez képest 

megy számítógépezni, és le se szarja ezt a szobát, és asszem már megvolt a [kislányunk], 

amikor megpróbáltuk visszaszoktatni a [fiunkat] a szobájába, és az els  vagy a második 

éjszakai alkalomkor arra figyeltünk föl, hogy … és nem tudtuk megmondani, mert a [fiunk] 

sem tudta igazán megmondani, hogy mióta állt már ott a hálószoba ajtóba, úgy, hogy az 

egyik kezébe a párnája, a másikba a takaró és nem szólt egy szót sem. És mi még úgy 

beszélgettünk a sötétben, és aztán valahogy így rájöttünk, hogy ott van. Akkor született egy 

kompromisszumos megoldás, hogy volt egy kis vendégmatrac az  ágyába, és akkor azt 

hoztuk ide be. És, ha olyan összetartozós hangulat van, akkor úgy szoktuk mondani, hogy 

kialakul a süni fészek. Vagy  alszik fönt a [feleségemmel], én lent, vagy én kelek fel a 

[kislányunkhoz], a [feleségem] abszolút nem ébred föl rá, hogyha éjjel enni kér a 

[kislányunk]. Úgyhogy én vagyok az éjszakai ügyeletes. Most nekem innen körbe kimenni, 

és gumimatracon keresztül, az nem éppen egy életbiztosítás. Én sem ébredek föl, tehát én 

félálomban átmegyek. Kicsit olyan mint a géppisztolynak a szétszerelése, meg az 

összerakása, hogy azt is meg tudnám csinálni. Úgy, hogy van úgy többször, hogy én 

alszom lent, borzasztóan szeretek keményen aludni, úgyhogy én sz nyegen is elaludnék. 

Id nként meg, vagy az esetek túlnyomó többségében azért didaktikus célzattal, mégiscsak, 

hogy így vagyunk, akkor mi alszunk fent a franciaágyon, és a [fiunk] lent a matracon. Hát a 

[kislányunk] meg itt. Nagyjából itt együtt vagyunk. Bár az utóbbi id ben tipikus az, hogy 

k itt lent alszanak [a fiunkkal], én meg fönt [a kislányunk]helyén.” (4G-2, apa, 153, 4. 5. 

3. és 4. 5. 2. nyílt kódok) 

A férj beszámolójában keverednek a pár összetartásának és széttartásának jelei, 

ugyanakkor a feleség beszámolójából tudjuk, hogy megállapodásuk szerint csak 



 175 

szül társakként számítanak egymásra. Ezt a helyzetet és az ezzel járó térhasználatot „mások” 

el tt szégyellnivalónak élte meg: 

„Soha nem kelek fel sántán. Tehát soha nem élem meg, de itt minden reggel lesántítok 

a lépcs n. Aztán valahogy így elmúlik, ahogy így indul a nap, de amikor kikelek az ágyból 

és ki kell mennem, akkor az gyakorlatilag… az maga a halál, amire lejutok így a lépcs n. 

És az is olyan érdekes, hogy mi nem élünk úgy együtt a férjemmel, mint férj-feleség. 

Hanem mint apa-anya, úgy funkcionálunk, van egy ilyen közös megállapodásunk, és én 

igazából nem is alszom itt éjszaka (a hálóra mutat), hanem itt alszom a vendégszobában a 

kisfiammal, és azóta, amióta itt alszunk, azóta sincs. (…)Nem… Ez valószín , hogy egy 

ilyen nagyon összetett lelki folyamat is lehet, mert most a hálót én nem hálóként 

használom, hanem napközben használom, ha el akarok vonulni, de nem itt alszom. Ami 

persze többek rosszallását váltja ki, hogy márpedig vissza kell költözni, de ahányszor 

visszaköltöztem, annyiszor lettem agyongy rött reggelre. Tehát hogy bármennyire is 

ezeket jelöltem be, de a funkcióját, hogy hálószoba, azt viszont nem tölti be.” (4G-1, anya, 

159, 161, 4. 5. 3. és 4. 5. 2. nyílt kódok) 

8. 5. 6. A kimondás / kimondatlanság rítusai az otthonban (4. 6. axiális kód) 

Az axiális kód alatt  összegy jtött interjúrészletek beszámolnak arról, milyen 

kimondott és kimondatlan szabályok szerint adnak hangot a családtagok igényeiknek, nehéz 

érzéseiknek. Az interjúk elemzésében a következ  mintázatok adódtak: a pár az otthon terében 

kimondatlan szabályok mentén, összhangban mozog (4. 6. 1. nyílt kód), a családban a nehéz 

érzéseknek nem adnak hangot (4. 6. 2. nyílt kód), az otthonban egy családtag kimondja a 

feszültséget, a többiek nem (4. 6. 3. nyílt kód), a családi megbeszélések rítusai megnyugvást, 

összetartozást adnak (4. 6. 4. nyílt kód), a kapcsolati feszültségek idejéhez és helyéhez 

jellegzetes szabályok tartoznak (4. 6. 5. nyílt kód). 

A közös otthon terében akár párhuzamosan keletkezhet a házaspár egyik tagjában, hogy a 

nehéz érzésekr l nem beszélnek (4. 6. 2. nyílt kód), míg a pár másik tagja úgy éli meg, hogy 

társa nem hallja meg igényeit, illetve a benne keletkez  feszültségeket (4. 6. 3. nyílt kód). A 

gerincfájdalommal él  asszony férje így számolt be felesége feltételezett nehézségeir l a 

betegséggel kapcsolatban: 

„Hát az  számára ez biztos másként van, mert hogy sokszor meger ltette magát a 

költözés kapcsán, meg a lakásberendezés kapcsán, tehát volt  itt nagyon rossz állapotban a 

derekával. (…) szerintem  annyira megtanult együtt élni ezzel a dologgal, hogy ezt  
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alapjáraton nem is teszi szóvá, hogy neki bármiféle problémája van.” (1G-2, férj, 224, 226, 

4. 6. 2. nyílt kód) 

A feleség szerint viszont „kommunikációs probléma” van köztük, ugyan nem konkréten a 

fájdalom kapcsán, hanem a kijelölt, saját, dolgozós-elvonulós terek használatában (ahogy azt a 

4. 4. axiális kód alatt láttuk): 

„Hát hogy én kiborultam, és közöltem, hogy ez így nem jó, és hogy értse meg, hogy 

nekem ez miért fontos, mert hogy többször is megbeszéltük, hogy akkor ezt kezeljük, meg 

orvosolja, megígérte, de nem. Tehát hogy nekem ez fontos. De hát én meg úgy tudtam, 

hogy ezt megbeszéltük, megígérte, akkor most mit magyarázzam még. Tehát köztünk egy 

ilyen kommunikációs probléma is van sok témában, hogy én úgy fejezem ki az igényeimet, 

hogy ilyen hangon, mert hogy az nála nem üti meg azt a küszöböt, amit  meghall 

fontosnak. És akkor ez is ilyen volt, és akkor kiborultam, és akkor mondta ne haragudjak, 

és akkor átpakol, és aztán utána így megint volt valami, ami miatt visszaszivárgott az én 

helyemre” (1G-1, feleség, 113, 4. 6. 3. nyílt kód) 

A férj szerint a dolgozó használata köztük gond nélkül m ködik (ld. 4. 4. 1. nyílt kódban, 

fentebb). Ugyanakkor a férj leírásában van utalás arra, hogy az otthoni munkavégzés 

környékén nem könnyen enged be küls  ingereket: 

„Ja, nem, nem, nincs semmi ilyen rituáléja ennek a dolognak [az elvonulásnak], csak 

mondjuk ha olvasok valamit akkor rosszabbul hallok, nehezebben reagálok…” (1G-2, férj, 

190, 4. 6. 3. nyílt kód) 

A fent idézett férj ugyanakkor kiemelt fontosságot tulajdonít az étkezési id khöz köt d  

találkozások, családi megbeszélések rítusainak (amit az interjúban „fórumnak” nevez): 

„Hát mi törekszünk arra, hogy minél gyakrabban együtt étkezzünk, tehát hogy 

mindkett nknek az a tapasztalata, hogy a családnak jót tesz az, hogyha az emberek ezeket 

az id ket együtt töltik. (…)A közös étkezés az egyfajta ilyen fórum, ahol megbeszéljük a 

dolgokat… (…)  közben beszélgetünk, igen, ha csak egy mód van rá, ritkán fordul el  az, 

hogy annyira sietünk, hogy nincs rá id . (…) …f zés, az ritkán van, hétvégeken esetleg 

vendégség idején, de hát a közös étkezésekbe a reggel is beletartozik, tehát hogy… egy 

közös reggeli is jó dolog tud lenni.” (1G-2, férj, 166-174, 4. 6. 4. nyílt kód) 
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Ezeknek a megbeszéléseknek, az ebben való, összehangolt együttm ködésüknek valóban 

véd  hatása lehet kapcsolatuk m ködésére, ugyanis éppen k szerepelnek hangsúlyosan a 

gyógyító kapcsolati rítusok rítusainak kódjai alatt is (4. 7. axiális, ld. alább). 

Az 1G pár közös asztalhoz ülésinek rítusával kontrasztban, a szintén gerincfájdalommal él  

kétgyermekes anya érezhet  hiányérzettel számol be arról, ahogyan nem sikerül férjével 

megvalósítania az esténkénti közös megbeszéléseket, kettesben történ  találkozásokat a 

családi asztalnál: 

„[férjével való összetartozás helye]…tehát amikor elalszanak a gyerekek, akkor 

mondjuk beszélgetünk úgy, hogy én mondjuk így tornázom itt, gerinctornázom, és akkor  

[a férjem] meg nézi a tévét esetleg, vagy csak úgy beszélgetünk, aztán le szoktunk ide ülni 

a kanapéra, tehát végül is egész pontosan itt. Mert ugye a hálót [kislányunk] miatt nem 

tudjuk használni, a gyerekszobát azt [kisfiunk] miatt, meg hát oda mért mennénk, a 

konyhát meg nem szoktuk már nagyon, férjem már… miután vacsoráztunk közösen a 

gyerekekkel,  már nem vacsorázik, én vacsorázom helyette (nevet). Utána én még 

szoktam így még este vacsorákat tartani, miután elalszanak, a férjem nem. Tehát ott a 

konyhába nem nagyon ülünk le így beszélgetni. Hogyha még esetleg lenne egy nagy 

lakoma elalvás után, akkor lehetne, de nem. Nem szokott lenni.” (3G-1, feleség, 198, 4. 6. 

4. nyílt kód) 

8. 5. 7. A gyógyító, feltölt dést adó kapcsolat rítusai (4. 7. axiális kód) 

A krónikus betegséggel él , sok esetben párkapcsolati és generációs feszültségekkel 

küzd  családok interjúiban id r l id re megjelennek a gyógyító családi együttlétek 

tapasztalatai. Bár a huszonhárom mélyinterjú sokféle változatban írja le annak megrázó 

történeteit, ahogy a párok szexuális intimitása megtörik, megszakad a betegség, a szülés, a 

gyermeknevelés által befolyásolt kapcsolati dinamikában, mégis van pár (gerincfájdalommal 

él  feleség és férje), akik intim testi közelségük tapasztalatának regeneráló, gyógyító 

hatásáról számolnak be („a pár intim együttléte regenerál”, 4. 7. 1. nyílt kód): 

„[biztonság és összetartozás helye a feleség számára] Hát amikor a férjemhez bújok. 

Tehát ez így hozzá kapcsolódik, ez itt jelenik meg a legjobban [a hálóágyon], ahogy így 

együtt vagyunk egy ölelésben. (…) Itt a ágyban szoktunk, hát… Mindenféléket csinálni. 

Hát így reggel is, meg este is… Hát itt van ölelkezés, beszélgetés, viccel dés… 

Simogatózás, szóval ez egy… Mindenféle beszélgetések… Azok itt…(…) Igen. Akár az, 

hogy öt percet, csak egy kicsit bújjunk már össze, és akkor az úgy helyre kerül minden. 
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Tehát van, hogy napközben is… (…)Most így nem tudom, miért. Tehát ez az ágy költözött 

velünk, megismerkedésünk óta. Tehát közösen vettük, de még abban a lakásban, ami még 

az enyém volt, ami még a megismerkedésünknek a színtere volt, ahol komplett hétvégéket 

töltöttünk úgy el, hogy sehova nem mentünk, semmit nem csináltunk, csak együtt voltunk, 

és így ismerkedtünk. Tehát ott így órákon keresztül, és azt ott így lehet, ezen az ágyon ezt 

így lehet. Ez egy ilyen ágy.” (1G-1, feleség, 72, 142-146, 4. 7. 1. nyílt kód) 

A feleség számára ez az ágy otthonuk szimbóluma is: 

„Hát mivel otthon van… így a megnyugvás, a pihenés, az együttlét, a család… Ezek 

kapcsolódnak ide. Ez az intim szféra. (…) Tehát nekem [a férjemmel] is ez volt az ilyen 

legels  érzésem, amikor megismerkedtünk, hogy megölelt és azt éreztem, hogy otthon 

vagyok, tehát hogy a karjaiban. Tehát akkor éreztem, hogy ez így igen, hogy vele jó lesz. 

És nekem idekapcsolódik a hálóba, hogy…ahol így ezt meg is éljük.” (1G-1, feleség, 187, 

191, 4. 7. 1. nyílt kód) 

A hálóágyon megélhet  élmények a férjnek is a biztonság érzését nyújtják.  

„…mert itt vagyok a feleségemmel a legtöbbször intim közelségben. (…) Ebben a 

lakásban, tehát a mi közös lakásunkban ez hordozza a biztonságot.” (1G-2, férj, 94-96, 4. 7. 

1. nyílt kód) 

A hálószoba terének része a (mindkett jük számára) a pár egységét szimbolizáló, egész 

falat kitölt  gardróbszekrény, ami közös alkotásuk („a közös cselekvésnek a harmóniáját 

szimbolizálja” a férj megfogalmazásában, ld. fentebb a 4. 4. 3. kód alatt). A hálószoba tere - 

a közösen választott, velük vándorolt hálóággyal és a közösen megalkotott szekrénnyel - 

hordozza kettejük érzelmi közelségének sokféle lenyomatát. A pár tapasztalata a hálószoba 

terében, a közös ágyon megélt biztonságról és összetartozásról egészen másfajta érzelmi 

közelségre utal, mint a korábban idézett esetekben, a szül k elvi döntéséb l szület  

együttalvás és összetartozás a hálóágyon (ld. a 4G pár együttalvása a franciaágyon 

„didaktikus célzattal”, 4G-2, apa, 153, 4. 5. 3. nyílt kód alatt). Így tudta az 1G pár a 

hálóágyon való együttlétet a kapcsolat védelmére, gyógyítására használni („csak egy kicsit 

bújjunk már össze, és akkor az úgy helyre kerül minden”, 1G-1, feleség, 144, ld. fent). Ez a 

fajta kapcsolati er forrás elérhetetlennek t nt a kutatásban részt vett legtöbb család számára. 
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Azokban a családokban, ahol a szül pár számára a házastársi intimitás mint gyógyító, 

biztonságot adó er forrás nem volt elérhet , a szül k az intimitás-élménynek más helyet 

kerestek, és inkább gyermekükkel való testi közelségben tudták megélni azt („szül  és 

gyermeke alakít ki intim rítust”, 4. 7. 2. nyílt kód). Ezekben az esetekben az összetartozás 

hétköznapi rítusai, a napi rendszerességgel és ismétl d  forgatókönyvvel visszatér , intim 

és játékos, kapcsolat-er sít  találkozások is szül  és gyermeke között tudnak a leginkább 

megjelenni („közös hétköznapi rítusok”, 4. 7. 3. nyílt kód). Err l számol be a férjét l 

megállapodás-szer en külön alvó anya. A leírt jelenetben anya és kislánya kerülnek jóles , 

testi közelségbe a szül i franciaágyon („mellettem van és kicsit olyan együvé vagyunk”). 

Hasonlóan jóles  testi közelség és találkozás házastársával nem tud létrejönni: 

„…én nagyon szeretem, amikor itt a nagyágyban így mellémrakom [a kislányom], és 

akkor betakargatom, és akkor  olyan… kis finom…olyan… olyan… nem tudom, 

valahogy az nekem olyan jó. Azt nagyon szeretem, amikor reggel (…) már hallom, ahogy 

motoszkál, és akkor úgy szokott felébredni, hogy el ször csak így pici zajokat kelt, aztán 

kidobja a cumiját, aztán rugdossa az ágylécet, aztán utána meg hangokat hallat, így rikogat, 

és akkor mittudomén lent vagyok, és megyek fel, és akkor az a pillanat, az olyan jó, mikor 

el bújok a könyvespolc mögül, és mondom, hogy ki rikogat itt? Ki ez a kismókus? És 

akkor így látom a kis arcán, hogy így földerül, és akkor így föláll, és már nyújtja is a kis 

kezét… tehát ezek ilyen nagyon szép pillanatok… hát meg amikor alszik, akkor olyan 

gyönyör … Tehát valami olyan… mert ilyenkor így betakargatom, és mellettem van és 

kicsit olyan együvé vagyunk.” (4G-1, anya, 143, 4. 7. 2. és 4. 7. 3. nyílt kódok) 

A jóles , családi találkozások hétköznapi rítusai - ismétl d  és elvárt elemekkel - 

megvalósulhatnak a más esetekben nyomasztó kötelességként megjelen , otthoni feladatok 

kapcsán is. Ezt látjuk a szüleivel, testvéreivel, kisfiával él  (epilepsziás) anya 

beszámolójában, aki számára a konyha a jó közérzet helye: 

„Hát a konyhában a jó közérzet, ott az minden. (…) Igen, a zene, a húgom, aki már 

elköltözött,  nagyon hiányzik, mert vele nagyon sokat táncoltunk itt, meg duettet 

énekeltünk, meg hát a… minden. Anyával való ölelkezések, meg… á nem tudom, ezek 

ilyen hülye dolgok, de fontosak. Meg a f zés, mosogatás, anyának segítés a vasárnapi 

ebédben, ilyenek.” (1E-1, anya, 136, 142, 4. 7. 3. nyílt kód) 

A rituálisan ismétl d , családi találkozások az otthon terében nem feltétlenül egyformán 

jóles ek minden résztvev  családtag számára. A 2G család közös hétvégi-reggeli jelenete 
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kapcsán (a szül i hálóágyon) nem biztos, hogy az apa (akinek feje alól ki lesz húzva a 

párna) is hasonlóan jó érzéseket f zött az élményhez, mint a jelenetet elmesél  anya: 

„A háló, meg ugye az meg azért, mert hétvégén t hallom… és akkor tudom, hogy na, 

akkor egy perc múlva becsapódás van, akkor szól, hogy anya, akkor most kimegyek pisilni, 

és utána jövök, és akkor van egy ikeás nagy hetvenszer hetvenes párna, én azzal nézek tv-t, 

és akkor félálomban azt kett nk közé beteszem, apát fel… feje alól kihúzzuk a kispárnát, 

hogy azt még oda neki, és akkor [a kislányom] érkezik fél hétkor, Minimax bekapcsolva, és 

akkor én még nyolcig aludhatok. Tehát ez meg azért. Mert akkor ott hárman szoktunk 

hétvégén együtt lenni. Reggelente. Hát ezt tudnám.” (2G, anya, 146, 4. 7. 3. nyílt kód) 

Az apa interjújában is szerepel a háló, mint az összetartozás helye, a „a családi létünk” 

miatt, de ehhez a férj nem tudott konkrét történetet, találkozást f zni. Részletesebben beszélt 

a hálóról mint a „szenvedés helyér l”, ide kapcsolódik számára annak („feldolgozhatatlan”) 

élménye, hogy házaséletük nem m ködik, felesége gerincfájdalma miatt (ld. fent, a 2. 5. 2. 

nyílt kód alatt részletesen). 

