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Absztrakt
Önbeszámolós eljárással 685 kisgyermekes anya anyasággal kapcsolatos érzéseit, viselkedéses megnyilvánulásait, párkapcsolati megéléseit vizsgáltuk és vetettük össze saját
gyermekkori élményeivel.
Eredményeink szerint az anya minél pozitívabb emléket őriz saját szülei párkapcsolatáról, annál jobb minőségű aktuális párkapcsolati megélésről, elégedettségről ad számot,
ami bejósolható a párja részéről észlelt gondoskodásból. A partneri támogató magatartás észlelése pozitívabb és kompetensebb anyai megélésben tükröződik.
Együttjárást találtunk a nő szüleinek párkapcsolati harmóniája és a szülői bánásmód
között, ami felnőttként kompenzatórikus formában tetten érhető az anyai magatartásban (pl. hordozásban).
A saját tervezettség és vártság a gyermekkori élmények minőségében, a saját gyermek
vártsága pedig az aktuális párkapcsolati harmóniában tükröződik.
Eredményeink a párkapcsolati minőség transzgenerációs hatásmechanizmusainak rendszerbe ágyazottságára hívják fel a figyelmet.

Kulcsszavak: anyaság  hordozás  párkapcsolati minőség  szülői bánásmód  transzgenerációs hatások

Abstract
Our research examined the maternal feelings, behaviours and couple relationships of
685 mothers with small children and compared them to their childhood experiences
based on a self-reported questionnaire.
Data show that the more positive memories the mother has on her parents’ couple
relationship the better quality of her current couple relationship is. The woman’s relational
satisfaction is proven to be predictable by the percieved caring behaviour of her partner,
which is reflected in more positive and competent maternal feelings.
Correlation was found between the woman’s assessment of her parents’ couple relationship
and parental bonding, which is manifested and compensated in her actual maternal
behaviour (e.g. kangaroo care).
The pregnancy planning in her family of origin seems to be reflected in the quality of
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childhood experiences; and the expectance of her own child is expressed in her actual
relationship harmony.
Our results highlight the need for a systemic approach in deeper understanding the
transgenerational mechanisms of couple relationship.

Keywords: mothering  couple relationship quality  parental bonding  transgenerational
effects

ELMÉLETI HÁTTÉR

Gyermekkori élménymintázataink
A népi intelem „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!” jól tükrözi azt a valószínűleg megfigyelésen alapuló bölcsességet, miszerint a szülői megnyilvánulások
ismeretéből következtetni lehet a következő generáció viselkedésmintáira, reakcióira. A tudomány a szokások, viselkedésminták, elvárások generációkon
keresztüli átörökítését transzgenerációs transzmissziónak nevezi (Varga, 2010).
Mára egyre több empirikus – nem csak a klinikai munka területéről ismert –
adatunk van arról, hogy transzgenerációs hatások érvényesülnek emberi kapcsolatainkban, bár átörökítésükre nem tudunk kimerítő tudományos magyarázattal szolgálni.
C. P. Cowan és P. A. Cowan (1992) foglalják össze a transzgenerációs átörökítést biztosító mechanizmusokat. Öt jelentős tényezőt emelnek ki: (1) genetikai
és biológiai mechanizmusokat (ld. szintén Varga (2011b) tanulmányát a transzgenerációs epigenetikai kutatásokról), (2) a gyermek azonos nemű szülője felettes énjének internalizációját az identifikációs folyamatban, (3) a belső munkamodellek kialakítását a kötődési személyekkel átélt tapasztalatok alapján, (4) az
utánzott magatartásmódokat, melyeket a szociális, obszervációs tanulás során
sajátít el a személy, (5) a származási családban megtapasztalt szülői párkapcsolatot. Ez utóbbit tekintik Cowanék központi tényezőnek.
Varga (2009) szerint már a születést követő nagyon korai időszak tapasztalatai is megjelenhetnek a felnőttkori szexualitás, szülés, párválasztás, elköteleződés mintázataiban. Az elmúlt évtizedekben számtalan kutatás és elméletalkotó hangsúlyozta az eredeti családban szerzett kötődési tapasztalatok akár generációkon keresztül történő átöröklődését (Ainsworth és Bowlby, 1991; Fonagy,
Steele, Steele, 1991; Wampler, Shi, Nelson, Kimball, 2003; Cowan és Cowan,
1992; Şen és Kavlak, 2012), amelyek a majdani intim kapcsolatokban (szülőgyermek és párkapcsolatban) is éreztetik hatásukat. Cox és mtsai (1985) vizsgálatában is a saját szülővel való kapcsolat jósolta be a saját gyermekkel való
kapcsolat minőségét, valamint az azonos nemű szülővel kapcsolatos percepciók
voltak a legjobb prediktorai az alkalmazkodási folyamatnak. Paley, Cox, Harter,
24
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Margand (2002) pedig azt találták, hogy a bizonytalanul kötődő apák és feleségeik családjában a szülés utáni első két évben inkább konfliktusos a házastársi
kapcsolat, mint a biztonságos apákéban. Az anyák ugyanis a támogatást elsősorban a párjuktól várják (Cox, Owen, Lewis, 1989; Levitt és mtsai, 1986, idézi
Danis, 2007; Hadházi, 2002), s ha az apa bizonytalan, valószínűleg kevésbé képes támogatni, ami a konfliktusokat felerősítheti, generálhatja. Belsky és Isabella
(1985) is azt találták, hogy a szülők minél melegebb és óvóbb környezetben nőttek fel, annál kedvezőbbek a házastársi változások a gyermekük érkezése után,
míg, akik hideg, elutasító szülői környezetben nőttek fel vagy konfliktusos szülői háttérrel rendelkeztek, azok alkalmazkodnak a legrosszabbul a saját gyermek
születése után. Továbbá Cowan és Cowan (1992, 2009) több tanulmányukban
hangsúlyozzák a transzgenerációs hatást illetően, hogy nem csak a kötődési
minták, hanem a szülői bánásmód is hasonlóképpen átöröklődhet.

A párkapcsolati minőség és a szülőség
Optimális párkapcsolaton a kölcsönösen megtapasztalt és reciprok módon kifejezésre juttatott romantikus érzelmeken (szerelmen) alapuló kapcsolatot értjük (Simon, 2008). Manapság eléggé elterjedt főleg a nyugati kultúrkörben, hogy
a hosszú távú elköteleződések, amilyen a házasság, vagy az élettársi kapcsolat,
a kölcsönös romantikus érzelmekre épüljenek, így optimális esetben a pár tagjai őszinte vonzódást éreznek egymás iránt, kapcsolatukat a bizalom, empátia,
egymás értékelése és közös problémamegoldás jellemzi (Satir, 1999).
A kapcsolati elégedettség független attól, hogy a partner viselkedése a valóságban objektíve is tükröződik-e, vagy csupán a társa részéről szubjektív érzelmi hatások által előidézett „pozitív illúzió” (Murray, Holmes, Griffin, 1996). Ezért
is tekinthetjük megbízhatónak azokat a kutatásokat, amelyek releváns információnak a partner percepciójáról való szubjektív beszámolókat tartják. Murray
és mtsai (2005) szerint az, hogy milyennek észleli valaki a párját, meghatározza a kapcsolati biztonságot. Metha, Cowan, Cowan (2009) a párkapcsolati kötődés szerepét hangsúlyozzák a házastársi interakciókban, miszerint a párkapcsolati kötődés biztonságából bejósolhatóak a pár között megfigyelhető érzelmi
megnyilvánulások. Amennyiben a szülők kapcsolata érzelmileg rideg, ellenséges, az az egész családra, s végső soron a gyermek(ek)re is súlyos következményeket ró (Murányi-Kovács és Kabainé-Huszka, 1988), sérülnek a szülői funkciók, és a gyermekek kevésbé biztonságot adónak élik meg szüleiket (Cowan,
Cowan, Metha, 2009; Woodhouse, Dykas, Cassidy, 2009). Gauthier, Guay,
Senécal, Pierce (2010) összefüggést mutattak ki a nő párkapcsolati minősége és
szülés utáni depressziója között, ami az anyai kompetencia megítélésével mutat
együttjárást. Wong, Brown, Mangelsdorf, Neff (2009) azt találták, hogy a párkapcsolat minősége szerepet játszik a szülők (kiemelten az apák) gyermekük
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felé irányuló szenzitív magatartásában, ami hat a gyermek kötődési biztonságára. A NICHD munkatársai (2000) valamint Grych és Clark (1999) által vezetett kutatás szerint azok az apák vonódnak mélyebben be a gyermekük gondozásába, ahol az anyák nagyobb párkapcsolati intimitásról számolnak be.