Az ünnepekhez köt d , családi rítusok jelenléte (és szerepe a családtagok otthoni 

érzelmi önszabályozásában) nagyon hangsúlyos volt a háromgenerációs 1E család 

interjúiban, azonban a legtöbb család esetében alig volt utalás ilyenre („közös ünnepi 

rítusok”, 4. 7. 4. nyílt kód). Az 1E család öt interjúalanyából hárman is említették a családi 

karácsony rítusát, és bár az interjúkat nyáron készítettem, a „fa helye” elevenen ott élt a 

nappaliban a családtagok élményében. A személy-környezet tranzakció folyamatain 

keresztül a karácsony ismétl d  rítusa összetartozást és jó közérzetet hagy maga mögött az 

érintett helyeken, jellegzetesen a „fa helyén”, és hasonlóképpen a családtagok családi 

identitás-élményében (ld. fentebb, 1. 1. 2. nyílt kód alatt): 

„[Jó közérzet helye a nagyapa számára] „Na most itt a nappaliban igazándiból az teszi 

igazán vonzóvá, hogy például mindig itt zajlik a karácsony, tehát mindig itt állítjuk föl a 

fát, általában ide, ebbe a sarokba, és akkor…” (1E-5, nagyapa, 160, 4. 7. 4. nyílt kód) 

A nagyapa lánya, az epilepsziával él , fiatal anyuka így számol be err l az összetartozás 

helye kapcsán: 

„A nagyszobában a karácsony miatt. Olyankor együtt zenéltünk… nagy zenész család 

vagyunk. Itt volt olyankor az el adás… a húgaimmal zenéltünk, a húgom hegedült, én 
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zongoráztam és furulyáztam… a bátyám meg hevert és bámult lenéz en, hogy mi ez a 

baromság… (nevet) …és akkor a [kisfiam] meg csillogó szemmel nézte, és rengeteget 

énekeltünk” (1E -1, anya, 169, 4. 7. 4. nyílt kód) 

Ugyanebben a családban a születésnapok rituáléi is átsz tték az otthoni helyekhez való 

köt dés és a családi összetartozás élményét. Ilyen a filmhét a nagymama születésnapjára, és 

a kerti sütögetés az id sebb fiú születésnapjára: 

„Van, amikor filmet, együtt filmet nézünk, és akkor van ilyen születés…, az egyik 

lányom bevezette a születésnapomra, hogy filmhét van, és akkor összegy jti azokat a 

filmeket, amiket én így év közben mondok, hogy de szeretném megnézni, és akkor 

megbeszéli velem, hogy éppen aznap melyikhez van hangulatom, mert azért én szoktam 

mondani, hogy most éppen nem komoly filmre van, vagy amire nagyon oda kell figyelni, 

hanem valami könnyedebbre, és akkor szoktunk filmezni, úgyhogy…” (1E-2, nagymama, 

361, 4. 7. 4. nyílt kód) 

„A kertben meg egyszer en nem is tudom, hogy mióta, lassan… 10 éve nem, egy 5 éve 

van, hogy ha születésnapom van, akkor nem bulizunk, hanem kimegyünk a kertbe, ott 

összehívom a barátokat, sütök valamit szabad t zön… vagy f zünk pörköltet, és akkor kint 

ücsörgünk és beszélgetünk.” (1E-3, báty, 334, 4. 7. 4. nyílt kód) 

Hasonlóan a karácsonyhoz, a feln tt fiú születésnapja a barátokkal a nagymama 

interjújában és összetartozás-élményében is szerepel, mivel a baráti, kerti partiba a szül ket 

is hívják. A család határai ebben az eseményben kitágulnak: a családi rítus befogadja a 

barátokat, a feln tt fiú olyan ünneplési módot választ, ami otthonához és szüleihez éppúgy 

köt dik, mint barátaihoz. 

A családi születésnap rítusának egy sajátos variációja, amikor a rítust a család kívülr l 

kapja, „megrendeli”. Erre példa az er sen széttartó 4G családban a kisfiú születésnapjára 

hívott sztárszakács bulija. Ehhez az eseményhez azonban sem az anya, sem az apa nem 

kapcsolt összetartozás-érzést, bár mindketten megemlítették, mint a vendégfogadás helyét az 

otthonukban. A karácsony ünnepi rítusa is ambivalensen jelenik meg az anya 

beszámolójában, a karácsonyfa veszélyforrássá válik a kisgyermekes szül  néz pontjából: 

„Volt a [a fiamnak] például egy olyan születésnapja, hogy hívtunk a TV Paprikától 

séfet, és akkor voltunk tizenhatan, és akkor… hát két helyen volt a csoportosulás, az egyik 
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az a konyhában, mert minden feln tt megrohamozta [a fiam] kedvenc séfjét, ez egy ilyen 

szülinapi volt… és akkor így átlóg [az asztal]… és körbeüljük. Ha családi ünnepség van, 

akkor ez itt van, itt van a karácsonyfánk, itt a télikertben. Kivételt képez most, mert most az 

ablak részben volt, mert [a kislányom] ön- és közveszélyes, és csak egy picike fánk volt, és 

akkor itt volt, hogy ne rántsa magára. De egyébként amióta megvan az új rész, mindig itt 

van, a télikertben.” (4G-1, anya, 74, 4. 7. 4. nyílt kód) 

8. 5. 8. A kódfa: összegzés 

A kódfa els  témája („a múlt – jelen – jöv  otthonainak bels  képei”) kapcsán megjelen  

interjú-idézetek megmutatták, hogy a múltban megtapasztalt, ideális vagy vágyott otthonok 

bels  képei hogyan vesznek részt a családtagok környezeti-érzelmi önszabályozási 

folyamataiban az aktuális otthon terében.  

A második téma kapcsán („a személy az otthon tere által aktívan alakítja bels  

állapotait”) láthatóvá válnak a családtagok mentális és cselekvéses, környezeti stratégiái, 

amelyekkel biztonságérzetüket, jóllétüket és a kapcsolati közelségeket-távolságokat 

szabályozzák az otthonukban.  

A harmadik téma („az otthonban megélt érzések leválnak a környezetr l”) azoknak a 

folyamatoknak variációit mutatja meg, amelyek által a családtagok érzelmi önszabályozása 

leválik a konkrét fizikai környezetr l, a családtagok testi és mentális állapotaikat a 

környezett l független (de az otthon eszméjéhez mégis köt d ) min ségekként élik meg.  

A negyedik témában, az elemzés középponti kategóriájában („a tereket és személyeket 

szabályrendszerek / rituálék kötik össze”) kibontakozik, ahogy az els  három témában leírt 

folyamatok és stratégiák a családtagokat és az otthoni környezetet magukba foglaló, családi 

szabályrendszerekké és rítusokká szervez dnek.  

A kódfa négy szelektív kódjához tartozó 22 axiális és 97 nyílt kód eltér  mintázatokban 

jellemezte a vizsgálatban részt vett tíz családot. Az egyes családtagokra és családokra 

jellemz  kódok mintázata megmutatja az adott családban a környezeti önszabályozás sajátos 

m ködésmódjait. 

8. 6. A kvalitatív és kvantitatív adatok által kirajzolt profil bemutatása: a 
2G és a 4E család 

A következ kben két család példáján bemutatom a kódfán az egyes szelektív, axiális és 

nyílt kódok alá besorolt interjúidézetek által kirajzolt „családi profilt” (ld. 12. és 13. 
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táblázatok). Az elemzést kiegészíti a családtagoknak az Olson-féle családteszten, a Diener-

féle, Élettel való elégedettség teszten, valamint az Otthonnal való elégedettség skálán elért 

pontszámainak (illetve a pontszámok mintaátlaghoz és szóráshoz viszonyított sztenderd 

értékeinek) összevetése a kódok mintázatával.  

A profil alapú elemzéshez egy epilepsziával és egy gerincbetegséggel él  családot 

választottam. A GT módszer elemzési logikája a különbségeket, kivételeket, a „negatív 

eseteket” keresi a vizsgált jelenség árnyalt leírásához. Ennek megfelel en az egyik 

választott család (2G) nukleáris család, az interjúkészítés idején els  házasságukban él , 

fiatal szül k (vállalkozó apa és ügyintéz  anya), egy óvodás korú gyermekkel. Az anya 

három éve élt krónikus gerincfájdalommal, sérvet diagnosztizáltak nála. A m téti 

beavatkozás elkerülése végett a gyógytornával és kímél  életmóddal kezelte tüneteit. 

A 4E családban  a (17 évvel azel tt) elvált, óvodapedagógus anya élt feln tt lányával 

(aki informatikusnak tanult) és volt férje távoli rokonával, egy id s nénivel. A tíz családból 

k voltak az egyetlen, ahol férfi nem volt jelen a családban, bár az elvált férj (és apa) 

elmondásuk szerint napi rendszerességgel megfordult az otthonukban. A feln tt lánynak 

kamaszkorában indult epilepsziáját 25 éves koráig gyógyszerrel tünetmentesen tartották, 

azután gyógyszerváltás következtében a tünetek négy éven át egyre jobban meghatározták 

életét, rendszeres nagyrohamai által. Az interjúkészítés el tti héten, orvos- és 

gyógyszerváltás következtében, hosszú ideje el ször elkezdte jobban érezni magát, 

fáradékonysága csökkent, teljesít képessége javult, ami nagy megkönnyebbüléssel járt 

számára. 

Mindkét családban hárman laktak saját öröklakásban, a 2G család esetében ez egy 

kétszintes, sorházi lakás volt az agglomerációban, a 4E család pedig Budapest belvárosában, 

patinás bérházban lakott. Mindkét család esetében a három ott lakó családtag közül kett vel 

készítettem interjút, a 2G családban a szül kkel, a 4E családban pedig anyával és lányával, a 

velük lakó néni felkeresését határozott kérésem ellenére sem tették lehet vé számomra, 

aminek hátterében az érz dött, hogy szégyellenék bemutatni a kiszámíthatatlan 

hangulatingadozásairól ismert, gyakran mogorva rokonukat. 

8. 6. 1. A kódfán kirajzolódó családprofilok 

Amint az az elemzés középponti kategóriája (IV. szelektív kód) mentén kirajzolódik, a 

két család eltér  mintázatokat mutat abban, ahogy az otthont mint szociofizikai teret 

használják az érzelmi önszabályozás (és kapcsolatszabályozás) folyamataiban.  
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A 4E családban (ld. 13. táblázat) az otthoni tereket és a családtagokat összeköt  

szabályrendszereket és rituálékat leginkább a szoros együttmozgás, és emellett a nehéz 

érzések elrejtése jellemezte. Az anya beszámolójában (lányától való) elkülönülés is csak az 

együttlétben volt elérhet  (a lányával közös ágyon való olvasás kapcsán). Az anya az 

elvonulás puszta említésére is elutasítással reagált, számára a térben való elkülönülés 

jelentése egyfajta kapcsolati szerz désszegéssel, sért déssel asszociálódott, ami szerinte 

sosem jelenik meg az  otthonukban.  

Ezeknek a f  mintázatoknak hátterében, a másik három téma mentén leolvasható, hogy 

az anya az otthonban megélt érzések közül csak a pozitív töltés eket ismeri el, és az 

érzéseket következetesen a kapcsolatokhoz, a helyekt l független összetartozáshoz köti. 

Megélésében a bels  állapotok nem köthet k helyekhez (s t, az otthonában számára 

„nincsenek helyiségek”), az érzések leválnak a környezetr l, így az otthon tere, a fizikai 

környezet nem jut szerephez a bels  állapotok tudatos szabályozásában. A negatív színezet  

érzések és érzelmek kiszorulnak a megélhet  és a környezet bevonásával szabályozható 

élmények köréb l. Beszámolójában az otthonosság megélése egy környezett l független, 

bels  képesség és döntés, ami a nagyszüleit l kapott neveltetés eredménye. Az otthon 

számára eszményként jelenik meg, ami ideális voltát meg rzi a nyilvánvaló zavarok 

közepette is (ld. közelg  elköltözési kényszer, krónikus beteg lánya és a nehezen kezelhet  

néni jelenléte). Az otthon ezen ideális min ségének köszönhet en az állandóság és az 

identitás letéteményese, amihez minden zavaró körülmények közepette is ragaszkodást 

mutat. 

A lány beszámolója szerint az anya partnere az együttmozgásban és az érzések 

elrejtésében, de az elvonulásnak számára már más jelentése van.  szívesen idézte fel 

azokat az alkalmakat is, amikor anyja nélkül használja a közös szobát, amihez az  

megélésében nem társult sért dés vagy feszültség. Mindemellett a lány interjújában  

megjelentek az otthon terében felbukkanó, negatív töltés  érzések, és az ezekhez 

kapcsolódó, környezeti önszabályozási folyamatok (vádak az otthonhasználat mentén és egy 

harmadik személy kizárása). 

Az epilepsziás tünetekkel küzd  lány beszámolójában megjelent az a visszatér  

tapasztalat is, amikor a néni vagy apja t le fordul el, vagy vonul el, a rohamok ijeszt  

látványa miatt. A betegség tapasztalata átsz tte a lány otthon élményét, az otthon számára az 

enyhülés és a tünetekkel való megküzdés kiemelt helye volt (a visszatér  

kontrollvesztésekkel együtt). 
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Mindkettejük számára fontosak voltak a családi összetartást meger sít , közös 

beszélgetések a nappali terében, ami befogadta az elvált apát, és a rokon nénit is. Családjuk 

és otthonaik történetét jellemezte az otthonhoz tartozás határainak képlékenysége, az otthon 

„kitágulása”. A valahai szomszéd nénib l együtt él  családtag lett, és a még el z  

lakásukból elköltözött apát is félig-meddig aktuális otthonuk részének tekintették, anya és 

lánya egyaránt. 

A 2G család -  a középponti kategórián kirajzolódó kép szerint – a fenti 4E családtól 

nagyon eltér en, egymást következetesen kerülgetve, felváltva használja az otthon terét. (ld. 

12. táblázat) A módszeresen fenntartott távolság mögött megjelennek a családtagok ütköz  

igényei, az ehhez kapcsolódó vádak, elvárások és csalódások az otthon terében. Ugyanakkor 

a váltott térhasználat nagyfokú összehangoltsággal és a gerincbeteg feleség igényeinek 

figyelembevételével zajlik. A családi otthon használata kapcsán a gyermekr l való 

gondoskodás is a távolságok fenntartásában kap szerepet. Mindez a szül k megélésében úgy 

jelenik meg, mintha - a gyermek körüli és egyéb háztartási feladatok mentén - éppen 

otthonuk választaná el ket egymástól. A nehéz érzések kimondásában a szül k 

aszimmetrikusan vállalnak szerepet: a gerincbeteg anya inkább fogalmaz meg vádat és 

feszültséget. Az apa ett l tartózkodik, viszont figyelme egyre inkább saját, romló testi 

állapotára és kezd d  hátfájására irányul, az anyáéhoz hasonló tünettel felel a rá nehezed , 

otthoni feladatok s r södésére. A térhasználatot is alakító, átszöv , érzelmi távolságban a 

szexuális kapcsolat hiányzik a szül k intimitásából. Ezen jelenség kapcsán, ugyan 

különböz  folyamatok mentén, de hasonló kódot kaptak a fenti, apa nélküli családhoz: 

mindkét család esetében valamilyen módon megtört a szül k intim közelsége, és a szül i 

háló használatára ez rányomja a bélyegét. A 2G szül k együtt alszanak ugyan, de intim 

rítusról az anya lányával kapcsolatban tud beszámolni, éppúgy mint a 4E családban, a 

feln tt lány édesanyja. Szintén hasonló jelenség a két család esetében, hogy a nehéz 

érzéseket otthon elrejt  2G apa és 4E anya is kifakadt és nagyon nehéz érzéseket 

fogalmazott meg az interjú folyamán (az anya a lánya szenvedése kapcsán, az apa felesége 

betegsége és a hiányzó szexuális élet kapcsán). 

Mindemellett, a 4E anyától eltér en, a 2G család intenzíven használja az otthon terét a 

családtagok bels  állapotainak és kapcsolatainak szabályozására. Aktívan élnek az 

elvonulási lehet ségekkel (pl. magukra zárják az ajtót), változtatási törekvéseik vannak, a 

helyeknek számukra érzelmi jelentése van, ami helyr l-helyre vagy napszakról-napszakra 

változik.  
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A 2G anya interjúján végigvonul a gyermekkori otthon konkrét képe, mint viszonyítási 

alap a jelen otthonban megélt tapasztalatokhoz. Ez a fajta ideális otthon-kép annyiban 

különbözik a 4E anya interjújából kirajzolódó, helyt l független, ideális otthon eszményét l, 

hogy mivel konkrét és valóságos, a 2G anya nagyon valóságos különbségeket tapasztal a 

gyermekkori és jelenlegi otthona között. A gyermekkori otthontól tapasztalt eltérések 

egyrészt a változtatás motorjává lesznek, másrészt állandó elégedetlenségként is jelen 

vannak. Ezzel együtt a 2G anya aktuális otthon-élményében szerepet kap saját anyja is, aki 

többször is említésre kerül a fontos otthoni helyek kapcsán. Mindebb l adódik az a mintázat, 

ahogy a 2G anya új családjában és új otthonában a vágyott (anyai) otthon árnyékában él. 

8. 6. 2. A kvantitatív adatok hozzájárulása a családprofilokhoz 

A családtagok Olson-féle családteszt alskáláin, Diener-féle Élettel való elégedettség 

skálán, illetve az Otthonnal való elégedettség skálán elért pontszámaiból a fent bemutatott, 

270 f s, magyar minta átlagának és szórásának figyelembe vételével z-értékeket (sztenderd 

értékeket) képeztem, és ezeket a sztenderd értékeket szerepeltetem a 12. és 13. 

táblázatokban. Ezen felül, az epilepsziával, illetve gerincfájdalommal él  családtagok esetén 

az Élettel való elégedettség skálán elért pontszámot összevetettem a 7. 3. 4. fejezetben leírt, 

gerincfájdalommal, illetve epilepsziával él  betegek mintájának átlagával és szórásával, és 

ezekb l is z-értékeket képeztem (ld. a 12. és 13. táblázatokban). A sztenderd értékek minden 

esetben támpontot nyújtottak annak megítéléséhez, hogy a családtagok mely konstruktumok 

mentén értek el a figyelembe vett mintához képest széls ségesen magas vagy alacsony 

értékeket. A mintázat-kiemel  elemzés során az átlagtól egy szórásnál távolabb es  

értékeket tekintettem „széls ségesnek”, és ezeket vontam be az elemzésbe. 

Az Olson-teszt „családi kohézió” dimenzióját jellemz  alskálái közül, mindkét család 

mindkét családtagja figyelemreméltóan alacsony pontszámot adott a „szétesett” alskálán. A 

két család hasonló eredménye jól illeszkedik a kvalitatív mintázathoz, ahol azt láttuk, hogy a 

két családban más-más utakon, de er s összetartás mutatkozott az otthon terében zajló, 

önszabályozás szempontjából fontos mozgásaikban is. A 4E családban az együttmozgás 

dominált, kevés elvonulás-igénnyel, a 2G családban a váltott térhasználat rendszeres 

elvonulásokkal, de mindkét mozgás-mintázat nagyfokú összehangoltsággal volt jelen a 

családok életében. Az összehangoltság mögött mindkét esetben megmutatkozott a beteg 

családtag kiszolgáltatottsága (az epilepszia esetén a kontrollvesztésben, a gerincfájdalom 

esetén a tevékenységek besz külésében). Az összetartás és összehangoltság ezekben a 
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családokban a beteg családtag szolgálatában is áll, a betegség kihívásában családi m ködés 

csak nagyobb összefogással tartható fenn. 

A 2G család esetén a „kohézió” dimenzió alacsony „szétesettség” értékeit kiegészíti a férj 

által adott, magas „egybefonódottság” pontérték. A „kohézió” a családtagok kölcsönös 

függ ségét és függetlenségét írja le, ebben a férj „egybefonódottság” pontszáma er s, 

kapcsolati függésre utal. A függés esetükben egy nagyobb fizikai-testi távolságon keresztül 

valósul meg, de ez erejét nem csökkenti: ahogy láttuk, a fájdalmakkal küzd  feleség 

szolgálatába álló férj otthon töltött idejét kitöltik a gyermekkel és az otthonnal kapcsolatos 

feladatok, mígnem a feleség tünetét saját magán is felfedezi, és  is hátfájásra panaszkodik.  

Az Olson-féle családteszten, a 2G feleség a családi m ködések rugalmasságát mér , 

„alkalmazkodás” dimenzió „kaotikus” alskáláján adott alacsony pontszámot, meger sítve a 

családjukról kirajzolódó m ködési mintázat következetességét életükben. 

A 4E család az „alkalmazkodás” dimenzión jóles en és egészségesen rugalmas képet 

mutat magáról (anya és lánya egyöntet en magas rugalmasság-értékeket és alacsony 

merevség-értékeket adott), amib l leginkább ez az „egyöntet ség” felel meg az 

interjúszövegekb l a kódfán felépült m ködés-mintázatuknak. Az interjúk tartalma ezen az 

együttmozgáson túlmen en igencsak ellentmond a változásokat rugalmasan követ  család 

képének. Az anya új lakásukat – nagy megelégedésére – úgy alakította, hogy közös 

franciaágyra „kényszerüljön” huszonkilenc éves lányával, és tizenhét éve elvált férje napi 

rendszerességgel jelen van otthonukban. Miközben az interjúban csak pozitív érzéseket köt 

az otthon egész teréhez, a negatív érzéseket  tagadja, drámai er vel írja le lánya rohamaival 

kapcsolatos halálfélelmét. Az ezzel kapcsolatos szenvedés szabályozhatatlan, 

kontrollálhatatlan a megélésében (az érzések nem köt dnek helyhez, szenvedés bárhol lehet, 

3. 4. 1. kód). A m ködés fenntartásának elérhet  módja számára éppúgy, mint a rohamokat 

átél  lánya számára, a szenvedéssel kapcsolatos érzések és a változástól való félelem 

leválasztása, disszociációja. Ilyen módon illeszkedhet a családra jellemz  kód-mintázatba 

(ahol a környezetr l való leválás dominált) a magasra pontozott rugalmasság. 
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Jelmagyarázat a 12. sz. táblázathoz (ld. következ  oldal): 
 
• swls_F_z - Élettel való elégedettség skála sztenderd pontértéke a „sine morbo” 

mintához viszonyítva 
• swls_GER-EPI - Élettel való elégedettség skála sztenderd pontértéke, 2G-1 feleség esetén a 

krónikus gerincfájdalommal él k; 4E-1 lány esetén az epilepsziával él k 
mintájához viszonyítva 

• swhs_m_F_z - Otthonnal való elégedettség skála sztenderd pontértéke a „sine morbo” 
mintához viszonyítva 

• ÖSSZETARTÓ – EGYBEFONÓDOTT – SZÉTESETT  
Az Olson-féle családteszt „családi összetartás” dimenziójának alskálái 

• RUGALMAS – KAOTIKUS – MEREV  
Az Olson-féle családteszt „változásokhoz való alkalmazkodás” 
dimenziójának alskálái 

• KOMMUNIKÁCIÓ  - Az Olson-féle családteszt családi kommunikáció min ségét mér  alskálája 
• ELÉGEDETTSÉG  - Az Olson-féle családteszt családi élettel való elégedettséget mér  alskálája 

 
sárgával kiemelt kódok - az adott családra jellemz , de az összehasonlításban szerepl , másik 

családra nem 
zöld színnel kiemelve - a mintaátlagtól pozitív irányban legalább egy szórással eltér  sztenderd 

pontértékek 
piros színnel kiemelve - a mintaátlagtól negatív irányban legalább egy szórással eltér  sztenderd 

pontértékek 
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12. táblázat A 2G pár kódjai és sztenderd pontértékei (z-értékek) 
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Az Otthonnal való elégedettség skála is sajátos mintázatot mutat: az egyébként 

elvágyódó 2G feleség éppúgy magas pontszámot adott rá, mint az epilepsziával él  lány, 

míg (a lakásokkal egyébként nagyon elégedett) családtagjaik nem. A kódfa-mintázatot 

nézve kit nik, hogy mindkét krónikus beteg családtag számára felértékel dik az otthon tere 

a tünetekkel való megküzdés, és a betegség enyhítése kapcsán. Az otthon számukra az 

egészséges családtagoknál er teljesebben válik biztonságuk zálogává, így elképzelhet , 

hogy ezen az élményen keresztül felértékel dik a tesztben is. 

Az élettel való elégedettség  skálára az epilepsziás lány és a 2G férj adott magas értéket. 

mindketten sok küzdelemr l számoltak be otthoni életükben, ugyanakkor mindkett jük 

interjújában hangsúlyos volt az otthon terében fellelhet , kapcsolati biztonság. Az élettel 

való elégedettség átfogó konstruktumába belejátszhattak persze az otthontól független, 

munkahelyi tényez k is, vagy a lány esetében betegségének hirtelen javulása. 

 

Jelmagyarázat a 13. sz. táblázathoz (ld. következ  oldal): 
 

• swls_F_z - Élettel való elégedettség skála sztenderd pontértéke a „sine morbo” 
mintához viszonyítva 

• swls_GER-EPI - Élettel való elégedettség skála sztenderd pontértéke, 2G-1 feleség esetén a 
krónikus gerincfájdalommal él k; 4E-1 lány esetén az epilepsziával él k 
mintájához viszonyítva 

• swhs_m_F_z - Otthonnal való elégedettség skála sztenderd pontértéke a „sine morbo” 
mintához viszonyítva 

• ÖSSZETARTÓ – EGYBEFONÓDOTT – SZÉTESETT  
Az Olson-féle családteszt „családi összetartás” dimenziójának alskálái 

• RUGALMAS – KAOTIKUS – MEREV  
Az Olson-féle családteszt „változásokhoz való alkalmazkodás” 
dimenziójának alskálái 

• KOMMUNIKÁCIÓ  - Az Olson-féle családteszt családi kommunikáció min ségét mér  alskálája 
• ELÉGEDETTSÉG  - Az Olson-féle családteszt családi élettel való elégedettséget mér  alskálája 

 
sárgával kiemelt kódok - az adott családra jellemz , de az összehasonlításban szerepl , másik 

családra nem 
zöld színnel kiemelve - a mintaátlagtól pozitív irányban legalább egy szórással eltér  sztenderd 

pontértékek 
piros színnel kiemelve - a mintaátlagtól negatív irányban legalább egy szórással eltér  sztenderd 

pontértékek 
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13. táblázat A 4E pár kódjai és sztenderd pontértékei (z-értékek) 
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8. 7. Az interjúszövegek elemzése alapján megalkotott, lehorgonyzott 
elmélet 

A lehorgonyzott elméletet, amelyet az interjúalanyokkal, illetve az interjúszövegekkel 

folytatott, valós és mentális, kutatói párbeszédben megfogalmaztam meg, a 4. ábrán 

szemléltetem. Az ábrán látható modell összefoglalja azokat az otthoni személy-környezet 

tranzakcióban zajló, érzelmi önszabályozási folyamatokat, amelyek során a családtagok 

maguk és egymás számára megalkotják és folytonosan újrateremtik az otthon érzelmi terét. 

Az otthon érzelmi tere az otthon fizikai teréb l, e térnek tulajdonított, személyes és családi 

jelentésekb l, a térhez és jelentéseihez f z d  érzésekb l, és mindezek  

kölcsönkapcsolataiból épül fel. 

A vizsgált, krónikus betegséggel él  családi otthonokban az otthon érzelmi terének és e 

térben megvalósuló környezeti önszabályozási folyamatoknak a középpontját és motorját a 

tereket és személyeket összeköt  szabályrendszerek, illetve rituálék alkották. A modell 

középponti köre („rituálék a térben”)  képviseli azokat a ciklikusan ismétl d  és 

dinamikusan változó, mindennapi rituálékat, amelyek mentén a családtagok megvalósítják 

egymással összehangolt, környezeti, önszabályozási stratégiáikat az otthon terében. Ezek a 

mentális, affektív és cselekvéses stratégiák szabályozzák a családtagok (fizikai és érzelmi) 

közelségét és távolságát az együttmozgások és elvonulások sajátos, adott családra jellemz  

otthon-koreográfiájában. E koreográfiának része a fizikai tér, a személyek, kapcsolataik és 

kommunikációs módjaik a térben. A rituálisan ismétl d  mozgások egyaránt létrehozhatják 

a biztonság és az örömteli kapcsolódás élményét, vagy hozzájárulhatnak a kapcsolati 

feszültségek és a helyvesztettség élményének fenntartásához. A kétféle élmény létrejötte a 

beszámolókban gyakran egymásra épült: amikor egy kapcsolat terében (pl. a szül k 

párkapcsolatában) a mindennapi rituálék a távolság vagy a feszültség fenntartását szolgálták, 

a hiányzó közelség és intimitás rítusai egy másik kapcsolatban (a szül  gyerekkel való 

kapcsolatában) valósultak meg, belakva az eredetileg a párkapcsolatnak szánt teret (a szül i 

hálószobát és hálóágyat). 

Az otthoni, környezeti önszabályozás rituáléi megvalósulhatnak az otthon fizikai terének 

intenzív használatával (ezt képviseli a modellben az „aktív alakítás” köre). Azok a 

folyamatok tartoznak ebbe a körbe, amelyek során a családtagok bels  állapotaikat és 

kapcsolataikat a határok meghúzásával vagy megnyitásával, az otthon kontrolljával, az 
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otthoni helyiségek ritualizált használatával szabályozzák. Ennek alternatívájaként, egyes 

családok és családtagok kialakítják a környezetr l való érzelmi leválás, függetlenedés 

fantáziáit, mint biztonságteremt , önszabályozási stratégiát (az ábrán a „leválás a 

környezetr l” köre). Ezekben az önszabályozási folyamatokban az otthon egyfajta 

eszményként van jelen, aminek a puszta léte biztonságot ad (függetlenül konkrét, fizikai 

jellemz it l), vagy a biztonságérzet éppen azáltal a fantázia által jön létre, hogy a személy 

bels  biztonságát semmiféle fizikai környezet, így az otthon tere sem befolyásolhatja. 

Mindezen otthoni, önszabályozási folyamatok és stratégiák létrejöttében és 

m ködtetésében meghatározó szerepe van a gyermekkorban megtapasztalt, ideális vagy 

vágyott otthonok bels  képeinek (az ábrán az „otthon bels  képe” köre). Az otthonosság 

tapasztalata az els , gyermekkori otthon érzelmi terében kezd alakulni, majd végigkíséri a 

környezeti önszabályozás fejl dését, beépítve a lakóhelyek és otthonok élményeit az életút 

során. A családi otthonokban felnövekv  következ  generáció (a gyermekek) els  otthon-

tapasztalatába pedig a szül k otthonosság-tapasztalatán és környezeti önszabályozási 

stratégiáin keresztül beépül a szül k otthonosság-története az életúton.  
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4. ábra: A lehorgonyzott elmélet 
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9. Megbeszélés 

A következ  fejezetben áttekintem a kutatás eredményeinek értelmezési lehet ségeit a 

kutatás alapjául szolgáló többszörös elméleti keretekben elhelyezve. Kitérek a 

környezetpszichológia tranzakcionális szemléletében megfogalmazott helyköt dés 

elméletének további fejlesztési lehet ségeire, a családok rendszerszemléletét gazdagító 

tanulságokra, az egészségpszichológiai megfontolásokra, illetve a konstruktivista-

interpretatív paradigma és a kutatás módszertanának reflexiójára. 

9. 1. Az otthon bels  képe 

Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy milyen folyamatok által, hogyan zajlik a 

családtagok érzelmi önszabályozása az otthon szociofizikai terében. Az interjúk elemzése 

során kialakított f  témák elrendez désében és a lehorgonyzott elmélet keretében 

meghatározó szerepet kapott a gyermekkori otthon tapasztalata. Az interjúalanyok otthoni 

helyköt désének alakulását és a fontos helyekkel kapcsolatos jöv beli terveiket is jelent sen 

befolyásolták a gyermekkori helyköt dés jellemz i, mindazok a személy-környezet 

tranzakcionális viszonyrendszerek, amelyek meghatározták a személyek múltbéli és 

jelenlegi otthoni környezeteivel való kapcsolatát. E folyamatok egyes esetekben pozitív 

helyköt dés létrejöttét segítették az aktuális otthonban.  

A pozitív hatás egy lehetséges útja az volt, hogy a személyek feln ttkori otthonukban – 

szemben a gyermekkori otthonban megélt gyermeki kiszolgáltatottsággal – feln tt 

autonómiával és kompetenciával tudtak kontrollt gyakorolni az otthoni környezetük felett, 

így képesek voltak a gyermekkori otthonban megélt hiányosságokat korrigálni. A feln tt 

otthon másfajta téri elrendezése (pl. az egyter  konyha-nappali annak a vizsgálati 

személynek az esetében, aki szeparált konyhás lakásban n tt fel) másfajta találkozásokat és 

kapcsolódási mintákat tesz lehet vé (pl. a pár többféle tevékenységet folytathat egymással 

kapcsolatot tartva a közös térben), ilyen módon az otthon terének „korrekciója” korrektív 

kapcsolati élmények létrejöttéhez járul hozzá. A feln tt otthon mint korrekciós lehet ség 

másik példája annak a fiatal nagymamának az esete, aki nagycsaládban n tt fel, majd férjhez 

menve férje többgenerációs nagycsaládjában élt tovább, kés bb már négy saját gyermekével 

és az  párjaikkal. A nagymama az interjúkészítés idején készül dött arra (családja 
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támogatásával), hogy életében el ször saját helye legyen a lakásban, miközben epilepsziával 

él  lánya is egyre nagyobb autonómiára tett szert. Ez a korrekciós folyamat megfelel annak 

az általános személyiségfejl dési modellnek is, mely az autonómia és kompetencia együttes 

bels  tapasztalatához, illetve ennek a tapasztalatnak az aktív kereséséhez köti a személyes 

fejl dés történéseit és folyamatait (pl. Ryan, Deci, 2000).  

A gyermekkori otthon bels  képének másik hatásmódja az volt, hogy a személyek több-

kevesebb sikerrel próbálták újraalkotni a gyermekkori otthon általuk jelent snek érzett 

jellemz it, például a zöld növényzet, a természeti környezet elérhet  közelségét. Ez a 

jelenség, azaz a természeti környezettel szerzett gyermekkori tapasztalatok feln ttkori 

újraélésének igénye, a feln tt otthonok élménye fel l, retrospektív látásmódban egészíti ki, 

illetve rajzolja tovább azt a képet, mely a gyermekek otthonköt désér l és otthoni, 

környezeti önszabályozásáról alakult ki, és amelyben fontos szerepe van a természeti 

környezetnek, illetve a pozitív szenzoros ingereknek (Faber Taylor, Kuo és Sullivan 2002, 

Wells, Evans, 2003). 

Abban az esetben azonban, amikor a személy feln ttként nagy földrajzi távolságra és 

nagyon eltér  szociális és fizikai adottságokkal rendelkez  környezetbe került gyermekkori 

otthonához képest („kint az állatokkal” a csíki faluban vs. pesti külkerület), a gyermekkor 

otthon képe – mint ideális, bels  otthon fantáziája – a helyköt dés abszolút referenciapontja 

maradt, ezáltal azonban kevés esélyt adott az aktuális lakókörnyezettel való pozitív viszony 

kialakítására. Ilyen módon az aktuális környezet tapasztalata – a vágyott, gyermekkori 

környezet árnyékában – állandó negatív visszacsatolás forrásává válik a személy 

helyidentitásában, és így végs  soron negatívan befolyásolja a személy teljes identitásának 

alakulását. Ez a mintázat összecseng más (kvantitatív) kutatások azon tapasztalatával 

miszerint a személy identitásának lényeges aspektusát alkotó helyidentitásban az 

énfolytonosság-élmény törését eredméynezi a lakóhely elvesztése (pl. költözéssel), míg az 

er s érzelmekkel társuló köt dés hosszan fennmarad a távoli vagy elvesztett helyhez 

(Droseltis, Vignoles, 2010). 

Mindezen folyamatok és jelenségek feltárása tovább részletezi azt a korábban csak 

egyedi esettanulmányokból megismerhet  képet, ami megmutatja, hogyan alakul emberek 

és helyek viszonya az életúton. Clare Cooper Marcus (1997) jungiánus szellemben felvett és 

értelmezett esettanulmányainak középponti témája például az, ahogy a személyek tudatosan 

és tudattalanul is az egészlegesség átélésére, a minél teljesebb önazonosság megélésére 

törekszenek az életük során. Ebb l a szemszögb l tekintve minden eseménynek, 
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kapcsolatnak, pozitív és negatív fordulatnak „tanító” szerepe van a személyiség 

kiteljesedésének útján. Cooper Marcus amellett érvel esettanulmányai alapján, hogy ezen 

dinamikus személyiségfejl dési folyamatban a fizikai környezeteknek (és a helyekkel 

kialakított viszonynak) éppúgy visszajelz  és tanító szerepe van, mint a társas 

kapcsolatoknak. A személyek a számukra jelent ssé váló helyeket éppúgy megválasztják és 

érzelemmel telítik, mint a társas kapcsolatokat, és a személyiség tanulásának, önmagára 

találásának éppúgy része, ahogy bizonyos helyek elveszítik jelent ségüket, más helyek 

pedig jelent séget nyernek az életút során. A jelen kutatásban kirajzolódott elméletnek a 

gyermekkori otthonokkal kapcsolatos fenti megfontolásai megmutatják, hogy az otthoni 

érzelmi önszabályozás folyamataiban hogyan vesznek részt, hogyan válnak „tanítóvá” a 

személy múltbéli környezeti tapasztalatai. 

A helyköt dés konstruktuma fel l közelítve a kutatás eredményei összefüggésbe 

hozhatók a Morgan (2010) által javasolt fejl dési helyköt dés-elmélet jóslataival. Morgan a 

köt déselméleti és a helyköt dés-elméleti irodalom áttekintésével és integrációjával olyan 

fejl dési modellt feltételez, amelyben a gyermek az exploráció motivációjától vezérelve 

elhagyja a biztos helyet (és biztos személyt), felfedezi környezetét és önálló interakcióba 

kerül vele. Ennek során pozitív, örömteli tapasztalatokat szerez, majd a távolság okán 

növekv  szorongástól vezérelve (vagy esetleges sérülés miatt) beindul a köt dési viselkedés, 

és visszatér a köt dési személyhez (és egyúttal a biztos helyhez).  

A modell szerint a gyermek a környezeti és kapcsolati önszabályozás ezen ismétl d  

köreiben, a pozitív, örömteli és vigasztaló élmények által fejleszti ki helyköt dését, aminek 

alapja az ismételt interakciók során felépül , bels  munkamodell. Morgan (2010) a köt dés 

és a helyköt dés m ködésbeli hasonlóságai mellett több fontos különbséget is megnevez. 

Egyrészt a helyköt dés esetében nem azonosítható a „köt dési személy” megfelel je, 

helyette a „köt dési terület” kifejezést javasolja. Másrészt a helyköt dés jelensége kevésbé 

univerzális, megnyilvánulásának mértéke pedig nagyobb variabilitást mutat, mint a 

köt désé. Morgan saját, (hét New York-i fiatalt érint ) mélyinterjús kutatásában azt találta, 

hogy azok a személyek, akik gyermekkoruk fontos helyeir l kevés átéléssel, alacsony 

érzelmi h fokon, „színtelenül” beszéltek, feln ttként alig éltek meg bármiféle helyköt dést 

(Morgan, 2010). 

Az általam elemzett interjúk tanúsága alapján, a gyermekkori otthonhoz való köt dés 

(hasonlóan az interperszonális köt dés jelenségéhez) az akkori hiányok mentén éppúgy er s 

és meghatározó lehet, mint a pozitív tapasztalatok mentén. A gyermekkori helyköt dés 
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min ségének alakításában egyaránt részt vesznek a hely fizikai adottságai (lehet-e a 

családdal egy térben f znie a feleségnek egy amerikai konyhában, vagy el kell különülnie), 

illetve a családi kapcsolatok (az anya, akit szülei helyett nagyszülei neveltek, nem alakít ki 

konkrét helyhez köt dést, hanem „mindig, mindenütt” otthon érzi magát).  

9. 2. Aktív alakítás és a leválás a környezetr l 

Az interjúszövegek elemzése lehet séget adott az otthon környezetében zajló 

biztonságkeresés és határhúzás jelenségének árnyalt megértésére is. Az interjúszövegekb l 

kiemelkedtek azok az otthoni rutinok, rituálék, és az a térhasználat, ami lehet vé tette a 

családtagok számára biztonságérzetük megtalálását az elkülönülés illetve az összetartozás 

élményeiben, és mindezeken keresztül módot adott az egyéni és családi identitás 

fenntartására. Pisani és McDaniel (2005) értelmezésében a családi rutinok és rituálék a 

családi identitás látható megnyilvánulásai, amelyek – az identitással együtt – sokféleképen 

módosulnak a krónikus betegséggel való együttélés során. Az otthon terében zajló 

környezeti önszabályozás tranzakcionális folyamataiban a fizikai környezet jellemz i a 

személyes és társas kapcsolatok kontextusában sajátos jelentést nyertek. Ennek egy példája, 

ahogy egy ajtó nyitott vagy zárt állapota egyaránt nyújthat a biztonságot és védettséget, a 

személyek és kapcsolataik kontextusától függ en. Az epilepsziával él , fiatal anya számára 

a nyitott fürd szobaajtó hordozza a biztonságot, amelyen keresztül könnyen kaphat 

segítséget. A krónikus gerincfájdalommal él  személyek közül pedig többen számoltak be 

arról, hogy az egyedüllét a fürd szobában, ahol magukra csukhatják az ajtót, a gyógyulás és 

jó közérzet védett élményét teszi lehet vé számukra. Ez összeilleszthet  Túry és mtsai 

(2003) eredményeivel, akik ugyanilyen szerep nek találták az ajtó használatát 

evészavarokkal él  családokban. 