ÁTHANGOLÁS

Amint látjuk, a párkapcsolati kötődéssel összefüggnek a pár közötti érzelmi
megnyilvánulások, amelyek pedig a teljes család működését alapvetően hangolják. Fontos azonban az, hogy a pár tagjainak adott esetben gyermekkorból hozott kedvezőtlen kötődési munkamodelljei megváltozhatnak, illetve nem feltétlenül hatnak determinisztikusan a későbbi kötődési státuszra.
A legtöbb kutatás a gyermekkori kötődési státusz megváltoztathatóságára
született. Ezek nagy része a biztonságos kategóriából a bizonytalan, vagy a dezorganizált csoportba való átsorolódást magyarázta hitelt érdemlően. Az azonosított háttértényezők rendszerint stresszteli, kritikus helyzetek, traumatikus
életesemények, illetve ezek kumulálódása, melyek a család működését befolyásolva hatnak a szülők viselkedésén keresztül, a szülő-gyermek kapcsolatra, megváltoztatva a gyermek reprezentációit a kötődési személyekről (Waters, Merrick,
Treboux, Crowell, Albersheim, 2000; Hamilton, 2000; Moss, Cyr, Bureau,
Tarabulsy, Dubois-Comtois, 2005; Thompson, Lamb, Estes, 1982; Bar-Haim,
Sutton, Fox, Marvin, 2000). Aránytalanul kevesebb olyan tanulmány és elmélet
van, ami a bizonytalanból biztonságos kategóriába való átsorolódás háttértényezőit vizsgálja (Thompson és Raikes, 2003). Ezért a párkapcsolat gyermekkori
mintákra gyakorolt korrekciós hatásával kapcsolatban az általunk jelenleg ismert legátfogóbb, P. Cowan és C. Cowan neve által fémjelzett kutatócsoport vizsgálatait tekintjük mérvadónak. A Cowan szerzőpáros (1992) hangsúlyozza, hogy
amennyiben mindkét gyermekkori családi minta konfliktusokkal terhelt, nagy
valószínűséggel a közös családban is megismétlődnek a tanult negatív minták.
(Fontos tehát szem előtt tartani, hogy mindkét szülő örököl egy sajátos lelkiszellemi hozományt gyermekkori családjától, amelyek együttese, illetve egymásra hatása révén formálódik a közös családi élet, és vele együtt az új család konfliktuskezelési lehetőségei és stratégiái (Ranschburg, 1980).) Kiemelendő azonban, hogy két különböző gyermekkori háttér esetén az apa gyermekkori
tapasztalati mintái lesznek hangsúlyosabbak, és alakítják a felnőttkori családi
miliő kapcsolati mintáit. Az anya konfliktusos korai kötődési tapasztalatait korrigálni képes a biztonságosan kötődő apa hozott mintája és ezzel összhangban
levő viselkedése. Így lehetőség van arra, hogy pozitívan befolyásolja mind az
anya-gyermek kapcsolatot, mind az anya saját szerepével való megelégedettségét. Danis (2007) eredményei is azt bizonyították, hogy az apai változók erősebb
hatással voltak az anya-gyermek kapcsolat varianciájára, mint az anyai változók.
26
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Szintén a kötődési státusz determinisztikus hatását cáfolják a korábban említett Metha, Cowan, Cowan (2009) kutatási eredményei is, miszerint bár a párkapcsolati kötődés biztonságából bejósolhatóak a pár között megfigyelhető érzelmi megnyilvánulások, azonban a felnőtt kötődésből (adult attachment) nem.
Ismeretes az is, hogy az anyai szenzitivitás megváltozásának hatására is módosulhatnak transzgenerációs hatások. Vannak olyan vizsgálatok (Atkinson és
mtsai, 2005), melyek az anyai kötődés szerepét a gyermek kötődésének alakulásában az anyai érzékenységen keresztül gondolják érvényesülni. Így az anyák
szenzitivitását mediátor tényezőnek tartják. Amennyiben az anya nem a kötődés szerinti mintáját követi, hanem a gyermek igényeire érzékenyen válaszol,
akkor a babára való érzékenysége felülírja a maladaptív kötődési stratégiáját,
blokkolva annak átörökítését. Wolf és van Ijzendoorn (1997) vizsgálatukban azt
találták, hogy a biztonságos kötődés kialakulásában szerepe van: az anyai szenzitivitásnak, az interakciós szinkronicitásnak, kölcsönösségnek illetve az anyai
viselkedésben megmutatkozó stimulációnak, pozitív érzelmeknek a csecsemő
iránt és az érzelmi támogatásnak. Láthatjuk, hogy van lehetőség a változtatásra, a rossz tapasztalatok felülírására, de ehhez szükséges, hogy a környezet megváltozzon, ez esetben az anyai környezet megváltozásával – fokozott érzékenység, válaszkészség – nem adódik át a kedvezőtlen kötődési minta.