A tranzakcionális folyamatok elemzése nyomán kialakított lehorgonyzott elméletben, a 

gyermekkori otthonok bels  képéhez, illetve az otthoni környezeti önszabályozás családi 

szintjén megjelen  rítusokhoz kétféle feln tt környezeti önszabályozási (és helyköt dési) 

mód kapcsolódik: az „aktív alakítás” és a „leválás a környezetr l” m ködésmódok. A 

helyköt dés fejl dési modelljének (Morgan, 2010) fényében mindkét m ködésmód mögött 

a helyköt dés egy sajátos, bels  munkamodelljeit feltételezhetjük. 

Az „aktív alakítás” tapasztalatáról beszámoló személyek kompetensen használják az 

otthon fizikai környezetét különböz , bels  állapotaik szabályozására, és ezek az élmények 

számukra er s érzelmi élménnyel járnak, ami dönt en pozitív színezet , de jelen vannak 
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er teljes, negatív érzések is (és az annak megfelel , negatív helyköt dés). Az általuk leírt 

élmények megfelelnek a Morgan helyköt dési modelljében leírt, gyermekkori, környezeti, 

önszabályozási körök feln ttkori megnyilvánulásainak az otthon terében. A személyek a 

mindennapi élet kihívásaival szembesülve az otthon egyes helyeit mint „köt dési területet” 

használják: egyedül elvonulnak a fürd szobába, ahol a gyógyulás érzését élik át, vagy egy 

családi kapcsolatban (gyermekkel, házastárssal) összebújnak a hálóágyon, ami a biztonság 

érzését adja számukra. 

Az elméletben az otthoni önszabályozási folyamatok másik jellegzetes – az el bbivel 

ellentétes – módja a „leválás a környezetr l”. Azok a személyek, akiknek beszámolójában 

ez a tapasztalat dominál, biztonságérzésüket a környezett l való függetlenedés fantáziáihoz 

kötik, életük fontos helyszíneihez való köt désnek nem tulajdonítanak jelent séget, sem 

pozitív, sem negatív érzelmi színezettel. Ez a fajta nem-köt dés élmény megjelenhet úgy is, 

hogy a személy az otthon egyes helyeihez, fizikai jellemz ihez semmilyen érzést vagy 

jelentést nem f z (az otthon „semmi különös”), de úgy is, hogy az otthon, függetlenül annak 

fizikai jellemz it l és konkrét helyeit l, egyöntet  eszményként pozitív töltést képvisel 

(például az egyébként konfliktusokkal terhelt otthonban „minden” biztonságot ad).  

Az interjúkban megjelen  gyermekkori otthon-élményekkel összevetve, azok a 

személyek, akiknek gyermekkori otthonaik történetében a köt dési kapcsolat 

megszakadására vagy kapcsolati távolságra volt utalás (pl. a személyt a nagyszülei nevelték 

szülei helyett, vagy gyermekként hosszabb id t töltött családjától távol, külföldi, bentlakós 

iskolában) jellemz en megjelentek a környezett l való függetlenedés fantáziái a környezeti 

önszabályozás stratégiáiban. A lehorgonyzott elméletben megjelen  összefüggéseknek 

megfelel en, a személyek bels  otthon-képe (az abban megjelen , esetleges zavarokkal 

együtt) hozzájárul az aktuális otthonban megjelen , önszabályozási módokkal. 

Kulturális összehasonlításban Manzo (2005) hívja fel a figyelmet az otthon és az 

otthonköt dés fogalmának képlékenységére. Ez a képlékenység különösen er teljesen 

jelenik meg a vándorló életmódot folytató közösségek (pl. beduinok) kulturális 

antropológiai vizsgálata során, akiknél az otthon fogalma asszociálódhat egy földrajzi 

helyt l független sátorhoz, vagy más, mobil otthonhoz. Az otthon határainak 

elmosódottsága az általam folytatott kutatásban is megjelent, amennyiben az érzelmi 

önszabályozás „otthoni” folyamatai túlnyúltak az otthon helyein és határain, különösen a 

kapcsolati krízisekkel telített otthon esetében. Így válhatott az otthoni önszabályozásban 

fontos szerepet játszó „intim hellyé” például a személy autója vagy hátizsákja. 
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Morgan (2010) felveti, hogy a helyköt dés jelenségének mindezidáig nem született a 

köt dés jelenségéhez hasonló tipológiája. A jelen kutatásban felépített, empirikus alapú 

elméletb l kiindulva javaslom az „aktív alakítás” és a „leválás a környezetr l” környezeti 

önszabályozási módok továbbgondolását, mint lehetséges helyköt dés-stílusok 

kidolgozásának és tesztelésének alapját. Az interperszonális köt dési mintázatokhoz (pl. az 

„elkerül  köt dés” mintázatához) hasonlóan, a környezetr l való „leválás” önszabályozási 

mintázatában is jelen van referenciaként a köt dési hely, mégpedig egy fizikai valóságától 

elvonatkoztatott, absztrakt reprezentáció formájában. A kódfa 3. 4. axiális kódja („az 

érzések nem köt dnek helyekhez”) alatt kirajzolódó mintázatok közül „az otthon pozitív 

érzésekkel telített” (3. 4. 3.) nyílt kód a „leválás” egy lehetséges variációját mutatja meg: az 

„ideális otthon” fantáziája – melyben az otthon képzete leválik a konkrét, fizikai környezet 

lehet ségeir l és korlátairól –, felhasználható érzelmi önszabályozás folyamataiban. 

Hasonló önszabályozási tapasztalatok jelennek meg „az otthon a kikapcsolódás / nyugalom 

szigete” (3. 1. 1.) nyílt kódban is. Ennek alternatívája, amikor a „leválás” mint 

önszabályozási stratégia az otthon fizikai környezetének egyfajta bagatellizálásával jár. Ez 

az érzelmi önszabályozási stratégia jelenik meg a „megoldandó problémák” (3. 1. 2.), „az 

otthon terének nincs jelent sége” (3. 4. 2.), „az érzések a kapcsolatokból származnak” (3. 4. 

4.), valamint „a bels  állapotok nem köthet k helyekhez” (3. 4. 6.) nyílt kódokban. A 

környezetr l való „leválás” mintázatán belül tehát kirajzolódni látszik két altípus, amelyek 

az otthon idealizálásával, illetve a fizikai környezet bagatellizálásával jellemezhet k.  

Az „aktív alakítás” környezeti önszabályozási mintázatát ezzel szemben az otthon 

terének differenciált használata jellemzi, mind a cselekvések, mind az affektív 

reprezentációk szempontjából (határhúzások és határnyitások, pozitív és negatív érzelmek 

elkülönült helyei). Az „aktív alakítás” mintázatával természetes módon együtt jár továbbá a 

kontroll és a változtatás lehet ségének tapasztalata is. 

A környezeti önszabályozás és helyköt dés fogalmaival kapcsolatos elméletfejlesztés 

lehetséges iránya e helyköt dési mintázatok célzott vizsgálata további interjúkkal, illetve 

nagymintás, kérd íves vizsgálatban. Kérdés, hogy az egyes mintázatok személyekre, 

otthonokra (és más helyekre) specifikusan, vagy pedig folyamatokra (pl. életciklusból adódó 

családi folyamatok, kényszer  költözés) specifikusan jelennek meg az életút során. 
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9. 3. Rituálék a térben – családdinamikai megfontolások 

A lehorgonyzott elmélet középponti kategóriája („rituálék a térben”) megmutatja, hogy 

az „aktív alakítás” és a „leválás a környezetr l” egyéni és diádikus stratégiái hogyan 

illeszkednek a család mindennapjaiba, hogyan strukturálják a család terét és idejét. A rítus 

vagy rituálé kifejezést itt els sorban a hétköznapi rituálé értelmében használom. A családi 

rituálék leírásának sokféle megközelítésében fellelhet  azoknak a mindennap ismétl d , 

kötött sorrend  cselekvésláncoknak (vö. Dúll, 1998) a leírása, amelyek érzelem- és 

jelentésteliek a családtagok számára, és sajátos téri és id i szimbolikával rendelkeznek 

(Elblinger, 2013). Ezek a rituálék gyakran a családi étkezések mikéntjéhez, a felkelés és a 

lefekvés szokásrendszeréhez vagy a háztartási feladatokhoz köt dnek, és részt vesznek a 

családi identitás alakulásában.  

Közelebbr l megvizsgálva, e rituálék lefutásában is megfigyelhet k a rituálék 

mélyszerkezetére jellemz  szeparáció, határhelyzetiség és reintegráció fázisai (Elblinger, 

2013). Ezek a mozzanatok ott húzódnak annak hátterében, ahogy a családtagok a nap 

bizonyos id szakában egyedül magukra zárják a fürd szoba vagy a hálószoba ajtaját, ahogy 

szül k és gyerekek bizonyos ritmusban összebújnak és szétválnak a hálóágyakon és 

hálószobákban, vagy találkoznak az étkezéseknél és felváltva használják az otthon terét. 

Mindezen összehangolt cselekvésekben a családtagok szimbolikusan is megélik 

összetartozásukat, még a fizikai elkülönüléssel járó rítusokban is (pl. a szül k büszkék a két, 

jól sikerült fürd szobára, amit egyébként következetesen külön-külön használnak). Ebben a 

folyamatban sajátos szerepe van a „feszültség fenntartó” téri rituáléknak, melyek az 

interjúszövegekben is megjelentek. A területfoglalás aktusai, vagy a kapcsolati vádakat 

el idéz  térhasználat a maguk kiszámíthatóságával, ismétl d  jellegével - paradox módon - 

szintén hozzájárulhatnak a családtagok biztonságérzetéhez. Az otthon terében zajló, 

környezeti önszabályozás folyamatai ilyen módon nem csupán a helyköt dés és 

helyidentitás (valamint általános identitás) alakulásának egyéni folyamataihoz járulnak 

hozzá, hanem a közös, családi identitás kialakításához és fenntartásához is. 

A környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok során kialakuló térhasználat ismétl d  

mintázatai (a hétköznapi rituálék) egyben kirajzolják a családi kapcsolatrendszer rejtett 

dinamikáját is. Míg a családtagok explicit beszámolói jellemz en és  visszatér en az 

összetartozást és a feszültségmentességet hangsúlyozták a családi életükkel kapcsolatban, 

addig az interjúszövegekb l kiemelt rituálék mentén megjelentek a Murray Bowen által 

triangulációként leírt, szorongásteli kapcsolódási módok is (ld. Nichols, 2003, Carr, 2006). 
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Bowen családdinamikai elméletében a családi kapcsolatok legkisebb, stabil egysége a 

háromszög (triangulum). Az elmélet szerint azokban a családi kapcsolatokban, ahol az 

életciklus-váltás, vagy más normatív / paranormatív krízis következtében megemelkedik a 

szorongás szintje, a párok bevonnak egy harmadik tagot érzelmi szükségleteik 

szabályozására (Bowen, 1978). A szorongás magas szintje mellett ilyen módon kapcsolati 

„fúziók” jönnek létre, amelyek akadályává válnak a családtagok (különösen a gyerekek) 

differenciációjának, azaz érzelmi-intellektuális érésének, az önálló személyiség autonóm 

fejl désének. Ennek jellegzetes mintája, amikor a szül k konfliktusába érzelmileg bevonódó 

gyermek differenciációs folyamatai elakadnak, és a gyermek sérülékennyé válik különböz  

tünetek megjelenítésére (Carr, 2006).  

A trianguláció ezen folyamatai jelennek meg az otthon terében történ  határhúzás 

bizonyos eseteiben. Ilyen folyamatokra utal a „ketten kizárnak egy harmadikat” (2. 1. 3.) 

nyílt kód. Ez történik abban a két kisgyermeket nevel  családban, ahol a gerincfájdalommal 

él  anya sajnálkozva számolt be arról, hogy az apa költözésük óta még nemigen tudott 

aludni a szül i ágyban, mert a kétéves kislány igényelte, hogy anyjával alhasson a 

hálóágyon, amit magáénak tekint. Az anya arról is beszámolt, hogy óvodás kisfiával csak az 

otthon terén kívül tud id t tölteni, mert kislánya annyira „anyás”. Bowen elmélete alapján 

azt feltételezzük, hogy a trianguláció jelenléte a szül k által rejtett módon hordozott  

konfliktusra és szorongásra utal, bár explicit módon a konfliktusok hiányáról számoltak be. 

A  vizsgálatban és az elemzésben azonban - implicit módon - utalást találunk a nehéz 

érzésekre azokban az önszabályozási mintázatokban, ahol a szül k biztonságukat a 

triangulációt támogató térhasználatban lelik meg. E folyamatok variációi jelennek meg 

azokban a hétköznapi rituálékban, ahol „a közelség-távolságot a gyermekek igényei 

szabályozzák” (4. 3. axiális kód), illetve a „szül  és gyermeke alakít ki intim rítust” (4. 7. 2. 

nyílt kód), vagy ahol a szül pár egyik tagja egy alternatív otthont (albérletet) von be 

„harmadikként” a kapcsolatba („alternatív otthon”, 4. 1. 5. nyílt kód). A „szül pár külön 

alszik a gyermekek miatt” (4. 3. 2.), illetve a „szül pár felváltva van a gyermek mellett” (4. 

3. 3.) nyílt kódok utalnak azokra a környezeti-önszabályozási mintázatokra, amelyek a 

Bowen által „érzelmi válásként” leírt folyamatot kísérhetik (Nichols, 2003). Az „érzelmi 

válás” a boweni elmélet szerint automatikusan megjelenik azokban a párkapcsolati 

helyzetekben, ahol – a szorongás és az érzelmi reaktivitás magas szintje mellett –, a társ 

kerülése válik az önszabályozási folyamatok céljává és egyúttal eszközévé is. 
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A „szül  és gyermeke közti intim rítus” (4. 7. 2. nyílt kód) kialakításának mintázatait 

lehetett megfigyelni annál a két, epilepsziával él , fiatal feln tt n nél is, akik közül egyik 

szüleivel (valamint testvéreivel és saját kisfiával) élt, a másik pedig édesanyjával. 

Mindketten édesanyjukkal aludtak egy szobában, a másodikként említett interjúalany az 

édesanyával közös franciaágyon. Mindketten (és az anyák is) a feln tt lány és anyja közti 

fizikai közelségr l, meghitt rituálékról számolnak be. Különbség azonban közöttük, hogy a 

kisgyermekes fiatal anya esetében az anya (nagymama) kifejezetten azzal magyarázta a 

lányával való együttalvást, hogy a lányának az epilepszia tüneteivel összefüggésben 

halálfélelme jelent meg, és az interjúkészítés id pontjában már elindult a feln tt lány 

önállósítása /önállósodása, amennyiben apjával közös munkában alakították éppen a feln tt 

lány új, önálló szobáját. A másik család esetében az anya a szobabeosztás 

szükségszer ségeivel magyarázta a közös franciaágy használatát lányával, és nem is 

készültek változtatni ezen. Az epilepsziás tünetek gyakori kísér jeként számon tartott 

halálfélelem (ld. Fisher, 2000) ebben az esetben mint a családtag (anya) halálfélelme jelent 

meg az anya interjújában, aki viszont err l az élményér l a lányával nem beszélt. Esetükben 

a feln tt lány – és még inkább édesanyja – a kimondatlan szorongások közepette egy olyan 

kapcsolati-téri elrendezésben (kapcsolati fúzióban) találta meg biztonságérzetét, amely 

megnehezítette a lány számára a sikeres szeparációt, illetve az autonómia megszerzését. A 

szeparációtól való félelem a családban, illetve az e félelem nyomán kialakuló, perzisztáló 

szimbiózis azonban az egészséges személyiségfejl dés gátja és súlyos patológiák forrása 

lehet (Koltai, 2003).  

A vizsgálatban feltárt környezeti-önszabályozási folyamatok tehát megmutatták, hogy a 

kérdezett családokban a térhasználati rituálék hogyan szolgálták a családtagok érzelmi 

biztonságát, akár a fúzió, illetve szimbiózis fenntartásának árán is. Az epilepsziás tünetekkel 

(és a családi kapcsolatrendszer más jellemz ivel) összefüggésben kialakuló és fennmaradó 

szimbiotikus térhasználat azért is érdemel kiemelt figyelmet, mert e folyamatok 

sérülékennyé tehetik az epilepsziával él  egyént olyan további patológiákkal szemben (pl. 

függ ség, szuicídum, Koltai, 2003), amelyeknek az epilepsziával él k számára amúgy is 

magas a kockázata (Hermann, Jacoby, 2009). 

Az a mód pedig, ahogyan a gyermekkori otthonhoz f z d  helyköt dés, illetve a 

gyermekkori otthon reprezentációja meghatározó szerepet kapott a vizsgált személyek 

jelenlegi otthonában zajló, környezeti-érzelmi önszabályozás folyamataiban (ld. fent), jól 

megfeleltethet  a Murray Bowen elméletében középponti szerepet elfoglaló, 
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„multigenerációs transzmisszió” folyamatainak (Nichols, 2003, Carr, 2006). A 

multigenerációs transzmisszió az el z  generációkban kialakult családi szerepek, mítoszok, 

szabályok, rutinok és interakciós minták nem szándékos továbbadásának módja a következ  

generáció számára. A családi minták továbbadásának az interjúkban is megjelen  módja, 

ahogy az otthoni helyköt dés tranzakcionális, téri folyamatainak alakulásában és 

alakításában, tudatos és nem tudatos módon el állnak a gyermekkori otthon téri és 

kapcsolati viszonyai, vagy éppen a gyermekkori otthon hiánya hatja át az aktuális otthon 

terét. E folyamatok megértése Bowen elmélete szerint hozzásegít a mereven ismétl d , 

érzelemvezérelt interakciós minták elkerüléséhez, és ezáltal a differenciáció irányába ható 

változások el segítéséhez (Nichols, 2003). A családokkal foglalkozó segít  szakember 

érzékennyé válhat a családi rendszer dinamikájának e nehezen tudatosuló, de a környezeti-

önszabályozási folyamatokban tetten érhet  érzelmi mintázataira. A tranzakcionális téri 

folyamatokban kibontakozó trianguláció, kapcsolati fúzió, érzelmi válás vagy 

multigenerációs transzmisszió felfedése és a családdal közös megértése detriangulációhoz, 

érzelmi éréshez, az autonómia növekedéséhez vezethet a családi rendszerben. 

A kvalitatív, feltáró vizsgálat kerete nem oksági viszonyok ellen rzését célozta, így nem 

tudjuk, hogy a krónikus betegség és a rituálék kialakulása, a szorongásra utaló jelek és a 

térhasználat milyen ok-okozati láncokban kapcsolódnak össze a családok cirkuláris 

folyamataiban. Így azt sem vagyunk hivatottak eldönteni, milyen oksági körök mentén jött 

létre az a tény, hogy a vizsgálatban részt vett, gerincfájdalomban érintett családok közül a 

gyermeket nevel  négy család egyikében sem m ködött a szül k között a szexualitás, és a 

szül k (a kódfa középponti kategóriájában kiemelt módokon) a triangulációs folyamatok téri 

rituáléit alakították ki az otthon terében. E környezeti-érzelmi önszabályozási módok 

ugyanakkor – az interjúszövegek tanúsága szerint – az adott kontextusban egy-egy családtag 

biztonságérzetét, valamint a megengedhet  kapcsolati közelségek és távolságok fenntartását 

szolgálták.  

A krónikus betegség biopszichoszociális modellje szerint reciprok összefüggések vannak 

a fájdalomérzet, a biológiai, pszichés és társas folyamatok között (Keefe, Porter, Labban, 

2006). A szerz k összefoglalója szerint a krónikus betegségeket kísér  fájdalomérzet 

kezelésének hatékony módjai azok a beavatkozások, amelyek a pár kommunikációs 

készségeit célozzák. A jelen kutatásban részt vett családok beszámolója alapján, az otthon 

terében mind a betegséggel él  személy, mind családtagja számára megélhet  pozitív és 

negatív érzések jelent s részt a közös rituálék újrajátszásai során keletkeznek, amely 
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rituálék alakulásában a krónikus betegség tüneteinek is jelent s szerepe van. Ilyen módon az 

egyes családtagok érzelmi önszabályozási körei, valamint a betegség tüneteivel való 

megküzdés nehezen szétválasztható, egységes rendszert alkotnak az otthon terében. Az itt 

elemzett folyamatok ismerete ezért szempontokat adhat a krónikus betegséggel él  vagy 

más kritikus állapotokat megtapasztaló családokkal folytatott mentálhigiénés és terápiás 

munkához is.  