A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS HIPOTÉZISEINK

Hipotéziseinket a kutatásunk céljával összhangban fogalmaztuk meg, miszerint
szándékunkban állt megvizsgálni a kisgyermekes anyák anyaságukkal kapcsolatos érzéseinek, hordozási szokásainak, valamint párkapcsolati megéléseinek
és saját gyermekkori élményeinek összefüggéseit.
1. Kapcsolat van a saját szülők párkapcsolati harmóniájának megítélése és
az aktuális párkapcsolat minősége között, azaz minél pozitívabbnak ítéli
meg a szülei párkapcsolatát, annál harmonikusabb a saját párkapcsolata.
Párkapcsolati minőségen a párkapcsolati elégedettséget, az észlelt gondoskodást és a pozitív érintések gyakoriságát értjük. Feltételezésünket
azokra a megállapításokra alapozzuk, melyek szerint azokban az esetekben, ahol a szülők párkapcsolatában nincs meg a kellő harmónia, ott a
gyermekeknél rendszerint a későbbi felnőttkori kapcsolati funkciók is sérülnek (Cowan és Cowan, 2009).
2. A párkapcsolat minőségét meghatározó tényezők között sajátos korrelációs mintázatot feltételezünk:
a) minél gondoskodóbbnak észleli az anya a párját, annál elégedettebb a
párkapcsolatával;
b) minél gyakoribbak a pozitív érintések, annál elégedettebb a párkapcsolatával;
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c) minél gondoskodóbbnak észleli párját az anya, annál gyakoribb a pozitív érintés;
d) a párkapcsolati elégedettség bejósolható a gondoskodásból és a pozitív
érintések gyakoriságából.
3. Összefüggést feltételezünk a saját szülők észlelt párkapcsolati harmóniája
és a szülői bánásmód, a gyermekkor értékelése, valamint szülei „babázós
időszakára” vonatkozó feltételezett elégedettsége között. A „babázós időszak”-ot tágabb értelemben használjuk, azaz a csecsemő- és kisgyermekkort felölelő 0-3 éves kort értjük alatta.
4.Eltérést feltételezünk a gyermek vártságában, tervezettségében az észlelt
párkapcsolati minőség szerint.
a) A saját szülők észlelt párkapcsolati harmóniája szerint eltérés mutatkozik a gyermek – aki jelen esetben az anya – tervezettségében, vártságában, mely utóbbiak további kapcsolatban állnak a szülői bánásmóddal és általában a gyermekkor értékelésével is. Azaz a szülői családban megtapasztalt párkapcsolati harmónia pozitív együttjárást
mutat a szülői szeretettel és boldogabbnak megélt gyermekkorral, míg
negatívan korrelál a túlvédéssel, kontrollal.
b) Az aktuális párkapcsolati jellemzők szerint eltérés mutatható ki a vizsgálatban „részt vevő” gyermek tervezettségében, az édesanyák önbeszámolója alapján.
5. A gyermekkori kedvezőtlen tapasztalatok az anyáknál egy transzgenerációs átörökítési folyamatot megtörve kompenzációs attitűdöt indíthatnak
be: minél kevésbé kedvező gyermekkori tapasztalatai vannak az anyának,
annál intenzívebb testi közelségre vágyik gyermekével, ami a hordozásban
is megnyilvánulhat.
6. A anya által észlelt aktuális párkapcsolati minőség összefügg az anyai aggodalmakkal, megélt kellemetlenségekkel és az anyai kompetencia érzésével. Feltételeztük, hogy az apa részéről észlelt gondoskodás, támogatás
jótékonyan hat az édesanya anyai megéléseire (Danis, 2007; Cowan és
Cowan, 2009; Woodhouse, Dykas, Cassidy, 2009).

MÓDSZER

Minta
685 harmincas évei elején járó (átlag 32,7 év), 1-6 éves gyermekét/gyermekeiket
nevelő nő válaszolt a kérdésekre, akiknek fiatalabb gyermeke még nem töltötte
be a második életévet (átlag 21,67 hónap). Arra kértük az anyákat, hogy a releváns kérdéseket a legkisebb gyermekükre vonatkoztatva válaszolják meg.
Válaszadóink nagyon magas iskolai végzettségűek: 82%-uk főiskolát (BA),
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egyetemet (MA) végzett, vagy doktorált (PhD), 16%-uknak van érettségije és
mindössze 2%, aki szakiskolát, vagy általános iskolát végzett.
Lakhely szerint a következőképpen oszlik meg a minta: főváros 39%, város
47%, falu 12%, egyéb 3%.
A család havi bevételének alakulása szempontjából is meglehetősen jó helyzetben levő családokkal van dolgunk. Havonta 100 ezer Ft alatti 4%, 100-150
ezer Ft közötti 11%, 150-250 ezer Ft közötti 32%, 250-500 ezer Ft közötti 40%
és 500 ezer Ft feletti összegből 13%-a gazdálkodik a családoknak. A családja
anyagi helyzetének jellemzése egy 1-7 fokú skálán (a „nem jövünk ki”-től a „bármit megengedhetünk maguknak” fokozatokon át) azt mutatja, hogy az anyák
44%-a az 1-3 fokozatot jelölte meg, a többség 56% közepes vagy annál magasabb
(4-es, vagy afölötti) szubjektív elégedettségről számolt be.
A megkérdezett anyák 87%-a nukleáris családban (pl.: házastárs és gyerek),
8%-a tágabb családjával (pl.: testvér, nagyszülő), 4% csak a gyerekével él együtt.
Az anyák 44%-nak egy gyermeke, 38%-nak két gyermeke, 14%-nak három, 4%nak 4, vagy több gyermeke van.