A differenciációs folyamatok elakadásait jelz  rituálék áttekintése után felmerül a 

kérdés, létrejönnek-e a pozitív identitás fejl dését támogató, illetve gyógyító környezeti 

önszabályozási rítusok a vizsgált családok otthoni életében. Az interjúkban figyelemre 

méltóan kevés utalás történt a családok ünnepi rítusaira (születésnaphoz, évfordulókhoz, 

vallási vagy nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rítusokra). Klinikai szempontból kiterjedt 

szakirodalma van annak az összefüggésnek, miszerint a klinikai diagnózissal nem 

rendelkez  családok több családi (els sorban ünnepi) rítusról számolnak be a kérd íves 

vizsgálatokban, mint a klinikai diagnózisban érintett családok (Elblinger, Bernáth, 2011). 

Az általam vizsgált, krónikus betegségben érintett családok közül annak a családnak a 

beszámolójában volt a legdrámaibb mind a hétköznapi, mind az ünnepi rítusok hiánya, ahol 

leginkább jellemz  volt a „leválás a környezetr l” mint önszabályozási stratégia. 

A kifejezett ünnepi rítusok viszonylagos hiánya esetén még inkább felértékel dhet a 

hétköznapi rítusok szerepe, mivel ezek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az otthon 

regeneráló, gyógyító min sége megjelenhessen a kapcsolati zavarokkal és testi tünetekkel 

küzd  betegek és családtagjaik életében. A beszámolóban megjelen , megnyugvást és 

biztonságot adó rítusok némelyike explicit módon spirituális (ima, látomás). De az explicit 

módon spirituális rituálék mellett érvényes az is, hogy az otthon terében zajló, biztonságot 

adó és érzelemteli személy-környezet tranzakció sokféle formája nyer szakrális jelent séget, 

éppen az otthon kiemelt, egzisztenciális jelent ségénél fogva (Manzo, 2005, Dúll, 2012a). 

Manzo (2005) helyek és emberek viszonyát azzal a céllal vizsgálta interjúkon keresztül, 

hogy a helyek sokszoros jelentését minél szélesebb körben feltárja. Beszámolójában leírja 

például annak a bántalmazó kapcsolatban él  n nek az esetét, akinek kedvenc helye éppen a 

fürd szobája volt, mivel ott a megtorlás veszélye nélkül, szabadon átélhette könnyeit, 

érzelmeit. Manzo értelmezése szerint a fürd szoba (látszólag) világi környezete ebben az 

ismétl d  rituáléban (azaz személy-környezet tranzakcióban) a szentély szerepét töltötte be 

a személy életében. Jelen kutatás középponti kategóriája jórészt az ebben az értelemben vett, 

biztonságot adó, jelentésteli rituálékat fogja össze. E rituálék egyaránt megjelennek a jól 
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m köd  párkapcsolat terében (ahol a pár közös biztonságának helye a közös hálóágy abban 

a hálószobában, aminek egyik falát közös tervezés  szekrény borítja be), és a kapcsolati 

krízisben is, amikor a Minuchin-i értelemben vett strukturális szempontból „szabálytalan” az 

otthonhasználat (amikor az anya vagy az apa a gyermekkel alakít ki ismétl d , intim, 

lefekvési vagy ébredési rítust). A hétköznapi szakralitásnak ez a formája az egyéni rítusok 

családi összehangoltságában és a családi rítusokban jelenik meg, és éppen ez a hétköznapi 

szakralitás hordozhatja a személyek számára a legelemibb gyógyító er t az otthoni 

környezeti önszabályozás folyamatai során. 

9. 4. Otthon, egészség és betegség 

Külön dilemmát vet fel, hogy szükséges-e az „aktív alakítás” és a „leválás a 

környezetr l” stratégiáinak, mint környezeti önszabályozási módoknak, (illetve még 

általánosabb értelemben: feltételezett helyköt dési stílusoknak) az összefüggésbe hozása a 

jóllét vagy az egészség magasabb vagy alacsonyabb szintjével. Szól-e amellett érv, hogy az 

egyik mód gyógyítóbb vagy egészségesebb mint a másik? A felvett interjúkban (ahogy az a 

kódfán is megjelenik) az „aktív alakítás” módhoz számos esetben egyfajta környezeti 

kompetencia megélése társult (az otthon tere sikerre emlékeztet, az otthonban megnyugtató 

rítusok alakíthatók, stb.). Ugyanakkor az „aktív alakítás” módban a személyek intenzív 

szenvedés-érzéseket is társítottak az otthon egyes helyeihez, míg a „leválás a környezetr l” 

módban sokkal kevésbé jelentek meg a negatív érzések, inkább ezek távol tartása 

tematizálódott. 

Ehhez hasonló az a jelenség, melyet krónikus betegek pszichoszociális állapotfelmérése 

kapcsán Császár és munkatársai írtak le (Császár, Ganju, Mirnics, Varga, 2009). 

Kutatásukban azt a nem várt jelenséget találták, hogy a gerinctumorral él  betegek almintája 

adaptívabb megküzdési stratégiák használatáról, nagyobb éner r l és magasabb koherencia-

érzésr l számolt be, mint a krónikus gerincfájdalommal él  betegek almintája. Az elvégzett 

Rorschach-vizsgálatok azonban egyúttal arra is utaltak, hogy a gerinctumoros betegek 

hajlamosak voltak nem-tudatos módon tagadni tüneteiket és jobb képet mutatni általános 

állapotukról, fenntartva az egészségesség látszatát. A szerz k ezt a jelenséget – a tudatosan 

vállalt önkép és állapot-beszámoló, illetve a nem-tudatos tagadás kett sségét – a 

disszociáció egy formájaként írták le, és összekötötték azzal a tapasztalattal, hogy a tumoros 

betegcsoport a betegség el tti állapothoz képest változatlanul folytatta mindennapi 

munkáját. 
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Jelen kutatás résztvev i közül inkább az epilepsziával él  betegekre (és egészséges 

családtagjaikra) volt jellemz  a negatív érzések kizárása, tagadása az otthon és a teljes 

élettér viszonylatában. Az epilepsziás betegek családtagjaival készült interjúkban emellett 

megjelent az epilepszia tüneteivel és a kontrollvesztéssel asszociálódó halálfélelem leírása. 

Úgy t nik, hogy ezekben a családokban a betegek és a családtagjaik egyaránt a „leválás a 

környezetr l” stratégiájával tudták érzelmi állapotaikat szabályozni, miközben együtt éltek a 

mindennapokat átszöv  kontrollvesztés és halálfélelem tapasztalatával. Érdemes még 

megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy Keefe és munkatársai (2006) szerint a fájdalmas 

tünetekkel él  krónikus betegek tapasztalatában jellemz en megjelenik az alexithymia, 

vagyis az érzelmek azonosításának, megértésének, és kommunikációjának nehézségei. Jelen 

kutatásban az érzelmek (f leg a negatív érzelmek) azonosításának és megjelenítésének 

nehézségei a „leválás a környezetr l” önszabályzási mintázattal kapcsolódva jelentek meg 

az interjúkban (és az Otthon Érzelmi Alaprajzán vizuálisan is). E kismintás kutatás 

eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy amikor krónikus betegség van jelen a 

családban, akkor nem csak a tünetekkel (esetünkben a fájdalommal vagy az epilepsziás 

rohamokkal) együtt él  személyek mutathatnak az alexithymiának megfeleltethet  érzelmi 

önszabályozási mintázatokat, hanem egészségesként számon tartott családtagjaik is. Az 

érzelmek azonosításának és megértésének hiánya megakadályozza a személyeket (mind a 

betegeket, mind családtagjaikat) abban, hogy tudatos, pozitív érzelmekkel járó, környezeti 

érzelmi-önszabályozási stratégiákhoz folyamodjanak, ez pedig az életmin ségüket is negatív 

irányban befolyásolhatja. 

Egészségpszichológiai megközelítésben a mentális és fizikai egészség állapotára az 

ágencia (agency) és a bens séges közösség (communion) tapasztalatának egyensúlya 

jellemz  (Pisani, McDaniel, 2005, McAdams, 2009). Az egészség szempontjából az ágencia 

a helyzetekkel való aktív bánásmóddal, az egészség érdekében kifejtett aktivitással, 

személyes döntésekkel írható le, míg a bens séges közösség az érzelmi és spirituális 

kapcsolódás hangsúlyozását jelenti. A kett  együttesen adja az egyén erejét abban a 

kapcsolatrendszerben, amelyben él. A lehorgonyzott elméletben megjelen  környezeti-

önszabályozási módok közül a „leválás a környezetr l” az interjúk alapján inkább jár a 

környezettel kapcsolatos ágencia feladásával, illetve egyes esetekben az ideális családi 

kapcsolatok, a bens séges közösség hangsúlyozása jellemzi, a negatív érzések mell zésével. 

Az „aktív alakítás” mint környezeti-önszabályozási mód ágenciát jelenít meg a bels  

állapotok és az otthon terének alakításában, a személy-környezet tranzakció folyamatain 
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keresztül  (vö. Dúll, 2012b). A személyek beszámolói szerint az „aktív alakítás” mód 

lehet vé tette a negatív érzések azonosítását, reflektálását és tudatos szabályozását az otthon 

terében, míg a „leválás a környezetr l” mintázatról beszámolók jellemz en nem 

azonosítottak negatív érzéseket az otthon terében. A negatív érzelmek azonosításának és 

megértésének képességét viszont a szakirodalom az érzelmi önszabályozás adaptívabb 

min ségéhez és az affektív zavarok alacsonyabb szintjéhez köti (Keefe és munkatársai, 

2006). E szempontnak a viszgált mintán talált környezeti-önszabályozási módok közül az 

„aktív alakítás” látszik inkább megfelelni, ami ennek a módnak nagyobb hatékonyságára 

utal a negatív érzelmek szabályozásában. 

Az ágencia és bens séges közösség fogalmaira utaló önszabályozási mintázatok sajátos 

hangsúlyeltolódást mutattak a mintában a krónikus gerincfájdalommal él k és családtagjaik, 

illetve az epilepsziával él  személyek és családtagjaik interjúiban. A vizsgálatban részt vev  

epilepsziával él k és családtagjaik a bens séges közösség jelent ségére utaló mintázatokról 

számoltak be (szomszédság támogatásának fontossága, az otthon határainak kitágulása, az 

otthonban megélt érzések a kapcsolatokból származnak, együttmozgások az otthon terében, 

közös ünnepi rítusok), és kevéssé hangsúlyozták a téri elkülönülés fontosságát. A mintában 

szerepl  krónikus gerincfájdalommal él k és családtagjaik beszámolójában felfedezhet  az 

ágencia hangsúlyozása, leginkább a határhúzás folyamataiban, az otthon kontrolljában, a 

változtatási törekvésekben, a területfoglalás és az elvonulás rítusaiban. 

Ugyanakkor az ágencia és a bens séges közösség szerepére utaló jelek egymásra épülve, 

kombináltan is megjelennek az interjúkban. Példa erre az 1E családban készített öt interjú, 

melyekb l kirajzolódik az epilepsziával él  fiatal anya betegségének története a családi 

kapcsolatok és az otthon kontextusában. A családtagok beszámolója szerint abban az 

id szakban, amikor a fiatal anya nagyrohamokat élt át (várandósan és kisbabája mellett is), 

az anya édesanyja saját szobájába befogadta lányát, hogy enyhítsen halálfélelmén (kódok 

szerint: „a térhasználat szabályai átalakultak” 4. 5. 3. nyílt kód, illetve „intim rítusokat 

alakítottak ki”, 4. 7. 2. nyílt kód), a hattagú család felváltva gondozta a kisbabát és 

lábujjhegyen jártak, ha a fiatal anya aludt („közös hétköznapi rítusok alakultak”, 4. 7. 3. 

nyílt kód, „a beteg szenvedésére a családtagok figyeltek”, 3. 3. 1. nyílt kód, illetve „a gyerek 

igényei összehozták a családot”, 4. 3. 1. nyílt kód). Azaz a közösségiség el térbe helyezése 

dominálta az otthoni kapcsolatok és térhasználat alakulását. A tünetek enyhülésével a család 

képes volt változtatni a környezeti önszabályozás folyamatain, és az ágencia, az aktív 

alakítás el térbe kerülésével teret adtak a fiatal anya autonómiájának is: a tet térben a fiatal 
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anya édesapja segítségével saját szoba kialakításán dolgozott, míg édesanyja is várta, hogy 

szobája újra saját birodalma lehessen (kódok szerint: „változtatási törekvések”, 2. 4. 3. nyílt 

kód, „az otthon alakítása pozitív érzésekkel jár”, 2. 4. 3. nyílt kód, és „az otthon emlékeztet 

a sikerre”, 2. 4. 1. nyílt kód). 

A fenti gondolatmenet és az interjúk tapasztalata alapján végül feltételezhet , hogy az 

ágencia és a bens séges közösség megéléséhez kapcsolódó környezeti-érzelmi 

önszabályozási mintázatok nem statikus, hanem sokkal inkább dinamikus egyensúlya 

szolgálhatja leginkább adaptív módon a krónikus beteg és egészséges családtagok jóllétét és 

fejl dését a családi kapcsolatrendszerben. 

9. 5. Módszertani reflexiók 

A kutatásban a konstruktivista-interpretatív paradigma keretein belül vállalkoztam az 

otthon terében zajló, környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok kvalitatív módszerrel 

történ  feltárására. A félig strukturált, kvalitatív interjúk vezérfonalát az Otthon Érzelmi 

Alaprajzára (Sallay, Dúll, 2006) építettem. Az interjúszövegek feldolgozásához a GT 

módszer induktív, szisztematikus, kvalitatív elemzésmódját választottam, és a kapott 

mintázatokat kiegészítettem kérd ív alapú profilelemzéssel. 

Az elemzésben kialakított kódfán és a lehorgonyzott elméletben kirajzolódó mintázatok 

alapján az Otthon Érzelmi Alaprajza Interjú és a rá épül  elemzés az otthoni, környezeti-

érzelmi önszabályozási folyamatok explicit és implicit, mentális és cselekvéses elemeire is 

érzékeny mér eszköznek bizonyult – de el kell ismerni kétségtelen korlátait is. A módszer 

érzékenységét pozitívan befolyásolta, hogy a kutatási folyamat elején beemeltem a 

helyköt dés eredetének és történetének, a személy „környezeti múltjának” feltárását, amely 

az aktuális helyköt dési folyamatok kontextusát adta. A környezetpszichológia holisztikus-

tranzakcionális elméleti keretének és a családok rendszerszemléletének ötvözése új, 

egységes kerettel szolgált a családok érzelmi önszabályozásában mutatkozó mintázatok 

megragadásában és az elméletfejlesztésben. 

Az adatfelvétel, valamint az elemzési kontextuális, kvalitatív módja lehet vé tette, hogy 

a környezeti önszabályozás konstruktumát és folyamatait a személyek és családok 

jelentésvilágába ágyazottan vizsgáljam és írjam le, ami a kutatás ökológiai validitását 

er síti. Mindemellett a kvalitatív kutatás során lépésr l-lépésre döntéshelyzetekbe kerültem, 

és a meghozott döntések alakították a kutatás, az interjúalanyokkal és az adatokkal folytatott 
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„párbeszéd”, valamint az eredmények végs  formáját, ezért a következ kben szeretnék e 

döntéshelyzetekre visszatekintve is reflektálni. 

Már a toborzás során szembe t n  volt az otthon tere, illetve a családi kapcsolatrendszer 

nehéz megközelíthet sége a mélyinterjús kutatás számára. Míg a pszichoszociális kérd ívek 

kitöltését a néhány mondatos tájékoztató szöveg meghallgatása után számos beteg elvállalta, 

a személyes vagy telefonos felkérés során arra a kérdésre, hogy otthonukba beengednék-e az 

interjús kutatást, két személy adott beleegyez  választ. Körülbelül húsz sikertelen 

megkeresés után (ezek némelyike hosszas telefonos egyezkedések során hiúsult meg) 

taktikát váltottam, és ismételten a betegek kezel  orvosaihoz, terapeutáihoz fordultam 

segítségért, hogy a meglév , bizalmi kapcsolat keretében ajánlják számukra a kutatásban 

való részvétel lehet ségét (amely toborzási módot a kutatás kezdetén is használtam). A 

toborzás ezen nehézségeit is figyelembe véve, azon családok jelentkezését is elfogadtam, 

akik az otthonukba való beengedést nem vállalták, vállalták viszont, hogy minden feln tt, 

együtt él  családtag interjút adjon. Tapasztalataim szerint azonban e nyitottabb feltételek 

mentén sem m ködött az ismeretlen családok megnyerése a kutatás számára, ami az otthon 

terén túl a családi kapcsolatrendszer határainak aktív védelmére is utal. Az otthon terének 

védelme a hozzáférés korlátozásával az interjúszövegekben, explicit módon is megjelent: 

„az otthoni kontroll egyensúlyt ad” (axiális) – „az otthon elvárásmentes tér” (nyílt kód), „az 

otthon a kikapcsolódás/nyugalom szigete” (nyílt kód), amit a toborzás memói is 

alátámasztanak. 

Egy esetben az epilepsziával él , fiatal n  és édesanyja, akikkel otthonukon kívül vettem 

fel az interjút, nem tették lehet vé, hogy a velük lakó, félig-családtagot (a „nénit”, ahogy k 

utaltak rá) megkeressem az interjúval. Az  interjúikban ilyen módon a „néni” mint az 

otthon szociofizikai terének fontos, dinamikus, de saját hang nélküli szerepl je jelent meg 

az otthoni önszabályzási folyamatok mintázataiban. Az a mód, ahogy a kiszámíthatatlan 

dühkitörésekkel jellemzett „néninek” a kutatásban nem engedtek saját hangot adni, más 

módon mégis adott információt a családi rendszerr l, ahogy az interjúszövegek is utaltak a 

nénit l való elzárkózás rítusaira, a vele kapcsolatos szégyenérzetre.  

Abban a nyolc családban szerzett tapasztalatok, ahol bebocsáttatást nyertem a családi 

otthonba, hatékonyan segítették és gazdagították az interjúalanyok jelentésvilágának 

megértését, sajátos valóságaik kontextuális értelmezését. Az otthoni személy-környezet 

tranzakciók árnyaltabb megértését tette lehet vé, amikor egy-egy interjúalany a helyszínen 

mutatta be számomra otthoni életének szimbolikus jelent séget nyert tereit és bútorait. 
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Ebb l a szempontból értékelve, mindenképpen információvesztéssel jártak azok az interjúk, 

ahol az otthon terén kívül beszélgettünk. Ez a megállapítás még azzal együtt is érvényes, 

hogy maga az interjúkészítés folyamata a rajzolással, valamint azzal, hogy alaprajzot a 

beszélgetés során végig vizuális referenciaként használtuk, hatékonyan megidézte a 

személyek otthoni életének élményvilágát. 

Az elemzés során kísérletet tettem a kvantitatív adatok mintázatának beemelésére a 

kvalitatív elemzésbe. A kutatás következetessége – mint kvalitatív validitási kritérium – 

mentén döntöttem úgy, hogy az interjúk GT módszer szerinti elemzéséhez nem kapcsolom a 

rendelkezésemre álló, nagymintás, pszichoszociális kérd íveken felvett adatok kvantitatív 

(statisztikai) elemzését, minthogy az más kérdésfelvetések mentén, eltér  logika szerint 

halad. A kérd íves profilalkotás, ami maga is adatok mintázatát hozza létre, ugyanakkor jól 

illeszthet nek t nt az induktív-kvalitatív kutatási logikához. A profilok megalkotása-

elemzése során azzal szembesültem, hogy a 23 személy 10 családi egységbe rendez d  

profiltáblája – a teljes kódfa 97 nyílt kódjára, valamint a vizsgált tíz kvantitatív változóra – 

olyan méret  és mennyiség  információt hordoz, amelynek teljes kör  megjelenítése és 

elemzése – a szisztematikusan végigvitt GT interjúelemzés mellett – messze meghaladná az 

értekezés tartalmi és formai kereteit. Ezen megfontolás alapján döntöttem két, jellegzetesen 

eltér  családi profil bemutatása mellett, a lehorgonyzott elmélethez kapcsolódóan. A 

profilelemzés ugyanakkor megmutatta a kvalitatív interjúzás és feldolgozás sajátos 

információtöbbletét a kérd íves eredmények mellett. Ennek példája, ahogy az Olson-féle 

családteszt családi kohézió-mutatóin elért kiugró (a nagymintás átlagtól legalább egy 

szórással eltér ) értékek mögött, az interjúk szisztematikus elemzésében kibomlik, hogy 

milyen folyamatok mentén jön létre a kohézió, az összetartás élménye az adott családban. 