ESZKÖZÖK

H-PBI: Szülői Bánásmód Kérdőív (Parental Bonding Instrument)
A mérőeszköz a Parker, Tulping, Brown által 1979-ben publikált kérdőív magyar változata, amelyet hazánkban Gervai Judit és Tóth Ildikó (1999) adaptált.
A kérdőív 25 tételt tartalmaz külön-külön az édesanyára/nevelőanyára és édesapára/nevelőapára, és három faktort foglal magába: „Szeretet”, „Túlvédés”, „Korlátozás”. Mintánkban mindhárom alskála megbízhatósága igen magasnak bizonyult apánál és anyánál egyaránt, a Cronbach-alfa értékek 0, 85 és 0, 88 között
mozogtak.
A kérdőív mindössze négy válaszadási lehetőséget nyújt: „nagyon”, „általában”, „alig jellemző” és „egyáltalán nem jellemző”, köztes válasz nincs, ezáltal
határozott választásra készteti a kitöltőt.
IBM: Intim Kötődés Mérése (Intimate Bond Measurement)
Wilhelm és Parker (1988) szerzőpáros dolgozta ki az Intim Kötődés Mérésére
alkalmas, önbeszámolón alapuló mérőeszközt. A 24 tételes kérdőív a „Gondoskodás” és „Kontroll” dimenzióit tartalmazza mint két alskálát, egyenként 12-12
tétellel. A válaszadás egy 4 fokú Likert-skálán történik, a „tökéletesen igaz”,
„többnyire igaz”, „kismértékben igaz” és „egyáltalán nem igaz” lehetőségek valamelyikének megjelölésével. A kérdőív magyar fordítása – Parker hozzájárulásával – Hadházi, Gérecz és Végh nevéhez köthető, akik 455 fős magyar mintán
magas teszt-reteszt reliabilitásról és jól elkülönülő alskálákról számoltak be
(Hadházi, Gérecz, Végh, 2011). Leírták a párkapcsolati elégedettséggel, valamint
29
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a felnőtt kötődésnek a szorongás és elkerülés dimenzióival való összefüggéseit
sine morbo és depressziós vizsgálati személyeknél (Gérecz és Hadházi, 2014).
Gondoskodás dimenzió: érzelmi és fizikai gondoskodást fejez ki, melegséget,
figyelmet, vonzalmat és baráti kapcsolatot.
Kontroll dimenzió: dominanciát, tolakodást, kritikát, tekintélyelvű attitűdöt
és viselkedést fed.
A mérőeszköz egyirányú. Azt méri, hogy milyen mértékű intimitást észlelünk a párunk attitűdjei és viselkedése alapján. Elméletileg a „magas a gondoskodás” és „alacsony a kontroll” értékek a legkedvezőbbek, bár nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy bizonyos embereknek a kevesebb gondoskodás a kielégítő, míg mások igénylik partnerüktől az ellenőrzést.
Saját mintánkon (N: 685) a kérdőív reliabilitása igen jónak bizonyult; a Gondoskodás Cronbach-alfa értéke 0,970, a Kontrollé 0,913.
RAS: Kapcsolati Elégedettség Kérdőív (Relationship Assessment Scale)
Hendrick és munkatársai által még 1988-ban kidolgozott Kapcsolati Elégedettség Kérdőív egy hét tételt tartalmazó, a globális kapcsolati elégedettséget 5 fokú
Likert-skálával mérő eszköz. Alkalmazható bárkivel, aki hosszabb távú intim
kapcsolatban él, beleértve az együttjárókat, együttélőket és jegyeseket. Az intim
kapcsolatok olyan dimenzióira kérdez rá, mint a szeretet, elvárások, problémák,
valamint az elkötelezettségi szintet is mutatja (Hendrick és mtsai, 1988). Az átlagpontszám 1-től 5-ig, a totális pontszám 7-től 35-ig terjedhet. A RAS
pszichometriailag alapos és takarékos mérőeszköz (Cronbach-alfa 0,87; N: 196)
(White, Hendrick, Hendrick, 2004).
A párkapcsolati elégedettséget mérő kérdőív saját mintán is magas megbízhatóságot mutat: a Cronbach-alfa 0,884.
Pozitív érintések skála
Pozitív fizikai kontaktusok gyakoriságát mérő skálát állítottunk össze (Hadházi, 2012), amely olyan viselkedések gyakoriságára kérdez rá, mint a puszi, csók,
simogatás, ölelés, összebújás, egymás ölébe ülés pároknál. A kérdőív 6 tételt
tartalmaz, 5 fokú Likert-skálán (1 – „nincs ilyen” választól az 5 – „nagyon gyakori” válaszig) lehet bejelölni, hogy milyen gyakoriak a különböző pozitív fizikai
érintkezések a pár között. A kérdőív reliabilitása igen megbízható; (N: 685)
Cronbach-alfa: 0,944.
Kiegészítő kérdések
Likert-skálán mért és nyílt végű kérdéseket fogalmaztunk meg a gyermekkorral, legfiatalabb gyermekkel, anyai magatartással kapcsolatos élményekre, tapasztalatokra vonatkozóan. (Pl. „Elmesélések és / vagy saját élménye alapján,
mit gondol a szüleinek mi jelentett kihívást / nehézséget az Ön baba és kisgyermekkorában? (pl. sírósság, alvási nehézség, evési probléma, betegeskedés)”;
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„Értékelje gyerekkorát!”; ”Értékelje, milyen volt édesanyja és édesapja kapcsolata!”). A kérdőív elérhető a következő linken: http://felicitasz.blog.hu/2011/
04/04/vegyel_reszt_egy_fontos_kutatasban.
Hordozás
Kutatási célunknak megfelelően az anyai viselkedés fontos megnyilvánulásaként kezeltük a szoros testi kontaktust igénylő hordozást. Az anyák bejelölhették, hogy a különböző életszakaszokban naponta mennyi ideig hordozták a gyermekeiket. A válaszaik alapján két kategóriát képeztünk, a naponta semennyit,
vagy kevesebb, mint egy órát és a legalább egy órát, vagy többet hordozókat.
Eljárás
A KRE Pszichológiai Intézetében prof. dr. Bagdy Emőke vezetésével folyó, családi interakció dinamika és korai személyiségfejlődés kutatás részeként magyarországi – legalább 6 hónapos, legfeljebb 4 éves korú gyermekeket nevelő
– édesanyák osztották meg velünk tapasztalataikat, elektronikus formában
közzétett kérdések megválaszolásával, kérdőívek kitöltésével. Az adatgyűjtést
„Gyermek az életünkben” címen, Bagdy Emőke felhívására különböző hordozó,
kötődő nevelést propagáló egyesületek, fórumok segítették, továbbítva az anyáknak a vizsgálatban való önkéntes részvétel lehetőségét (Nyitott Akadémia,
Ölbebaba Egyesület és a Babahordozó Anyák Egyesülete). A vizsgálatot a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetének Etikai Bizottsága
engedélyezte (engedélyszám: 70/2011/P). Az adatgyűjtés folyamatos, 2011 májusában kezdtük és a 2011 decemberéig beérkezett válaszokat dolgoztuk fel.
Több mint 700-an válaszoltak, de a hiányos kitöltések miatt 685 személy adatai
hasznosíthatóak.

EREDMÉNYEK

Az adatok elemzését a ROPstat programcsomagot használtuk: korrelációs vizsgálatokat, varianciaanalízist és annak robosztus változatait, khi-négyzet próbát
és leíró statisztikákat, reliabilitásvizsgálatot és itemanalízist végeztünk (Vargha, 2007).
A saját szülők párkapcsolati harmóniájának megítélése és az aktuális párkapcsolat minősége közötti kapcsolat
Eredményeink szerint (ld. 1. ábra) a párkapcsolati elégedettség (W(2; 131,1) =
11,624, p = 0,0000), a párja részéről észlelt gondoskodás (W(2; 127,5) = 8,187,
p = 0,0005), valamint a pozitív érintések gyakorisága (W(2; 126,5) = 8,724, p =
0,0003) szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult ott, ahol a szülők párkapcsolatát ridegnek, elutasítónak élte meg az anya, szemben azokkal, akik e kapcso31
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latot melegnek, szeretetteljesnek találták. A pár részéről észlelt kontroll nem
különbözik szignifikáns mértékben.

1. ábra. Az aktuális párkapcsolati elégedettség (RAS) gondoskodás és pozitív érintésgyakoriság
alakulása a saját szülők párkapcsolati percepciójának függvényében (N=685)

A párkapcsolat minőségét meghatározó tényezők
A Pearson-féle korrelációs elemzés eredményeképpen megállapítható:
1) minél gondoskodóbbnak észleli az anya a párját, annál elégedettebb a párkapcsolatával; magasan korrelál (r = 0,871**) a párkapcsolati elégedettség
és észlelt gondoskodás
2) erőteljes a korreláció (r = 0,785**) a párkapcsolati elégedettség és a pozitív érintések gyakorisága között
3) minél gondoskodóbbnak észleli párját az anya, annál gyakoribb a pozitív
érintés, a korreláció mértéke: r = 0,884**
A többszörös lineáris regresszióelemzés eredménye szerint a párkapcsolati elégedettség 75,8%-ban bejósolható a gondoskodásból (p=0,0000), 4,9%-ban a
kontrollból (p=0,0000) és mindössze 0,3%-ban (p=0,0003) a pozitív érintések
gyakoriságából. Legmeghatározóbb szerepet az észlelt gondoskodás játssza a
párkapcsolati elégedettségben.
A szülők észlelt párkapcsolata
Az 1. táblázatban feltüntetett Pearson-féle korrelációs elemzés eredményei szerint az anya által saját szüleinél észlelt párkapcsolati harmónia szignifikánsan
együtt jár azzal, hogy az édesanyák milyennek értékelik utólag a saját gyermek-
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korukat, a szüleik élményeit a babázós és kisgyermekes időszakról, a gyermekkorban megtapasztalt szülői bánásmódot.

Rózsa (2006) szerint a gyakorlatban a 0,3 és afeletti korrelációt szokásos interpretálni, hisz ennél az értéknél a varianciák átfedésének mértéke 9% (r2 = 0,09).
Így mi is csak a 0,3 vagy erősebb korrelációk értelmezésére térünk ki.
Az anya tervezettsége
A 2. ábra az anya tervezettségének kategóriái (tervezett, nem tervezett, nem
tudja) mentén jeleníti meg a szülői bánásmód alakulását. Az anya tervezettsége
szerint szignifikáns különbség mutatkozik a szülői bánásmódban (anyai szeretet (F(2; 682) = 13,452, p=0,000), anyai korlátozás (F(2; 682) = 9,656, p=0,000),
apai szeretet (F(2; 682) = 7,913 p=0,000)).

2. ábra. Az anyai szeretet, az anyai korlátozás és az apai szeretet alakulása
az anya tervezettségének függvényében (N=685)

A 3. ábra szintén az anya tervezettségének kategóriái (tervezett, nem tervezett,
nem tudja) alapján szemlélteti a gyermekkor, a szülők észlelt kapcsolatának és
babázós élményeinek értékelését.
A tervezett gyermekekként született anyák szignifikánsan magasabbra értékelték a szüleik kapcsolatát (F(2; 682) = 17,155, p=0,000), szemben a nem ter33

PsHu 2014 1.indd 33

2015.04.27. 18:53:27

HADHÁZI ÉVA – HAJDU ILDIKÓ

vezettekkel és azokkal, akiknek nincs információjuk. Szintén szignifikáns különbség mutatkozik a gyemekkoruk szubjektív értékelésében (F(2; 682) = 10,955,
p=0,000 ) és abban, hogy a szüleiknek milyen élmény lehetett az ő csecsemő és
kisgyermekkoruk (F(2; 682) = 15,588, p=0,000).

3. ábra. A gyermekkor értékelése, a saját szülők kapcsolatának és babázós
élményeinek észlelése az anya tervezettségének függvényében (N=685)

4. ábra. Az anyai szeretet, az anyai korlátozás és az apai szeretet alakulása
az anya vártságának függvényében (N=685)
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Az anya vártsága
A 4. ábra az anya vártságának kategóriái mentén jeleníti meg a szülői bánásmód
alakulását.
Elemzéseink szerint az anya vártsága szignifikáns kapcsolatban áll a későbbi szülői bánásmóddal (anyai szeretet (F(4; 680) = 17,070, p=0,000), korlátozás
(F(4; 680) = 8,696, p=0,000, apai szeretet (F(4; 680) = 9,828, p= 0,000),
Az 5. ábra az anya vártságának kategóriái alapján szemlélteti a gyermekkor,
a szülők észlelt kapcsolatának és babázós élményeinek értékelését. A statisztikai elemzés azt mutatja, hogy az anya vártsága szintén szignifikáns kapcsolatban van gyemekkora szubjektív értékelésével (W(4; 67,0) = 14,336, p=0,000),
a szülők párkapcsolatának minősítésével (W(4; 68,6) = 17,523, p=0,000) és azzal, hogy a szüleinek milyen élmény lehetett az ő csecsemő és kisgyermekkora
(F(4; 680) = 15,360, p=0,000), az anyák bevallása szerint. A várt gyermekek
számára kedveznek az adatok, bár a nem vártaknál kedvezőtlenebb azok helyzete, akik nem tudják, hogy várták-e a szüleik.

5. ábra. A gyermekkor értékelése, a saját szülők kapcsolatának és
babázós élményeinek észlelése az anya vártságának függvényében (N=685)

A gyermek vártsága
Eredményeink szerint nem mutatható ki az édesanya saját vártsága és tervezettsége szerint szignifikáns összefüggés a vizsgálatban részt vevő saját gyermek vártságával. Vagyis az, hogy az édesanyát hogyan várták annak idején a saját szülei,
nem mutat összefüggést azzal, hogy ő maga hogyan várta a saját gyermekét.
Ugyanakkor a gyermekek vártsága szerint szignifikáns eltérések mutatkoznak az aktuális párkapcsolat minőségében. A csoportok paraméteres összeha35
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sonlítását a 2. táblázatban foglaljuk össze, ahol a szóráshomogenitás sérülése
miatt a Welch-féle robosztus varianciaanalízist alkalmaztuk, a páronkénti öszszehasonlításnál pedig a Games-Howell próbát.

A várt gyermekek esetében az anyák szignifikánsan gondoskodóbbnak észlelik
a párjukat, mint a nem vártak, illetve akiket „Nem így, nem mostanra vártak”
(p = 0,014). Az észlelt kontrollban azonban nem mutatkozik szignifikáns különbség.
A párkapcsolati elégedettség szignifikánsan magasabb a várt babák édesanyjánál, mint a nem várt, vagy „Nem így, nem mostanra várt” babák édesanyjánál (p = 0,006).
A pozitív érintések szignifikánsan gyakoribbak a várt gyermeket nevelő édesanyák párkapcsolatában, szemben a „Nem így, nem mostanra várt” gyermeket
nevelő édesanyákkal (p=0,026).
Az anya gyermekkori élményei és hordozási szokásai
Eredményeink szerint a különféle kisgyermekkorban problémásnak tartott megnyilvánulások szignifikáns különbséget jeleznek a szülői bánásmódban, a gyermekkor értékelésében, valamint a szüleik kisbabás élményeiben. A 3. táblázatban tüntetjük fel azokat az átlagértékeket, ahol az eltérés 5%-os szinten szignifikáns a csecsemőkori problémák jelentkezésének függvényében (az apai
korlátozás esetében nem értük el ezt a szintet, ezért az ide tartozó értékek
feltünetésétől eltekintünk).
Hordozásnak minősítjük, ha az anya a gyermeket naponta minimum egy
órát hordozza. Nem tekintjük hordozásnak, ha az anya úgy nyilatkozik, hogy ő
nem hordoz, vagy a hordozást időben kevesebb, mint napi egy órában határozza meg.
Eredményeink szerint a gyermekkorban tapasztalt szülői bánásmód és hordozás gyakoriságának vizsgálatánál szignifikáns különbséget kaptunk az apai
szeretet, túlvédés mentén a hordozói magatartásban. A hordozó anyák szignifikánsan kevesebb apai szeretetről (p = 0,001), és magasabb túlvédésről (p = 0,010,05) számoltak be (ld. 6. és 7. ábra).
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6. ábra. A saját apától kapott szeretet megítélése hordozó és nem hordozó
anyák esetében a hordozás időtartamának függvényében (N=685)
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7. ábra. A saját apa által gyakorolt túlvédő magatartás megítélése
hordozó és nem hordozó anyák esetében a hordozás időtartamának
függvényében (N=685)