Így a „kohézió” vagy „összetartozás” mint (az interjúszövegekben is megfogalmazódó) 

explicit jellemz  mögött a családi önszabályozási és kapcsolatszabályozási folyamatok 

sokfélesége tárul fel. Az elemzésben megragadhatók az váltott térhasználat, az elvonulás és 

elkerülés összehangolásának implicit mintázatai, éppúgy mint a szoros együttlét és 

együttmozgás mintái. 

9. 6. Összegzés és kitekintés 

Az otthon terében zajló, környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok kvalitatív 

módszerrel történ  kutatása kapcsán, a választott konstruktivista-interpretatív metodológia 
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logikájából adódóan a kutatás korlátai is a következetesség, koherencia, reflektáltság, 

transzparencia és hitelesség fogalmai mentén reflektálhatók és fogalmazhatók meg.  

A kutatás sajátos korlátját jelenti, hogy az interjú egy határozott struktúrát követett, 

amennyiben el re definiált érzésekre, élmény-min ségekre kérdeztem rá. Ilyen módon 

elveszítettem azt az információt, amit az interjúalanyok spontán élménybeszámolója 

hordozhatott volna az otthon terében megélt, számukra jelent s érzések variációiról. Az 

interjú vezérfonalban definiált keretet és kérdéseket id r l-id re interjú-készít ként is úgy 

éltem meg az interjú menetében, mint „zökken ket”, miközben egy-egy érzésre vonatkozó 

kérdés kapcsán mégis igyekeztem minél nagyobb teret engedni az interjúalanyok 

élményvilágának.  

A mintában továbbá sokféle élethelyzet  és szerkezet , a családi életciklus különböz  

pontjain tartó családok vettek részt. Ilyen módon az eredményekben keverednek a 

gyermektelen párok, a kisgyerekes valamint feln tt gyerekkel él  családok, egyszül s, 

kétszül s és többgenerációs, kiterjesztett családok tapasztalatai. Tanulságos lehetne 

megvizsgálni, hogyan változnak a környezeti önszabályozás módjai életciklusról 

életciklusra, illetve milyen sajátos önszabályozási módok jellemzik a különböz  

családszerkezetben él  családokat. 

A kutatás hozadéka egyfel l az interjúszövegek elemzése során megalkotott 

lehorgonyzott elmélet, és az ennek alapján javasolható elméletfejlesztés. Például a 

helyköt dés megalkotandó tipológiájának el képe lehet az otthoni környezeti önszabályozás 

kétféle mintázata, az „aktív alakítás” és a „leválás a környezetr l”.  

Az eredmények másfel l árnyalt szempontokkal szolgálhatnak a krónikus betegekkel és 

családjaikkal foglalkozó szakemberek számára a gyógyulási folyamatok segítésében. A 

lehorgonyzott elmélet középponti kategóriája („rituálék a térben”) megmutatja a vizsgált 

családi otthon terében zajló önszabályozási folyamatok tranzakcionális mintázatait. A 

segítés, illetve gyógyulás folyamata során a szakemberek általt a betegséggel él  

családtagnak javasolt viselkedésváltozás (pl. mozgásban, étkezésben) akkor lesz hatékony, 

ha illeszkedik, illetve illeszthet  a családi térben összehangolt önszabályozási rituálék 

rendszeréhez. A környezeti önszabályozás rítusaira érzékeny szakembereknek módja van e 

rítusok felderítésére és megértésére, ezzel is növelve a tanácsadás hatékonyságát. 

A kutatás módszertana továbbgondolandó a szoftverrel támogatott kvalitatív 

adatfeldogozás irányába, különös tekintettel arra, hogy a kérd íves profilok eredményeinek 



 213 

bevonásával jelent s többlet információmennyiség keletkezik. Ennek kezeléséhez egy 

megfelel en megválasztott, a kvalitatív módszertant támogató szoftver komoly segítséget 

nyújthat. A környezeti önszabályozás vizsgálata számára ugyancsak felmerül annak a 

lehet ségnek a kiaknázása, mely a kvalitatív és kvantitatív adatok és eljárások 

szisztematikusan kombinált használatában rejlik („mixed method”, Todd, Nerlich, 

McKeown, 2004), amelyre – egy els  változatban – ez a kutatás is kísérletet tett. A 

helyköt dés fogalmával kapcsolatos elméletfejlesztés mentén pedig a kutatás logikus 

kiterjesztése lehet további, célzott interjúk felvétele más-más életvitelt folytató családokban, 

a családi életciklus különböz  pontjain, normatív és paranormatív krízishelyzetekben (pl. 

gyász esetén). Ugyancsak felmerül egy otthoni környezeti önszabályozásra vonatkozó 

kérd ív kifejlesztésének lehet sége a kvalitatív eredményekre alapozva. Végül a kutatás 

eredményeinek „szakért i szempontként” való általánosíthatósága nem csak krónikus 

beteggel él  családoknál, hanem a családok mentálhigiénés, rendszerszemlélet  segítésének 

minden terepén megfontolható. Ennek keretei és korlátai számos további vizsgálatot 

igényelnek. 
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1. melléklet – Etikai kérelem 
 

Az ETT TUKEB-hez benyújtott etikai kérelem családdinamikai vizsgálatra vonatkozó része 
(27-28. o.) 

 
Epilepsziás és krónikus gerincfájdalom szindrómával él  betegek kérd íves és projektív 
módszerekkel történ  családdinamikai vizsgálata 

 
A meglév  pszichoszociális adatok, a betegek diagnózisa, valamint családi állapota alapján 
kerülnének kiválogatásra azon betegek, akiknél családdinamikai vizsgálatokra is sor kerül. 
A kutatási és orvosi szempontok alapján kiválasztott betegek az egyéni vizsgálattal 
kapcsolatban az orvosi kontroll vizsgálat során (vagy telefonon) tájékoztatást kapnak. 
(A kiválasztott epilepsziás betegekkel kapcsolatban diagnózisukról kezel orvosuk egy 
kezel orvosi lapot tölt ki, mely tartalmazza epilepsziás betegeknél az epileptológiai 
adatokat.)  
 
A tájékoztatás szövege: 
 
Tisztelt XY! 
Köszönjük, hogy részvételével és munkájával eddig is támogatta egy az OITI Neurológia 
Osztály Epilepszia Részleg, az Országos Gerincgyógyászati Központ valamint a F városi 
Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Neurológiai 
Osztály és F városi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és 
Rendel intézet, Neurológiai Osztály együttm ködésével létrejött kutatást. A kutatás célja, 
annak vizsgálata, hogy az Ön epilepsziás betegsége / krónikus gerincfájdalma esetlegesen 
milyen módon és mértékben befolyásolja az Ön életmin ségét, életmódját és 
kedélyállapotát. 
Ennek a kutatássorozatnak a keretében szeretnénk bevonni egy olyan vizsgálati helyzetbe, 
melyben Ön és családtagjai is részt vennének. A kutatás e szakaszának célja, hogy az Önök 
otthonában feltérképezzük, Ön és családja milyen módon kezeli a betegségb l fakadó, 
megváltozott élethelyzetet, és hogy ez az élethelyzet hogyan befolyásolja a család egészének 
életmódját, életmin ségét.  
A vizsgálat során az els  alkalommal kérd íveket kell kitölteni, majd az otthonához f z d  
viszonnyal kapcsolatos interjún vesz részt. A kutatás e szakaszának célja, hogy 
feltérképezzük, milyen érzéseik, szokásaik vannak az otthonuk használatával és 
alakításával kapcsolatban. A vizsgálat során a kutató elbeszélget Önnel az otthona Ön 
számára lényeges jellemz ir l és ezekkel kapcsolatos érzéseir l. A vizsgálat játékos 
formában zajlik, a kutatásban résztvev k rendszerint igen érdekesnek találják. A beszélgetést 
diktafonon rögzítjük. A vizsgálati helyzet körülbelül 35-45 percet vesz igénybe, a családi 
vizsgálat keretein belül. 
A vizsgálat második alkalmával a család tagjai egy közös feladathelyzetben, egymással 
összedolgozva oldanak meg egy problémahelyzetet. A feladat egy olyan pszichológiai teszt, 
mely nem a teljesítményt hivatott mérni, így az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, 
hogy a betegek érdekesnek találták végrehajtását. A feladathelyzet megoldását videóval 
rögzítjük, mely adatok felhasználása kizárólagosan kutatási céllal, a kutató pszichológusok 
által történik. 
A családi vizsgálati helyzetre tehát két alkalommal kerülne sor, melynek id tartama összesen 
körülbelül két és fél órát vesz igénybe. 
A vizsgálat vezet pszichológusa  Dr. Császár Noémi. 
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A családdinamikai vizsgálat adatait a kutatásban résztvev  intézmények zárt számítógépes 
rendszerében tároljuk és dolgozzuk fel. A tárolt és számszer sített eredményeket kizárólag 
tudományos kutatási célokra és tudományos közlemények készítésére használjuk fel. 
A vizsgálatban való részvétel önkéntes, és nem befolyásolja az Ön gyógykezelésének 
folyamatát. 
 Az el zetesen aláírt tájékoztató és a beleegyez  nyilatkozat egy példánya az Öné, csak a 
kutató példányát kérjük visszaadni! 
A kutatás lezárásakor az adatok elemzéséb l kapott eredményekr l csoportos tájékoztatást 
tartunk, melynek pontos id pontjáról kés bb értesítjük. 
Ha a vizsgálattal kapcsolatosan bármilyen kérdése van, akkor forduljon Hozzánk 
bizalommal! 
OITI Neurológiai Osztály Epilepszia Részleg 1145, Budapest, Amerikai út 57. 
Tel: (1) 467-9300  
F városi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, 
Neurológiai Osztály, Stroke Centrum 1125 Budapest, XII. kerület, Diósárok u. 1-3. 
Telefon: 1/458-4500. 
F városi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és 
Rendel intézet, Neurológiai Osztály 1090 Budapest. Nagyvárad tér 1. Telefon: 455-57-00  
Országos Gerincgyógyászati Központ (a Budai Egészségügyi Központ szakkórháza) 1126. 
Budapest, Királyhágó u. 1-3. Tel. (+36-1) 887-7900 
. 
 
Budapest, 201……. 
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Tájékoztatott beleegyez  nyilatkozat 
a Családdinamikai vizsgálatban való részvételre 

(kutató példánya) 
 
 

 
Alulírott …………………………………....................………….. a családdinamikai 
vizsgálatra vonatkozó tájékoztatást elfogadom, annak tartalmával egyetértek, és ebben a 
vizsgálatban ezen információk tudatában veszek részt. Hozzájárulok, hogy a kutatásban 
résztvev  intézmények a családdinamikai vizsgálat során kapott adataimat kutatási céllal 
felhasználhassák. Beleegyez  nyilatkozatomat önként, befolyástól mentesen, annak 
tudatában tettem, hogy azt bármikor, szóban vagy írásban, jogomban áll indoklás nélkül 
visszavonni. 
 
 
Budapest. 201………………………………… 
 
 
 
       ……………………………………. 
                (a vizsgálati személy sajátkez  aláírása) 
 
A vizsgálati személy 
neve:………………………………………………..……………………. 
Lakcím:………………………………………………………………………………………
… 
A vsz. születési helye, 
ideje:…………………………………………………………………… 
Anyja 
neve:…………………………………………………………………………………….. 
TAJ szám:……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
A vizsgálatvezet  aláírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Császár Noémi 
Országos Gerincgyógyászati Központ 
Pszichoterápiás Osztálya 
vezet  pszichológus 
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V. Tájékoztatott beleegyez  nyilatkozat 
a Családdinamikai Vizsgálatban való részvételre 

(vizsgálati személy példánya) 
 
 

 
Alulírott …………………………………....................………….. a családdinamikai 
vizsgálatra vonatkozó tájékoztatást elfogadom, annak tartalmával egyetértek, és ebben a 
vizsgálatban ezen információk tudatában veszek részt. Hozzájárulok, hogy a kutatásban 
résztvev  intézmények  a családdinamikai vizsgálat során kapott adataimat kutatási céllal 
felhasználhassák. Beleegyez  nyilatkozatomat önként, befolyástól mentesen, annak 
tudatában tettem, hogy azt bármikor, szóban vagy írásban, jogomban áll indoklás nélkül 
visszavonni. 
 
 
Budapest. 2011………………………………… 
 
 
 
       ……………………………………. 
                (a vizsgálati személy sajátkez  aláírása) 
 
A vizsgálati személy 
neve:………………………………………………..……………………. 
Lakcím:………………………………………………………………………………………
… 
A vsz. születési helye, 
ideje:…………………………………………………………………… 
Anyja 
neve:…………………………………………………………………………………….. 
TAJ szám:……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
A vizsgálatvezet  aláírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Császár Noémi 
Országos Gerincgyógyászati Központ 
Pszichoterápiás Osztálya 
vezet  pszichológus 
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2. melléklet – Vizsgálati terv 
 

Epilepsziával és krónikus gerincfájdalommal él  betegek pszichoszociális 
vizsgálata kvantitatív és kvalitatív mér eszközökkel 

 
1. Vizsgálati terv 

A kérelmez  neve, székhelye: Dr. Császár Noémi; Országos Gerincgyógyászati Központ 
Pszichoterápiás Osztálya (1124. Budapest. Királyhágó u.1-3.) 
A vizsgálat célja, elrendezése, módszertana, megszervezése, publikációs elvek: 
Kutatásunkban epilepsziás betegek és krónikus gerincfájdalommal él  betegek 
pszichoszociális állapotfelmérését és életmin ség vizsgálatát végeznénk el magyarországi 
reprezentatív mintán. Az önkitölt s papír-ceruza tesztekb l általunk összeállított 
Pszichoszociális Állapotfelmér  Battéria lehet vé tenné a hazai epilepsziás és krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek életmin ségének felmérését/elemzését a nemzetközi 
vizsgálatokban alkalmazott eljárások felhasználásával.  
Ezen kívül a vizsgálat az EP betegek valamint a krónikus gerincfájdalommal él k 
életmin ségét meghatározó társas támogatottságot, a háttérben meghúzódó családdinamikai 
összefüggéseket is vizsgálná önkitölt s teszt-eljárásokkal, valamint projektív technikákkal. 
A vizsgálat egyben módot ad arra, hogy a két krónikus – pszichoszomatikus és nem 
pszichoszomatikus eredet  – betegcsoport összehasonlításra kerüljön a fenti dimenziók 
mentén.   
Jelen kutatásból készül  közleményeink szerz i: 
 
Prof. Dr. Bagdy Em ke, Bernáth Dóra, Békés Judit, Borbély Csaba, Dr. Császár Noémi, Dr. 
Dúll Andrea, Dr. Folyovich András; Dr. Horváth Eszter; Dr. Juhos Vera, Kováts Daniella, 
Dr. Kurimay Tamás, Prof. Dr. Kamondi Anita, Dr. Mirnics Zsuzsanna; Dr. Rásonyi György, 
Dr. Rózsa Sándor, Sallay Viola,  Dr. Varga Péter Pál. 
 
A résztvev   intézetek tervezetten: 
• Országos Idegtudományi Intézet-Neurológiai Osztály, Epilepszia Részleg  
• F városi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és 
Rendel intézet, Neurológiai Osztály 
• Országos Gerincgyógyászati Központ  
• F városi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, 
Neurológiai Osztály, Stroke Centrum 
 
 
A vizsgálat szakaszai: 
1. Epilepsziás betegek és krónikus gerincfájdalom szindrómával él k 
pszichoszociális állapotfelmérése kérd íves eljárással  
  
Célkit zés: Célunk epilepsziás betegek és krónikus gerincfájdalommal él  betegek 
pszichoszociális állapotfelmérése, valamint életmin ség-vizsgálata. 
Vizsgálati személyek: 250 f  diagnosztizált epilepsziás beteg, valamint 250 f  krónikus 
gerincfájdalommal él  beteg egymás kontroll csoportjaiként, illetve a betegekkel egy 
háztartásban él  családtagok. A betegek 18-65 év közötti férfiak és n k; legalább egy éve 
fennálló betegséggel.  
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Kizáró  okok: mentális retardáció vagy súlyos fizikai és pszichopatológiai kórkép, mely 
megakadályozza a tesztek kitöltését (a mentális színvonal kritériuma: befejezett általános 
iskola). 
Vizsgálati módszer: Pszichoszociális Állapotfelmér  Battéria, mely a nemzetközi 
irodalomban használatos epilepszia- illetve gerincfájdalom-specifikus mér eszközöket is 
tartalmazza. A Pszichoszociális Állapotfelmér  Battéria kérd ívei tételesen: 
1. SHE / Szubjektív Hátrányok Kérd ív (epilepsziás betegek esetén) 
2. Neurotoxicitás Skála II (epilepsziás betegek esetén) 
3. LSSS / Liverpool Rohamsúlyossági Skála (epilepsziás betegek esetén) 
4. Quolie-31 epilepszia-specifikus életmin séget vizsgáló kérd ív (epilepsziás betegek 
esetén) 
5. WHO 5 tételes Jól-lét Kérd ív (epilepsziával valamint krónikus gerincfájdalommal 
él  betegek és családtagjaik esetén) 
6. Diener-féle Élettel való elégedettség skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
7. Freiburgi Betegségfeldolgozási Kérd ív (FKV-LIS) (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek esetén) 
8. Schwarzer-féle Énhatékonyság Kérd ív (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
9. Beck-féle  9 tételes Depresszió Skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
10. HAS Hamilton-féle Szorongás-skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
11. Rosenberg-féle Önértékelési Kérd ív (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
12. Piedmont-féle Spiritualitást mér  Skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
13. Rehabilitációs kérd ív (epilepsziával valamint krónikus gerincfájdalommal él  
betegek esetén) 

 Pszichoszociális felmér  lap (epilepsziával valamint krónikus gerincfájdalommal él  
betegek és családtagjaik esetén)
15. Többdiemnziós Fájdalom Kérd ív (krónikus gerincfájdalommal él  betegek esetén) 
 
Vizsgálati eljárás: csoportos és egyéni tesztfelvétel, az el vizsgálatok függvényében. 
2. Epilepsziás és krónikus gerincfájdalom szindrómával él  betegek kérd íves és 
projektív módszerekkel történ  családdinamikai vizsgálata  
  
2/ EP betegek és krónikus gerincfájdalommal él  betegek kérd íves családdinamikai 
vizsgálata  
Célkit zés: Célunk EP betegek és krónikus gerincfájdalommal él  betegek családdinamikai 
vizsgálata, olyan összefüggések meghatározása, mely hatással van az EP betegek és a 
krónikus gerincfájdalommal él  betegek életmin ségére. Vizsgálnánk a család kohézióját, 
flexibilitását, kommunikációját és elégedettségét, ami alapján családtípusokba sorolhatók a 
betegek családjai. Ezen kívül adatokat nyernénk a családok m ködésér l a 
problémamegoldás, a szerepek, az érzelmi válaszkészség, az érzelmi bevonódás valamint a 
viselkedés kontroll tekintetében, mely segíti az „egészséges m ködés ” családok 
elkülönítését a szimptómahordozó családoktól.  
Vizsgálati személyek: Azon betegek egy része, akik részt vettek a Pszichoszociális 
Állapotfelmér  Battéria kitöltésében, és az el vizsgálatok során diagnózisuk, betegség 
stádiumuk, valamint családi állapotuk alapján kiválasztásra kerülnek. A vizsgálati résztvev k 
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18-40 év közötti, élettárssal egy háztartásban él  személyek, illetve a velük egy háztartásban 
él  családtagjaik. 
Vizsgálati módszer: Nemzetközileg elismert és itthon is adaptált pszichoszociális állapotot, 
családdinamikát és családi kommunikációt mér  kérd ívek: 
Pszichoszociális Állapotfelmér  Battéria 
Családdinamikát Mér  Kérd ívek: 
1. FAD (Family Assessment Device / Általános Családi Funkcionalitást Mér  Skála)  
2. FACES-IV (Family Adaptibility and Cohesion Evaluation Scale / OCST-4)  
  