Az anyaság és az aktuális párkapcsolat
Azok az édesanyák, akik negatív változásokat éltek meg az anyaságuk révén (pl.
„türelmetlenség”, „háttérbe szorítottság”, „fáradtság”) úgy érzik, párjuk kontrollálóbb magatartást tanúsít (t(495) = -3,317, p = 0,0011), mint akik ilyen negatív élményekről nem adnak számot. Az észlelt gondoskodásban és a pozitív
érintések gyakoriságában, valamint a párkapcsolati elégedettségben nincs szignifikáns különbség.
Szülőként mi okozza a legtöbb kellemetlenséget, illetve e kellemetlenség forrása milyen összefüggésben állnak a párkapcsolatra?
Önmagában az, hogy mennyi kellemetlenséget tapasztalnak meg a szülőségük során, nincs szignifikáns összefüggésben sem az intimitással, sem a párkapcsolati elégedettséggel, sem a pozitív érintések gyakoriságával. Azonban
amennyiben az anya e kellemetlenségek forrásaként a tágabb családját, vagy
idegeneket nevezett meg, akkor párját gondoskodóbbnak észlelte (d(161,4) =
-2,621, p = 0,0096), a kontrollban nem mutatkozott eltérés, azonban párkapcsolati elégedettsége magasabb volt (d(151,1) = -2,478, p = 0,0143), valamint
gyakoribbak voltak a pozitív érintések a párjával (d(138,8)=-2,703, p = 0,0077),
mint azoknál, akik nem neveztek meg ilyen forrást.
Abban az esetben, ha az anyasággal kapcsolatos kellemetlenségek forrásaként a párjuknak valamilyen hiányosságát jelölik meg az anyák, akkor ők tendencia szinten elégedetlenebbek a párkapcsolatukkal (d(54,1) = 1,679, p =
0,0990+), mint akik nem jelöltek meg ilyent. A pozitív érintések gyakoriságában
és az intimitásban nincs különbség.Az anyai aggodalmakról kiderült, hogy azok
38
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az anyák, akik nem aggódnak a gyermekük egészségéért, kisebb gondoskodást
tapasztalnak a párjuk részéről (t(470) = -2,165, p = 0,0309), a többi párkapcsolati mutatóban nincs eltérés. Azok az anyák akik aggódnak az anyai kompetenciájuk miatt, szignifikánsan kevésbé érzik gondoskodónak a párjukat (t(470) =
2,849, p = 0,0046), elégedetlenebbek a párkapcsolatukkal (d(119,9) = 2,549, p
= 0,0121) és kevésbé gyakori a pozitív érintés a pár tagjai között (d(119,5)=2,559
p= 0,012); a megállapítás fordítva is érvényes.
Az apai hordozás és a párkapcsolat minősége
Bár vizsgálati céljaink között nem szerepelt, azonban a kutatás eredményeiben
érdekes összefüggés bontakozott ki az apai hordozás – mint gyermek felé irányuló gondoskodás – és a párkapcsolat minőségének anya általi megítélése között.
Azoknál a pároknál, ahol az apa hordoz, az anyák szignifikánsan gondoskodóbbnak érzik a párjukat, mint ahol az apa nem hordoz. Az összefüggés fordítottja
is igaz (ld. 4. Táblázat, ahol a szóráshomogenitás sérülése miatt a Welch-féle
robosztus varianciaanalízist alkalmaztuk, a páronkénti összehasonlításnál pedig
a Games-Howell próbát.).