 
Vizsgálati eljárás: Egyéni tesztfelvételek a projektív tesztfelvételek alkalmával 
A két részvizsgálat kvantitatív, önkitölt s kérd íveket tartalmaz. A tesztek adatainak 
kiértékelése az epileptológiai adatokkal (a rohamok frekvenciája/súlyossága; típusa; fókusza; 
a betegség fennállásának ideje), valamint a pszichoszociális állapottal összefüggésben 
történik. Az egyes alcsoportokat e két vizsgálati dimenzió alapján határoznánk meg.  
Az el vizsgálatok és az els  adatok függvényében sor kerül e kisebb létszámú, sz kebb 
epilepsziás / krónikus gerincfájdalommal él  „betegcsoport” kvalitatív vizsgálatára.  
2/B Családban él  EP betegek és krónikus fájdalom szindrómás betegek projektív 
módszerrel történ  családdinamikai vizsgálata   
Célkit zés: Célunk az el vizsgálatok függvényében egy homogén EP betegcsoport / 
krónikus gerincfájdalommal él  betegcsoport családdinamikai vizsgálata. Célunk családban 
él , epilepsziás betegek családdinamikájának vizsgálata projektív technikával, mely lehet vé 
tenné e súlyos krízis helyzetben él  betegek megküzdésének „mélyebb, min ségi” 
vizsgálatát. E kvalitatív eredmények összevethet k a kvantitatív mér eszközök adataival, így 
a pszichoszociális állapottal és a családdinamikai jellegzetességekkel, valamint a krónikus 
gerincfájdalommal él k adataival. 
Vizsgálati személyek: 20 epilepsziás beteg, valamint 20 krónikus gerincfájdalommal küzd  
beteg, valamint a velük egy háztartásban él  családtagjaik 
Vizsgálati módszer: Közös Rorschach Vizsgálat  
Vizsgálati eljárás: az orvosi kontrollvizsgálatban tájékoztatva a betegeket, azt követ en, a 
betegek otthonában, körülbelül két órás eljárás keretében. 
3. Kvalitatív vizsgálat epilepsziás betegek pszichoszociális állapotfelméréséhez: az 
otthon terében zajló önszabályozási folyamatokat feltáró interjú  
  
Célkit zés: Célunk az otthonban megfigyelhet  egészség- és betegségviselkedések, illetve 
az otthon terében zajló környezeti érzelemszabályozási folyamatok eltér  mintázatainak 
feltárása. A kutatás kett s elméleti keretét a környezetpszichológia holisztikus 
megközelítésmódja és a családok m ködésének rendszerszemlélete alkotja.  
Vizsgálati személyek: az el vizsgálatok függvényében kiválasztott 20 epilepsziás beteg, 
akik diagnózis és betegség-stádium szempontjából homogén csoportot alkotnak és részt 
vesznek a Közös Rorschach Vizsgálaton is, valamint a betegekkel egy háztartásban él  
családtagjaik. Kontrollcsoportként 20 krónikus gerincfájdalommal él  (pszichoszomatikus 
tüneteket mutató) beteget az Országos Gerincgyógyászati Központ betegei közül, valamint a 
velük egy háztartásban él  családtagjaikat vizsgáljuk. 
Vizsgálati módszer: Félig strukturált interjú (Sallay-Dúll-féle Otthon Érzelmi Térképe, 
Sallay, Dúll, 2006). 
Vizsgálati eljárás: A Sallay-Dúll-féle félig strukturált interjú felvételét négyszemközti 
helyzetben, a betegek otthonában vesszük fel, körülbelül 30-45 perces eljárás keretében. Az 
interjú szövegét diktafonon rögzítjük. Az interjú kérdései érintik a vizsgálati személy 
otthonában megélt, jelent sebb érzelemszabályozási folyamatait, amelyeket az otthon fizikai 
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környezetéhez kapcsolódva térképezünk fel. Feltárjuk azt is, hogy az egymást kölcsönösen 
befolyásoló családi kapcsolatrendszer és tárgyi környezet milyen módon vesz részt a beteg 
önszabályozó m ködésében. 
Az interjúszövegeket kvalitatív és kvantitatív tartalomelemzésnek vetjük alá, melynek része 
(a „grounded theory / alapozott elmélet” útmutatásai szerint) a szövegb l 
kiinduló kategóriafejlesztés, és a teljes anyag szövegegységenként való kódolása a kapott 
kategóriák mentén. A kvalitatív eredmények összevethet k a kvantitatív mér eszközök 
adataival, így a pszichoszociális állapottal és a családdinamikai jellegzetességekkel, valamint 
a kontrollcsoportot képez  krónikus gerincfájdalommal él k adataival. 
A kutatásban résztvev  betegek tervezett létszáma: 
A vizsgálatban résztvev  személyek az Országos Idegtudományi Intézet Neurológia 
Osztály Epilepszia Részleg, a F városi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent 
László Kórház és Rendel intézet –Neurológiai Osztály, a F városi Önkormányzat 
Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, Neurológiai Osztály 
epilepsziás betegei közül kerülnek ki, összesen 250 f . A krónikus gerincfájdalommal él  
betegek az Országos Gerincgyógyászati Központ betegei, összesen 250 f .  
A kutatásban alkalmazott vizsgálati módszerek: 
A betegek pszichoszociális állapotfelmérése egy a kutatói csapat által összeállított 
Pszichoszociális Állapotfelmér  Battéria használatával történik, mely a pszichoszociális 
állapotfelmérésre valamint az életmin ség regisztrálására alkalmas nemzetközileg ismert 
kérd íveket tartalmaz. A Pszichoszociális Állapotfelmér  Battéria kérd ívei tételesen: 
1. SHE / Szubjektív Hátrányok Kérd ív (epilepsziás betegek esetén) 
2. Neurotoxicitás Skála II (epilepsziás betegek esetén) 
3. LSSS / Liverpool Rohamsúlyossági Skála (epilepsziás betegek esetén) 
4. Quolie-31 epilepszia-specifikus életmin séget vizsgáló kérd ív (epilepsziás betegek 
esetén) 
5. WHO 5 tételes Jól-lét Kérd ív (epilepsziával valamint krónikus gerincfájdalommal 
él  betegek és családtagjaik esetén) 
6. Diener-féle Élettel való elégedettség skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
7. Freiburgi Betegségfeldolgozási Kérd ív (FKV-LIS) (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek esetén) 
8. Schwarzer-féle Énhatékonyság Kérd ív (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
9. Beck-féle  9 tételes Depresszió Skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
10. HAS Hamilton-féle Szorongás-skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
11. Rosenberg-féle Önértékelési Kérd ív (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
12. Piedmont-féle Spiritualitást mér  Skála (epilepsziával valamint krónikus 
gerincfájdalommal él  betegek és családtagjaik esetén) 
13. Rehabilitációs kérd ív (epilepsziával valamint krónikus gerincfájdalommal él  
betegek esetén) 
14. Pszichoszociális felmér  lap (epilepsziával valamint krónikus gerincfájdalommal él  
betegek és családtagjaik esetén) 
15. Többdiemnziós Fájdalom Kérd ív (krónikus gerincfájdalommal él  betegek esetén) 
 
A családdinamikai vizsgálatokban alkalmazott önkitölt s tesztek, nemzetközileg elismert, 
itthon adaptált módszerek. Ezek: 
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-FAD (Family Assessment Device / Általános Családi Funkcionalitást Mér   Skála 
- FACES-IV (Family Adaptibility and Cohesion Evaluationa Scale / OCST-4) 
A családdinamikai összefüggések kvalitatív módszerekkel történ  vizsgálatában Közös 
Rorschach Vizsgálatra, valamint félig strukturált interjú felvételére (Sallay-Dúll-féle Otthon 
Érzelmi Térképe, Sallay, Dúll, 2006) kerülne sor.   
A kutatás tervezett id pontja és id tartama: 
A kutatás az etikai engedély birtokában, tervezetten 2010 decemberét l kezd dik, a 
kutatásban résztvev  intézményekben.  
OITI Neurológiai Osztály Epilepszia Részleg 1145, Budapest, Amerikai út 57. 
Tel: (1) 467-9300 
F városi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai, 
Neurológiai Osztály, Stroke Centrum 1125 Budapest, XII. kerület, Diósárok u. 1-3. 
Telefon: 1/458-4500. 
F városi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és 
Rendel intézet, Neurológiai Osztály1090 Budapest. Nagyvárad tér 1. Telefon: 455-57-00  
Országos Gerincgyógyászati Központ (a Budai Egészségügyi Központ szakkórháza) 1126. 
Budapest, Királyhágó u. 1-3. Tel. (+36-1) 887-7900 
 
A vizsgálat a betegek tájékozott beleegyezésével (a nyilatkozatokat ld. alább), az ETT-
TUKEB engedélyével zajlik.  
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3. melléklet – Adatfelvételi forgatókönyv 
 

Az otthonhoz f z d  viszony mérése - Adatfelvételi forgatókönyv / I. rész 
 
 
I. Bevezet  tájékoztatás:  
 „Ebben a kutatásban az emberek otthonukhoz f z d  viszonyát vizsgáljuk a 
környezetpszichológia szemszögéb l. El ször néhány adatot szeretnénk kérni lakóhelyével 
kapcsolatban. Ezután arra fogom kérni, hogy rajzolja le saját jelenlegi otthonának 
alaprajzát, majd az otthon használatára, az otthonával kapcsolatos érzéseire vonatkozó 
kérdéseket fogok feltenni Önnek. Az interjú kb. 30-40 percet vesz igénybe. A beszélgetést az 
Ön írásos beleegyezésével diktafonra vesszük. Az interjú szövegét a kés bbiekben az 
anonimitás/névtelenség biztosításával dolgozzuk fel és elemezzük. 
 
A kutatásban való részvétel ténye és az interjúban elhangzottak semmilyen módon nem 
befolyásolják az intézmény által Önnek nyújtott gyógykezelés menetét. 
Kérem olvassa el és írja alá a beleegyez  nyilatkozatot, amennyiben egyetért. Köszönöm.”  
 
(diktafon bekapcsolása, a v. sz. azonosítójának bemondása) 
 
II. Demográfiai adatok / Anamnézis - költözéstörténet 
 
1. Nem:  
2. Életkor:  
3. Az otthon saját tulajdonban van / bérlemény /egyéb ………………………………… 
4. Mióta lakik ebben az otthonban?  ………………………….. (év, hónap) 
5. Hányadik otthona ez élete során?   ……………… 
    Hányadik lakóhelye?   ……………… 
 
A korábbi otthonokra vonatkozó kérdések: 
6. Melyik otthonában / lakóhelyén mennyi ideig lakott? (A v.sz.re bízzuk, mit tekint 
„otthonának” az élete során. Azokat sorolja fel, amit annak érez.) 
 
1. ………   év  Otth./Lh. saját/alb ……..f  
2. ……….. év  Otth./Lh  saját/alb ……..f  
3. ……….. év  Otth./Lh saját/alb ……..f  
4. ……….. év  Otth./Lh saját/alb ……..f  
5. ……….. év  Otth./Lh saját/alb ……..f  
6. ……….. év  Otth./Lh saját/alb ……..f  
7. ……….. év  Otth./Lh saját/alb ……..f  
8. ……….  év  Otth./Lh saját/alb ……..f  
 
6/B  Melyik helyen érezte a leginkább otthon magát? 
6/C Hogyan élte meg az otthonnak nem tekintett lakóhelyeken töltött id t? 
 
A jelenlegi otthonra vonatkozó kérdések: 
9. a lakásban lakók száma:       …………….. 
10. ebb l gyermek (kiskorú):    ……………… 
11. lakás / önálló ház / sorház / egyéb ……………………………… 
12. az otthon lakóterületének mérete:   …………. nm 
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13. Az otthon elhelyezkedése településtípus szerint:  Budapest 
        vidéki város 
        község 
        falu 
        egyéb 
…………………………….. 
 
14. Mit gondol, mennyi ideig fog még itt lakni, ebben az otthonában? ………………….. 
 
15. Mennyire érez késztetést, hogy elköltözzön innen? 
15/B. Ha egyt l tízig kellene megítélni, hogy mennyire szeretne elköltözni, hanyast adna erre 
a kérdésre? 
Az egyes azt jelenti, hogy azonnal szeretne elköltözni, a tízes pedig azt, hogy itt szeretné 
leélni az életét. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Az otthonhoz f z d  viszony mérése - Adatfelvételi forgatókönyv / 2. rész 
 
 
III. Az otthon alaprajzának elkészítése: (a v. sz. elé üres A4-es lapot, golyóstollat, színes 
filceket helyezünk)  
 
„Most arra kérném, hogy készítse el erre a lapra az otthona alaprajzát. Nem fontos, hogy 
mérnöki pontosságú rajz legyen, csak az a lényeges, hogy minden ott található helyiség 
szerepeljen a rajzon.” 
 
(A v.sz.-t rajzolás közben bátorítjuk, ha szükséges. Ha nagyon elrontotta a rajzot, és a 
felismerhetetlenségig összekeveredtek a vonalak, a lap hátoldalán újrakezdheti. A 
Jegyz könyvbe beírjuk a helyiségek megrajzolásának sorrendjét. Ha már a helyiségek 
elrendezésével jól halad, folytatjuk az instrukciót:) 
 
„Kérem, hogy jelölje a rajzon az ajtókat és az ablakokat, illetve a használat szempontjából 
legfontosabb bútordarabokat: ágyakat, ül helyeket ,szekrényeket, étkez - és íróasztalokat, 
konyhapultot, a fürd szoba berendezését.”  
 
„Kérem, hogy az alaprajzon kívül, minden egyes helyiség mellett nyíllal jelölje a helyiség 
nevét illetve funkcióját (pl. nappali, étkez , hálószoba, gyerekszoba, fürd szoba, el szoba, 
wc, terasz, erkély, stb.)” 
 
 
IV. Az általános otthonhasználatra vonatkozó kérdések. 
 
„Most az otthon általános használatára vonatkozó néhány kérdést fogok feltenni Önnek.” 
 
1. Van-e olyan helyiség, ahol általában minden itt lakó családtag összegy lik? 
 
 
2. Amikor a rokonok/barátok látogatóba jönnek, hol ülnek le? 
 
 
3. Van-e olyan helyiség, ahová valakinek nem szabad belépnie? 
 
 
4. Van-e az ön számára különösen jelent s helyiség a lakásban? 
 
 
5. Ön szerint beleillik-e ez az otthon a környezetébe, szomszédságába? 
 
 
 
V. Az otthonban megélt élmények.  
 
1. „Most odaadom Önnek ezt a sárga szín  filctollat, és arra kérem, rajzoljon ezzel egyes 
számot az alaprajzon oda, ahol az Ön számára a BIZTONSÁG helye van az otthonában!” 
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(Ha a v. sz. megkérdezi, tehet-e több helyre is, azt feleljük, hogy ahány helyre szeretne. Ha 
nem kérdez, nem teszünk megjegyzést a helyek számára nézve. Ha a számokat elhelyezte, 
indoklást kérünk:) 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
 
(Minden helyiséghez külön indoklást kérünk!) 
 
(Az els  érzés bejelölése és indoklása után áttérünk a következ re:)12 
 
2. „Most pedig arra kérem, hogy a sötétkék filctollal tegyen kettes számot a 
BIZONYTALANSÁG helyére otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
 
3. „Kérem, a zöld filctollal tegyen hármas számot a JÓ KÖZÉRZET helyére otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
 
4. „Kérem, a fekete filctollal tegyen négyes számot a FESZÜLTSÉG helyére otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
 
5. „Kérem, a világoskék filctollal tegyen ötös számot a GYÓGYULÁS/VÁLTOZÁS helyére 
otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 

                                                 

12  (Az eljárás azonos minden fogalomra nézve, a színek és a számok értelemszer en változnak. Ha valamely 

érzésféleség említésére a v. sz. azt feleli, hogy ilyen az  otthonában nincs, nem tudja bejelölni sehova:)  

 

„Akkor kérem, helyezze el ezt az egyest/kettest a lapon, az otthonán kívül bárhova!” 

 

(Amennyiben erre a bejelölend  helyet mégis összefüggésbe hozza az otthonnal, pl. „a fürd szoba ablakához teszem 

kívülre” vagy „a kertben, a ház körül”, akkor a továbbiakban úgy kezeljük, mint bármely más helyet az otthonban és 

indoklást kérünk. Ha nincs ilyen, az érzésféleséghez lejegyezzük: „az otthonon kívül”. 

Fontos: adjunk id t a v. sz.-nek, hogy elhelyezze az érzésféleségeket, akkor is, ha kezdetben tanácstalannak t nik, vagy 

úgy kommentálja, hogy nem is tudja, hol lehetne ilyen, stb. Ezt türelemmel, bátorítóan végighallgatjuk. 
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6. „Kérem, a piros filctollal tegyen hatos számot a SZENVEDÉS helyére otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
 
7. „Kérem, a narancssárga filctollal tegyen hetes számot az ÖSSZETARTOZÁS helyére 
otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
„Kérem, gondolja végig, minden egyes családtag esetében, hogy hol van az Ön számára a 
vele való összetartozás helye az otthonában! Kérem indokolja is ezeket a választásokat!” 
 
 
8. „Kérem, a barna filctollal tegyen nyolcas számot az ELVONULÁS helyére otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
 
 
9. „Kérem, a szürke filctollal tegyen kilences számot a BETEGSÉG helyére otthonában!” 
 
„Kérem, indokolja is meg, miért ez(eke)t a hely(ek)et választotta! Mondjon rá egy példát az 
otthoni életükb l, egy történetet, ami a választását magyarázza!” 
 
Facilitáló kérdések: 
Hogyan éli meg saját/családtagja krónikus betegségét otthonában?  
Hogy van jelen a betegség az otthoni élet mindennapjaiban? 
Az otthon melyik részén a legkönnyebb együtt élni a betegséggel? 
Az otthon melyik részén a legnehezebb együtt élni a betegséggel? 
Hogyan élte meg a betegséget eddigi otthonaiban? 
 
 
10. Szimbólum. (lila SZ) 
A lakás melyik részlete vagy milyen itt található tárgy lehetne az otthon szimbóluma, olyan 
módon, ahogy pl. Párizsnak az Eiffel-torony, Londonnak a Big Ben? Kérem tegyen oda 
lilával egy SZ bet t. 
 Milyen történet f z dik az otthonának  ehhez a pontjához? 
 
VI. Kérd íves mérések 
 
1. Diener „Élettel való elégedettség” skálája 
2. Az „Otthonnal való elégedettség” skála (Dienerb l adaptálta S.V.) 
3. Otthon és önértékelés 
 
VII. Terepfeljegyzések 
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………………KÓD 
 

SWLS 
 
 

Kérem, hogy jelölje be, hogy milyen mértékben ért egyet a felsorolt állításokkal (1= 
egyáltalán nem értek egyet, 7 = teljesen egyetértek). 
  
                                                               egyáltalán nem                                            teljesen   
                                                                  értek egyet                                             egyet értek 
 
1. Életem szinte minden területen                     
            közel áll a tökéleteshez.                      1   2 3 4 5 6 7 
 
 
2. Kit n ek az életkörülményeim.   1  2 3 4 5 6 7 
 
 
3. Elégedett vagyok az életemmel.   1  2 3 4 5 6 7 
 
 
4. Mindezidáig elértem az általam  
      fontosnak tartott dolgokat az életben.  1  2 3 4 5 6 7 
 
 
5. Ha újra leélhetném az életem, 
      szinte semmit se változtatnék rajta.   1  2 3 4 5 6 7 
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……………KÓD 

SWHS 
 

Kérem, hogy jelölje be, hogy milyen mértékben ért egyet a felsorolt állításokkal (1= 
egyáltalán nem értek egyet, 7 = teljesen egyetértek). 
 