MEGBESZÉLÉS

Vizsgálatunkban az anya szemszögéből láthatjuk a családi, párkapcsolati működéseket, tehát az anya megéléseit helyeztük a fókuszba. Önbeszámolós módszerrel kérdeztünk meg kisgyermeket (is) nevelő anyákat a saját gyermekkori,
családi narratívában fennmaradt emlékeikről, illetve saját megélt tapasztalataikról, valamint aktuális párkapcsolatuk megítéléséről és gyermekükkel kapcsolatos élményeikről, bánásmódjukról. Eredményeink diszkutálásakor mindvégig
hangsúlyozni kívánjuk, hogy a nagyszámú résztvevő ellenére, a vizsgálati minta
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szociodemográfiai összetétele miatt relatíve szűk társadalmi rétegről kapunk
benyomásokat. A magas iskolai végzettség, a jó anyagi helyzet, egy háztartásban két felnőtt a gyermekével/gyermekeivel, a városi élet olyan tények, amik
relatíve kiegyensúlyozottabb életvezetést biztosíthatnak a családoknak, sőt bizonyos elemei fokozhatják a szubjektív jóllétet (KSH, 2014), így az anyák érzelmi megélései esetleg kevésbé polarizáltak, mint kedvezőtlenebb szociodemográfiai
státusz mellett. A vizsgált téma létjogosultága azonban mégsem kérdőjelezhető
meg, annál is inkább, mivel kutatási adatok szerint Magyarországon 2012-ben
a születésszám emelkedéséhez legnagyobb mértékben a diplomás nők járultak
hozzá, az éves növekedés 35%-ával (KSH, 2013).
Eredményeink szerint szignifikáns kapcsolat van a saját szülők párkapcsolati harmóniájának megítélése és az aktuális párkapcsolat minősége között.
Mintánkban is megerősítést nyert Cowan és Cowan (2009) megállapítása, miszerint ahol a szülők párkapcsolatában nincs meg a kellő harmónia, ott a gyermekeknél rendszerint a későbbi felnőttkori kapcsolati funkciók is sérülnek. Ennek megfelelően azok az édesanyák, akik szüleik kapcsolatát ridegnek, elutasítónak élték meg, aktuális párkapcsolatukkal szignifikánsan kevésbé elégedettek,
párjukat kevésbé gondoskodónak tapasztalják, és kevésbé gyakori kapcsolatukban a pozitív érintés, mint azoknál, akik szüleik párkapcsolatát melegnek, szeretetteljesnek észlelték. Értelmezésünk szerint összességében a pozitív szülői
párkapcsolati minta jobb minőségű felnőttkori párkapcsolati megéléssel jár
együtt, ami a Cowanék (1992) által kiemelt transzgenerációs hatás érvényesülését is jelentheti.
A párkapcsolat minőségét meghatározó tényezők között sajátos korrelációs
mintázatot tártunk fel. Mintánkban szoros pozitív együttjárás van a párkapcsolati elégedettség, az észlelt gondoskodás és a pozitív érintések gyakorisága között. A párkapcsolati elégedettség erőteljes bejóslójának az észlelt gondoskodás
bizonyult. Így az édesanyák párkapcsolati elégedettségét biztonsággal bejósolhatjuk abból, hogy mennyire észlelik gondoskodónak párjukat. Bár való igaz,
hogy a ténylegesen megfigyelhető gondoskodásról nincsenek adataink, egyetértünk Murray és mtsai (1996, 2005) állításával, miszerint a partner percepciója releváns információ, azzal együtt, hogy az csupán a szubjektív valóságot
tükrözi.
A gondoskodónak megélt pár és a párkapcsolati elégedettség erőteljes öszszefüggését látva mintegy alátámasztást nyertek azok az elképzelések (Whiffen,
Johnson, 1998; Dollander, 2004, Baldoni, 2010), melyek az apának védő funkciót tulajdonítanak, ami a perinatális időszakban jelenik meg először nagy intenzitással. Ezek szerint az apa gondoskodik a család fizikai, gazdasági biztonságáról, véd a külvilági behatásoktól, megoldja a problémákat, eljár az ügyeikben, támogató társa az anyának, jelen van az anya intenzív érzelmi, hormonális
és nemi szerep változásaiban. Az érzelmi biztonság nyújtásával elviselhető szinten tartja a lelki megterhelést, így együtt túljutnak a nehézségeken. Bowlby
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(2009) kötődéselméletére alapozva ún. antidepresszív hatást tulajdonítanak az
apának, azáltal, hogy „biztos bázist” teremt az anya és gyermeke számára, egy
sajátos biztonságos, bizalmi légkört alakítva ki a párkapcsolatban mint kötődési kapcsolatban (Whiffen, Johnson 1998; Dollander, 2004, Baldoni, 2010).
Mintánkon beigazolódott, hogy a szülők párkapcsolatának harmóniája és
a gyermekükről való gondoskodásuk minősége összefügg a már felnőtt gyermek visszaemlékezései alapján. Ezek az eredményeink részben összhangban
vannak azokkal a tapasztalatokkal, miszerint a párkapcsolat indirekt módon
hat a kötődésre (Isabella, 1994), a gyermek fejlődésére (Gottman, Katz, 1989),
az anyai kompetenciaérzésen, anyai szereppel való elégedettségen, szenzitivitáson keresztül. Az anyák válaszait elemezve elképzelhetőnek tartjuk, hogy a
szülői kompetenciaérzés sérülése állhat annak hátterében, hogy a származási
családjukban észlelt kedvezőtlenebb párkapcsolat esetén a szüleik kevésbé élték
meg jó időszaknak az ő csecsemő- és kisgyermekkorukat, kisebb mértékű anyai
és apai szeretetről, erőteljesebb túlvédésről és korlátozásról adtak számot, valamint összességében kevésbé elégedettek a gyermekkorukkal.
Bár a gyermek tervezettsége és vártsága nem egymással egyenértékű fogalom, nagyon hasonló szerepet töltenek be. Az ezek mentén elkülönített háromhárom csoportban (tervezett, nem tervezett, nem tud róla; illetve várt, nem várt,
nem tud vártságáról), az általunk megkérdezettek körében szignifikáns különbség mutatkozik abban, hogy az édesanyák milyennek ítélték meg saját szüleik
párkapcsolati harmóniáját, szüleik hozzájuk fűződő élményét a kisbabás időszakban, az első 16 évben tapasztalt szülői bánásmódot (anyai szeretet, anyai
korlátozás, apai szeretet), valamint gyermekkorukat összességében. Ezek a tapasztalatok minden esetben a tervezett és várt gyermekként születetteknél alakulnak a legpozitívabban. A legnehezebb élményeik a tervezettségükről, vártságukról információval nem rendelkező nőknek vannak. A legalacsonyabb párkapcsolati harmóniával, kevésbé pozitív kisbabás élményekkel, szülői
bánásmóddal jellemezték szüleiket, valamint saját gyermekkorukat kedvezőtlenebbnek élték meg azok az anyák, akik nincsenek tisztában a fogantatásuk
körülményeivel. Amint láthatjuk, a „nem tudással” egy összességében kedvezőtlenebb érzelmi szocializációs feltételrendszer jár együtt. A nem kívánt babákként született gyermekek kedvezőtlen fejlődésbeli elváltozásairól számos
vizsgálat látott napvilágot (Matejcek, Dytrych, Schüller, 1978; Matejcek, Dytrych,
Schüller, 1980; Kubička és mtsai, 1995), azonban úgy tűnik, adataink abban az
esetben is kedvezőtlen szocializciós konstellációt sejtetnek, amikor a gyermek
nem tud a fogantatása körülményeiről.
A vizsgálatban „részt vevő” gyermek vártsága szerint különbséget mutat
az aktuális párkapcsolat minősége. Azok, akik várták babáikat, szignifikánsan
gondoskodóbbnak élik meg a párjukat, elégedettebbek a párkapcsolatukkal és
gyakoribbak közöttük a pozitív érintések, mint akik nem, vagy nem így, nem
mostanra várták a gyermeküket. Ez az eredmény egybecseng azokkal a koráb41
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bi kutatásokkal, melyek szerint a nem tervezett terhesség szignifikánsan negatívabb párkapcsolattal járt együtt (Harris, Campbell, 1999), illetve a partner
kevésbé volt támogató, mint a tervezett terhesség esetén (Fischer, Stanford,
Jameson, DeWitt, 1999). Esetünkben ott harmonikusabb a párkapcsolat, ahol
az anyák a gyermeket várják, vagy ott várják a gyermeket, ahol harmonikus a
párkapcsolat. Úgy tűnik, a várt babák esetén a párkapcsolat minősége kedvezőbb, ami alapja lehet egy biztonságosabb kötődés, kiegyensúlyozottabb szülőgyermek kapcsolat kialakulásának (Frosh, Mangelsdorf, McHale, 1998), hiszen
vizsgálati adatok azt mutatják, hogy a párkapcsolati harmónia a biztonságos
kötődéssel, míg a konfliktusok a bizonytalan, dezorganizált kötődéssel (Cummings
és Davies, 1994, 1996, 2002) függnek össze.
Mintánkon az, hogy az édesanyát hogyan várták annak idején a saját szülei,
nem mutatott összefüggést azzal, hogy ő maga hogyan várta a saját gyermekét.
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy akár a kedvezőtlen tapasztalatok felülírására is
sor kerülhetett. Az mindenképpen szerencse, hogy azok között a gyermekek között, akikre a vizsgálat kiterjedt, kevesen voltak olyanok, akiket nem, vagy nem
mostanra vártak (520:54, azaz a válaszadók 10%-a).
Az általunk vizsgált populációban eredményeink megerősítik azt a feltételezésünket, miszerint a gyermekkori kedvezőtlen tapasztalatok az anyáknál
megtörve egy transzgenerációs átörökítési folyamatot, adott esetben kompenzácós
attitűdöt mobilizálhatnak.
Bizonyítást nyert mintánkon, hogy a csecsemő-, kisgyermekkori és későbbi
családi szocializációs élmények nem függetlenek, összekapcsolódnak, egymásra épülhetnek. Akinél az igen korai viselkedés úgy marad fenn a családi emlékezetben mint probléma (sírósság, alvási, evési probléma, anyásság, túlzott ölbe
kérezkedés, hiszti, harapósság), az felnőttként úgy emlékszik vissza, hogy szüleinek nem volt jó élmény az ő kiskora, kevésbé értékeli pozitívnak a gyermekkorát és kedvezőtlenebb szülői bánásmódról számol be, mint azok, akiknél nem
minősültek problémásnak a kisbabakori viselkedések. A legátfogóbb „hatása” a
hisztis, akaratos viselkedésnek van. A legtöbb problémás viselkedés a szülői túlvédéssel mutat szignifikáns összefüggést, ami azért is fontos, mert a túlvédés
bizonyos kutatások szerint olyan faktor, mely együttjárást mutat a depresszióval (Narita és mtsai, 1999).
Úgy véljük, hogy a kedvezőtlenebb gyermekkori tapasztalatokról számot adó
anyák törekednek egyrészt saját gyermekeiknél minél odaadóbb anyai magatartást tanúsítani, nem elkövetni azokat a hibákat, amik számukra fájdalmat
okoztak, másrészt kompenzálni a saját hajdani kielégítetlen érzelmi szükségleteiket. Így a kedvezőtlen gyermekkori tapasztalatok az anyáknál egy transzgenerációs átörökítési folyamatot megtörve beindíthatnak egy kompenzácós attitűdöt: azaz az anya intenzívebb testi közelségre vágyik gyermekével, ami a hordozásban nyilvánulhat meg.
Bowlby (2009) a „hosszú átölelést” tekinti a feszültségcsökkentés leginten42
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zívebb formájának, ami alkalmas a kisgyermek megnyugtatására. Mi a hordozást a „hosszú átöleléssel” analóg viselkedésnek gondoljuk, ami a felnőtteknél
is örömet, megnyugvást okoz. Úgy véljük, hogy a gondoskodásra és kompenzációra egyaránt alkalmas lehet a hordozás. A mamák és babák vágya az intenzívebb testi közelségre kielégülhet a hordozásban. Érdekes módon a származási
családban csak az apai viselkedés bizonyult kiemelkedőnek, azaz a hordozói
magatartásban szignifikáns különbséget kizárólag az apai szeretet és túlvédés
mentén találtunk. A hordozó anyák kevesebb apai szeretetről és magasabb túlvédésről számoltak be, mint azok, akik nem hordoznak. Flouri (2005) is kiemeli kutatásában, hogy a középkorú nők pszichés terheltségének mértéke negatív
irányú kapcsolatban van a gyermekkorukban szüleik részéről tanúsított észlelt
anyai és apai bevonódással. A két szülő közül az apai bevonódás játssza a kiemeltebb szerepet.
Az anyaság és az aktuális párkapcsolat összefüggéséről elmondhatjuk, hogy
azok az édesanyák, akik az anyaságukban kedvezőtlen változásokat tapasztaltak, úgy érzik, párjuk kontrollálóbb magatartást tanúsít, mint akik ilyen negatív élményekről nem adnak számot. A párkapcsolat egyéb jellemzőiben nincs
eltérés az anyaságukat érintő negatív változásokat tapasztaló és nem tapasztaló anyák között. Ez az eredmény összecseng Simpson, Rholes, Campbell, Wilson
(2003) vizsgálataival, akik a saját beállítódás mellett a házastárs szerepét igen
meghatározó tényezőnek találták. Bizonyították, hogy a szülővé válás olyan
stresszteli időszak, amikor a bekövetkező életesemények hatására még a kötődési orientáció is megváltozhat, vagy éppen megerősítést nyerhet.
Az anyai szerepben tapasztalt kellemetlenségek (pl. gyermekkel; idegenekkel, kiterjedtebb családdal; leterheltséggel, szabadidő hiányával; partner hiányosságaival, valamint az anya kimerültségével, önvádjával kapcsolatban) menynyiségileg nem, azonban az egyes formái összefüggést mutatnak a párkapcsolat
minőségével. Amennyiben az anya a kellemetlenségek forrásaként a tágabb családját, vagy idegeneket nevezett meg, akkor párját gondoskodóbbnak észlelte, a
párkapcsolati elégedettsége magasabb volt, valamint gyakoribbak a pozitív érintések a párjával, mint akik nem neveztek meg ilyen forrást. Úgy tűnik, hogy
mintánkban, ha a nukleáris családon kívülről érkezik olyan hatás, ami az anyát
kellemetlenül érinti, „aktivizálódik” a házastársi alrendszer és pozitívabb működést mutat, mint ahol nincs ilyen negatív beavatkozás. Abban az esetben, ha
az anyasággal kapcsolatos kellemetlenségek forrásaként a párjának valamilyen
hiányosságát jelölte meg az anya, akkor hajlamosabb arra (csak tendenciális a
kapcsolat), hogy elégedetlenebb legyen a párkapcsolatával, mint akik nem párjukat hibáztatják.
Az anyák aggodalma (pl. a gyermek egészsége, anyai kompetencia, a gyermek szociabilitása) két területen mutat összefüggést a párkapcsolattal. A baba
egészségéért aggódó édesanyák nagyobb mértékű gondoskodást észlelnek a
párjuk részéről, mint akik nem aggódnak gyermekük egészségéért. Tehát úgy
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tűnik, a gyermek egészsége olyan tényező, ami a partnert gondoskodóbb magatartásra készteti a párkapcsolatban. Azonban azok az anyák, akik aggódnak az
anyai kompetenciájuk miatt, szignifikánsan kevésbé érzik gondoskodónak a
párjukat, elégedetlenebbek a párkapcsolatukkal és kevésbé gyakoribb közöttük
a pozitív érintés, mint akiknek nincsenek anyai kompetenciájukkal kapcsolatos
kétségeik. Ez az összefüggés természetesen azt is jelentheti, hogy gondoskodó
partner és magasabb párkapcsolati elégedettség mellett érzik magukat kompetens anyáknak a nők. Ezen összefüggést azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert
korábbi kutatások szerint az anyai kompetencia hiánya együtt jár a szülés utáni
depresszióval (Gauthier, Guay, Senécal, Pierce, 2010), ami az anya-gyerek kapcsolat sérülését eredményezheti.
Az apai hordozó magatartás mentén a párkapcsolat minősége eltérő mintázatot mutat. A gyermeküket hordozó apákat az anyák szignifikánsan gondoskodóbbnak észlelik, elégedettebbek a párkapcsolatukkal, valamint ezeknél a
pároknál – az anya szerint – gyakoribb a pozitív érintés is, mint ahol az apa nem
hordoz. Az apa affiliatív viselkedésének és főként babájáról való gondoskodásának kedvező hatását a párkapcsolatra korábbi vizsgálatok is hangsúlyozzák.
(Levy-Shiff, 1994). Úgy tűnik, hogy a hordozás felfogható úgy is, mint a gyermek felé irányuló gondoskodás, avagy az anya tehermentesítése, de mindenképpen olyan apai viselkedés, amely kedvezőbb párkapcsolati megéléssel jár együtt
az anya részéről.

A KUTATÁS KORLÁTAI ÉS KITEKINTÉS

A kutatás korlátai között említhető az adatgyűjtésből fakadó egyoldalúság,
ugyanis a válaszadóink 82%-a nagyon magas iskolai végzettségű. A minta további kérdéseket is felvet: vajon az internetes hozzáférés, tájékozódás leginkább
az iskolázott nők számára hozzáférhető-e, vagy maga a téma iránti elkötelezettség (is) főként rájuk jellemző olyan mértékben, hogy hajlandóak legyenek időt,
energiát áldozni egy vizsgálati felhívásra. Ezért az eredményeink értelmezésénél az általános érvényű következtetések levonásától tartózkodunk.
Vizsgálatunk a párkapcsolatot és a szülőséget a nők észlelésén keresztül mutatja be, ami messze nem teljes, azonban – a mi kultúránkban is – a szülővé válás bár nagyon hasonló folyamatként zajlik, mégis az apák erőforrásait kevésbé
veszi igénybe, mint az anyákét. Az apáknak kevesebb követelménynek kell eleget tenniük, mint az anyáknak, tényszerűen is kevesebb viselkedéses és szerepdefiníciós változásra kényszerülnek. Ez azzal magyarázható, hogy nem ők az
elsődleges gondozói a babának, amin a gondozói felelősséget és belevonódást
értjük (Levy-Shiff, 1999).
Valamennyi önbeszámolós eljárásra épülő kutatásnál fennáll a szubjektív
torzítás lehetősége, azonban azt is tudjuk, hogy függetlenül az objektív tények44
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től a szubjektív érzelmi hatásoktól átszőtt személyes élményeknek meghatározó
szerepe van a párkapcsolatban (Murray, Holmes, Griffin, 1996). Továbbá a
retrospekció torzító hatása is érvényesülhet a szülők párkapcsolatának megítélésénél, azonban az is ismeretes, hogy a gyermekek képesek szüleik párkapcsolatát értékelni, s értékelésük nagymértékben egyezik a szülők saját minősítésével (Ablow, Measelle, Cowan, Cowan, 2009).
Mivel elemzéseink nagy része együttjárásokra világít rá és ok-okozati öszszefüggésekre nem, a továbbiakban szükségesnek tartjuk – például a kompenzáció érzelmi aspektusainak vizsgálatához – a tudatos szintnél mélyebb feltárást
is lehetővé tevő technikák (mélyinterjú, megfigyelés, vagy kísérleti módszer)
alkalmazását.
Eredményeink megerősítettek bennünket abban, hogy a gondoskodó magatartás észlelése a párkapcsolat minőségét döntően befolyásolja, ami pedig az
anyaság és az anya-gyerek kapcsolat biztos bázisaként szolgálhat. Vizsgálatunk
tanulságai a prevencióban, valamint pár- és családterápiában egyaránt kamatoztathatóak.
Ez úton köszönjük dr. Bagdy Emőke professzorasszonynak, hogy a „Gyermek az
életünkben” című kutatási program vezetőjeként a különböző hordozó, kötődő
nevelést propagáló egyesületek, fórumok (Nyitott Akadémia, Ölbebaba Egyesület és a Babahordozó Anyák Egyesülete) bevonásával biztosította a vizsgálat
alapjául szolgáló felmérést. Továbbá hálánkat szeretnénk kifejezni minden édesanyának a kutatásban való önkéntes részvételéért.
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