 
  
                                                               egyáltalán nem                                            teljesen   
                                                                  értek egyet                                             egyet értek 
1. Otthonom szinte minden szempontból                     
            közel áll a tökéleteshez.                    1   2 3 4 5 6 7 
 
 
2. Kit n ek az otthonom kínálta  
körülményeim.   1  2 3 4 5 6 7 
 
 
3. Elégedett vagyok az otthonommal. 1  2 3 4 5 6 7 
 
 
4. Mindezidáig meg tudtam valósítani az általam  
fontosnak tartott dolgokat az otthonomban. 1  2 3 4 5 6 7 
 
 
5. Ha új otthont készíthetnék, szinte semmit  
se változtatnék a mostanihoz képest.  1  2 3 4 5 6 7 

 
 
  
A) Otthoni környezetemben  
úgy érzem, értékes ember vagyok.  1  2 3 4 5 6 7 
 
B) „Van-e olyan hely, ahol értékesebbnek érzi magát, mint az otthoni 
környezetben?”………………………………………………………………………… 
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……………….KÓD 
 

Az otthonhoz f z d  viszony mérése - Adatfelvételi forgatókönyv / 3. rész 
 
 
VII. „Terepfeljegyzések”  
 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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4. melléklet – Tájékoztatott beleegyez  nyilatkozat 
 

Tájékoztatott beleegyez  nyilatkozat az otthonhoz f z d  viszony 
kutatásában való részvételre 

(kutató példánya) 
 
 

 
Alulírott …………………………………....................…………..  az otthonhoz f z d  
viszony kutatására vonatkozó tájékoztatást megértettem, annak tartalmával egyetértek, és 
ebben a vizsgálatban ezen információk tudatában veszek részt. Hozzájárulok, hogy a kutató a 
velem készült interjú szövegét diktafonon rögzítse, és az otthonhoz f z d  viszony 
vizsgálata során kapott adataimat kutatási céllal, anonim módon felhasználhassa és 
névtelenül szakmai fórumokon ismertesse. Beleegyez  nyilatkozatomat önként, befolyástól 
mentesen, annak tudatában tettem, hogy azt bármikor, szóban vagy írásban, jogomban áll 
indoklás nélkül visszavonni. 
 
 
Budapest. 2010………………………………… 
 
 
 
       ……………………………………. 
                (a vizsgálati személy sajátkez  aláírása) 
 
A vizsgálati személy 
neve:………………………………………………..……………………. 
Lakcím:………………………………………………………………………………………
… 
A vsz. születési helye, 
ideje:…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
A vizsgálatvezet  aláírása: 
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V. Tájékoztatott beleegyez  nyilatkozat 
az otthonhoz f z d  viszony kutatásában való részvételre 

 (vizsgálati személy példánya) 
 
Alulírott …………………………………....................…………..  az otthonhoz f z d  
viszony kutatására vonatkozó tájékoztatást megértettem, annak tartalmával egyetértek, és a 
vizsgálatban ezen információk tudatában veszek részt. Hozzájárulok, hogy a kutató a velem 
készült interjú szövegét diktafonon rögzítse, és az otthonhoz f z d  viszony vizsgálata során 
kapott adataimat kutatási céllal, anonim módon felhasználhassa és névtelenül szakmai 
fórumokon ismertesse. Beleegyez  nyilatkozatomat önként, befolyástól mentesen, annak 
tudatában tettem, hogy azt bármikor, szóban vagy írásban, jogomban áll indoklás nélkül 
visszavonni. 
 
 
Budapest. 2010………………………………… 
 
 
 
       ……………………………………. 
                (a vizsgálati személy sajátkez  aláírása) 
 
A vizsgálati személy 
neve:………………………………………………..……………………. 
Lakcím:………………………………………………………………………………………
… 
A vsz. születési helye, 
ideje:…………………………………………………………………… 
 
A vizsgálatvezet  aláírása: 
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5. melléklet – Etikai engedély 
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6. melléklet – Olson-féle családteszt 
 

Adatlap OCST IV 
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OCST IV. válaszlap 
 

Útmutatás a kérd ív kitöltéséhez: 
 
Mindkét szül  töltsön ki egy kérd ívet. 
A családtagok egymástól függetlenül töltsék ki a kérd ívet, ne beszéljék meg a 
válaszaikat. 
 
Útmutatás a válaszadóknak: 
 
KÉRJÜK, MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJANAK! 
 
Az alábbi állítások a CSALÁDJÁRA vonatkoznak. Kérjük, olvassa el ket figyelmesen, és 
döntse el, hogy mennyire jellemzik az Ön családját. 
 
Néhány állításnál érezheti úgy, hogy családja egyes tagjaira nézve igazak, másokra pedig 
nem. Kérjük, hogy minden állításnál törekedjen egész családja jellemzésére! 
 
Egy-egy tételnél ne töltsön túl sok id t, próbáljon gyorsan és szintén válaszolni. Ha 
bizonytalan, az els  gondolatát jelölje be. Nem számít, hogy a családtagjainak mi lehet a 
véleménye, mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy Ön milyennek látja a családját. 
 
Kérjük, a válaszát minden állítás mellett X- jellel jelölje a megfelel  oszlopban! 
 
  EGYÁLTALÁN 

NEM  
jellemz  a 

családunkra 

KEVÉSSÉ 
jellemz   

a családunkra 

NÉMILEG  
jellemz  a 

családunkra 

ÁLTALÁBAN 
 jellemz   

a családunkra 

NAGYON 
jellemz  a 

családunkra 

1. A családtagok részesei 
egymás életének.      

2. Családunk nyitott az új 
probléma-megoldási 
lehet ségekre. 

     

3. Jobban kijövünk másokkal, 
mint a saját családunkkal.      

4. A családtagok csak együtt, 
egymás társaságában érzik jól 
magukat. 

     

5. A családi szabályok 
megszegése nálunk komoly 
következményekkel jár. 

     

6. Folyton felfordulás van a 
családunkban.      

7. A családtagok közel állnak 
egymáshoz.      

8. A szül k megbeszélik 
gyerekeikkel a fontos 
döntéseiket. 

     

9. Úgy t nik, a családtagok 
kerülik egymással a 
kapcsolatot, amikor otthon 
vannak. 
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10. A családtagoknak feszültséget 
okoz, ha nem együtt, hanem 
külön töltik a szabadidejüket. 

     

11. Súlyos következményei 
vannak, ha egy családtag 
valamit rosszul csinál.  

     

12. Több szabályra volna szükség 
a családunkban.      

13. A családtagok számíthatnak 
egymásra a nehéz id kben.      

14. A gyerekeknek van 
beleszólásuk a rájuk 
vonatkozó szabályok 
kialakításába. 

     

15. A családtagok közelebb érzik 
magukat másokhoz, mint 
egymáshoz. 

     

16. A családtagok túlságosan 
függnek egymástól.      

17. Ebben a családban majdnem 
mindenre van kész szabály.      

18. A családunkban semmi sincs 
rendesen megcsinálva.      

19. A családtagok személyes 
döntéseiket is megbeszélik 
egymással. 

     

 
  EGYÁLTALÁN 

NEM 
jellemz  a 

családunkra 

KEVÉSSÉ 
jellemz  

a családunkra 

NÉMILEG 
jellemz  a 

családunkra 

ÁLTALÁBAN 
jellemz  

a családunkra 

NAGYON 
jellemz  a 

családunkra 

20. A problémák megoldásakor 
nálunk a gyerekek javaslata is 
számít. 

     

21. Nálunk a családtagok 
magukra maradnak a 
problémáikkal. 

     

22. Családom tagjainak szinte 
csak közös barátai vannak.      

23. A családunkban nehéz 
változtatni a szabályokon.      

24. Tisztázatlan, hogy ki miért 
felel s a családban.      

25. A családtagok szívesen 
vannak együtt.      

26. Az otthoni tennivalókból 
mindenki kiveszi a részét.      

27. Ez a család semmit sem csinál 
együtt.      

28. Úgy érezzük, hogy szinte 
„össze vagyunk n ve.”      

29. Ha egyszer egy családtagot 
kijelöltek egy feladatra, kevés 
az esély a változtatásra. 
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30. Ebben a családban senki sem 
tartja kézben a dolgokat.      

31. Mindenkinek van saját 
elfoglaltsága, de részt veszünk 
közös tevékenységekben is.  

     

32. A családtagok együtt alakítják 
a szabályokat.      

33. A családtagok szabadidejük 
nagy részét a családon kívül 
töltik. 

     

34. A családtagokat egyénileg 
érint  kérdésekben is szinte 
mindig a család akarata 
érvényesül. 

     

35. Fontos a családi szabályok 
betartása.      

36. Ebben a családban mindenki 
hanyagolja a kötelességeit.      

37. Családunkban egyaránt 
fontosak a közös barátok, de 
emellett az egyéni baráti 
kapcsolatok is. 

     

38. Ha probléma merül fel, együtt 
keressük a megoldást.      

39. A családtagok keveset tudnak 
egymás barátairól.      

40. A családtagok nem szívesen 
vesznek részt családon kívüli 
tevékenységekben. 

     

41. A családtagok 
kötelességüknek érzik, hogy 
kövessék a család döntéseit. 

     

42. Családom tagjaira jellemz , 
hogy a 
közös problémákat „a sz nyeg 
alá söprik”. 

     

43. A családtagok elégedettek a 
családon belüli 
kommunikációval. 

     

44. A családtagok figyelmesen 
végighallgatják egymást.      

45. A családtagok kimutatják 
egymás iránti érzéseiket.      

46. A családtagok képesek kérni 
egymástól, ha szükségük van 
valamire. 

     

47. A családtagok képesek 
egymással nyugodtan 
megbeszélni a problémáikat. 

     

48. A családtagok megosztják 
egymással gondolataikat, 
ötleteiket, elképzeléseiket. 
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  EGYÁLTALÁN 
NEM 

jellemz  a 
családunkra 

KEVÉSSÉ 
jellemz  

a családunkra 

NÉMILEG 
jellemz  a 

családunkra 

ÁLTALÁBAN 
jellemz  

a családunkra 

NAGYON 
jellemz  a 

családunkra 

49. A családtagok az egymáshoz 
intézett kérdéseikre szinte 
választ kapnak. 

     

50. A családtagok igyekeznek 
megérteni egymás érzéseit.      

51. A családtagok ritkán 
mondanak egymásról rosszat, 
amikor dühösek.  

     

52. A családtagok kimutatják 
egymásnak a valódi 
érzéseiket. 

     

 
Egészítse ki a mondatok elejét az alábbi öt állítás közül azzal, amely a legjobban kifejezi 

véleményét! 
Válaszát a megfelel  oszlopban X-el jelölje! 

 
  Nagyon 

ELÉGEDETLEN 
vagyok… 

Némileg 
ELÉGEDETLEN 

vagyok… 

Általában 
ELÉGEDETT 

vagyok… 

Nagyon 
ELÉGEDETT 

vagyok… 

Tökéletesen 
ELÉGEDETT 

vagyok… 

53. …a családtagok 
közötti összetartással.  

     

54. …azzal, ahogy a 
család képes kezelni a 
stressz-helyzeteket. 

     

55. …azzal, amennyire a 
család képes a 
rugalmasságra. 

     

56. …azzal, ahogy a 
családtagok képesek 
megosztani egymással 
a pozitív élményeket. 

     

57. …a családtagok 
közötti 
kommunikáció 
min ségével. 

     

58. …a család 
konfliktusmegoldó 
képességével. 

     

59. …a családként együtt 
töltött id  
mennyiségével. 

     

60. …a problémák 
megvitatásának 
módjával. 

     

61. …a kritika 
méltányosságával a 
családban. 

     

62. …azzal, ahogy a 
családtagok tör dnek 
egymással. 
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7. melléklet – A teljes „kódfa” 
 

I.  A múlt – jelen – jöv  otthonainak bels  képei  szelektív 
1. 1.  Az otthonosság érzelmi szükséglete  axiális 
1. 1. 1. Az otthon az állandóság  nyílt 
1. 1. 2. Az otthon összetartozást és identitás  nyílt 
1. 1. 3.  Az otthon enyhülés a betegségben  nyílt 
1. 1. 4.  Küzdelem az otthontól való érzelmi távolsággal  nyílt 
1. 2.  Az otthonosság tapasztalata  axiális 
1. 2. 1.  Tulajdon és alakítás  nyílt 
1. 2. 2.  Tágabb környezet és id   nyílt 
1. 2. 3.  Neveltetés és személyiség  nyílt 
1. 2. 4.  Otthonosság a kapcsolatokban  nyílt 
1. 2. 5.  Az otthon fizikai adottságai  nyílt 
1. 3. A gyermekkori otthon tapasztalata  axiális 
1. 3. 1.  A gyermekkori és feln tt otthon különbsége elbizonytalanít  nyílt 
1. 3. 2.  A gyermekkori otthon újrateremtése  nyílt 

1. 3. 3.  
A gyermekkori otthon hiányait a feln tt otthon 
ellensúlyozza  

nyílt 

1. 4.  Ellentmondások az otthon tapasztalatában  axiális 
1. 4. 1.  Egy vágyott otthon árnyékában  nyílt 
1. 4. 2.  A jóban is elégedetlenség és hiány  nyílt 
1. 4. 3.  Ragaszkodás a zavarok közepette  nyílt 

II.  
A személy az otthon tere által aktívan alakítja bels  
állapotait  

szelektív 

2. 1.  A kizárás / határhúzás folyamatai  axiális 
2. 1. 1. Egyedül magára zárja az ajtót  nyílt 
2. 1. 2. A tevékenység húz határt  nyílt 
2. 1. 3. A határhúzás teremt meghittséget nyílt 
2. 1. 4.  Ketten kizárnak egy harmadikat  nyílt 
2. 1. 5. Az otthoni rendetlenség kizárása  nyílt 
2. 1. 6.  A kapcsolati bizonytalanság / feszültség kizárása  nyílt 
2. 1. 7.  A veszélyes / egészségtelen külvilág kizárása  nyílt 
2. 1. 8.  Az otthon kizárása  nyílt 
2. 2.  A határok átjárhatóvá tétele: beengedés és kilépés  axiális 
2. 2. 1.  A bels  határok átlépése  nyílt 
2. 2. 2.  A szomszédság támogat vagy frusztrál  nyílt 
2. 2. 3.  Az otthonhoz tartozás kitágul  nyílt 
2. 2. 4.  A biztonság küls  személyhez f z dik  nyílt 
2. 2. 5.  Az otthoni helyhasználatot küls  konfliktusok zavarják  nyílt 
2. 2. 6.  Kapcsolat az otthon körüli világgal  nyílt 
2. 2. 7.  A környez  természet pozitívan hat  nyílt 
2. 2. 8.  Spirituális „csatornák” az otthon terében  nyílt 
2. 3.  Az otthoni kontroll egyensúlyt ad  axiális 
2. 3. 1.  Az otthon elvárásmentes tér  nyílt 
2. 3. 2.  Megnyugtató rítusok  nyílt 
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2. 3. 3.  A tünetekkel való megküzdés otthoni helye  nyílt 
2. 3. 4.  A tünetekkel kontrollvesztés jár  nyílt 
2. 3. 5.  Veszélyes helyek az otthonban  nyílt 
2. 3. 6.  Az el z  / következ  generáció kontrollja  nyílt 
2. 4.  Az otthon tere visszajelez  axiális 
2. 4. 1.  Az otthon emlékeztet sikerre és sikertelenségre  nyílt 
2. 4. 2.  Az otthon alakítása pozitív érzésekkel jár  nyílt 
2. 4. 3.  Változtatási törekvések  nyílt 
2. 4. 4.  A cselekvések örömét kikezdik az elvárások  nyílt 
2. 4. 5.  Az otthon ideiglenessége  nyílt 
2. 5.  Helyhez köt d  intenzív érzések  axiális 
2. 5. 1.  Szenvedés és jóllét a konyhában  nyílt 
2. 5. 2.  Biztonságérzés és szenvedés a hálószobában  nyílt 
2. 5. 3.  A gyerekszoba regresszív szül i fantáziákat hív  nyílt 
2. 5. 4.  Biztonságérzés és feszültség a bejárat „határterületein”  nyílt 
2.6.  Pozitív és negatív töltés  érzések elkülönült helyei  axiális 
2. 6. 1. Egybenyitott vagy elkülönül  terek  nyílt 
2. 6. 2. Fent-lent különbségek  nyílt 
2. 6. 3.  A bels  ajtók nyitottsága / zártsága  nyílt 
2. 7.  Az otthonban megélt érzések ciklikusan változnak  axiális 
2. 7. 1.  A helyek érzelmi jelentése ciklikusan változik  nyílt 
2. 7. 2.  Az érzések vándorolnak a helyek között  nyílt 
III.  Az otthonban megélt érzések leválnak a környezetr l  szelektív 
3. 1.  A szenvedésr l nem vesznek tudomást  axiális 
3. 1. 1.  Az otthon a kikapcsolódás / nyugalom szigete  nyílt 
3. 1. 2. „Megoldandó problémák”  nyílt 
3. 2.  A negatív érzések tevékenységekkel kizárhatók  axiális 
3. 2. 1.  A beteg nem vesz tudomást a betegségr l  nyílt 
3. 2. 2.  A beteg családtag szolgálata  nyílt 
3. 2. 3.  Megküzdés a betegséggel  nyílt 
3. 3.  A betegség a családtag életét befolyásolja  axiális 
3. 3. 1.  A beteg szenvedésére inkább a családtag figyel  nyílt 
3. 3. 2.  A családtag figyelme saját állapotára irányul  nyílt 
3. 4. Az érzések nem köt dnek helyhez  axiális 
3. 4. 1.  Szenvedés bárhol megjelenhet  nyílt 
3. 4. 2.  Az otthon terének nincs jelent sége  nyílt 
3. 4. 3.  Az otthon pozitív érzésekkel telített  nyílt 
3. 4. 4.  Az érzések a kapcsolatokból származnak  nyílt 
3. 4. 5.  Érzésekkel telített helyek az otthonon kívül  nyílt 
3. 4. 6.  A bels  állapotok nem köthet ek helyhez  nyílt 
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IV. 
A tereket és személyeket szabályrendszerek / rituálék kötik 
össze  

szelektív 

4. 1.  Az otthonon belüli elvonulás téri / id i rítusai  axiális 
4. 1. 1.  Elvonulás kapcsolati feszültség esetén  nyílt 
4. 1. 2.  Békés, „konstruktív” elvonulás  nyílt 
4. 1. 3.  Elkülönülés és együttlét  nyílt 
4. 1. 4.  A család felváltva használja az otthon tereit  nyílt 
4. 1. 5.  Alternatív otthon  nyílt 
4. 2.  Rituális közelségkeresés, érzelmi távolságokkal  axiális 
4. 2. 1.  Együttmozgás – érzések elrejtésével  nyílt 
4. 2. 2.  Együttmozgás – a jelentések eltérnek  nyílt 
4. 2. 3.  Az együttalvásból hiányzik az intimitás  nyílt 
4. 2. 4.  Nehéz érzések a közös térben  nyílt 
4. 2. 5.  A kapcsolati feszültségek jelentéktelenek  nyílt 
4. 3.  A közelség-távolságot a gyermekek igényei szabályozzák  axiális 
4. 3. 1.  A gyerekek összehozzák a párt / családot nyílt 
4. 3. 2.  A szül pár külön alszik a gyermekek miatt  nyílt 
4. 3. 3.  A szül pár felváltva van a gyermek mellett  nyílt 

4. 4. 
Az otthonhasználat módjai fenntartják a kapcsolati 
feszültséget  

axiális 

4. 4. 1.  Területfoglalás térhasználattal  nyílt 
4. 4. 2.  Visszahúzódás riasztó viselkedést l / tünett l  nyílt 
4. 4. 3.  Ütköz  igények az otthon terében  nyílt 
4. 4. 4.  Vádak az otthonhasználat módjai mentén  nyílt 
4. 4. 5.  Feladat-leosztások az otthon terében  nyílt 
4. 4. 6.  Elvárások és csalódások az otthon terében  nyílt 
4. 5.  A térhasználat nevesített és valóságos szabályai  axiális 
4. 5. 1.  A dolgozó szeparált használata módosul  nyílt 
4. 5. 2.  A gyerekszoba használója változik  nyílt 
4. 5. 3.  A szül i háló használata átalakul  nyílt 
4. 5. 5.  A hiányzó intimitásnak új helyet keresnek  nyílt 
4. 6.  A kimondás / kimondatlanság rítusai az otthonban  axiális 
4. 6. 1.  Kimondatlan összhangban mozog a pár  nyílt 
4. 6. 2.  A nehéz érzéseknek nem adnak hangot  nyílt 
4. 6. 3.  Egy családtag kimondja a feszültséget  nyílt 
4. 6. 4.  A családi megbeszélések rítusai  nyílt 
4. 6. 5.  A kapcsolati feszültség idejének / helyének rítusai  nyílt 
4. 7.  A gyógyító, feltölt dést adó kapcsolat rítusai  axiális 
4. 7. 1.  A pár intim együttléte regenerál  nyílt 
4. 7. 2.  Szül  és gyermeke alakít ki intim rítust  nyílt 
4. 7. 3.  Közös hétköznapi rítusok  nyílt 
4. 7. 4.  Közös ünnepi rítusok  nyílt 
 


