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Köszönetnyilvánítás 
 

 

Rendhagyó módon, azonban a disszertációban feldolgozott témához már e helyütt is 

kapcsolódva, elsőként CSALÁDOMnak szeretném megköszönni, hogy támogató és stabil 

hátteret biztosítottak számomra ahhoz, hogy eljuthassak a doktori dolgozat megírásáig és azt, 

hogy olyan közeget teremtettek, melyben a mentális egészség aspektusai kifejlődhettek.  

 

Az „érzelmi fészek” után a szakmai fejlődésemben és attól nem elválaszthatóan a doktori 

dolgozatom megírásában kulcsszerepet játszó személyeknek szeretném hálámat kifejezni. 

Elsőként témavezetőmnek, Dr. Oláh Attila professzornak, aki már a pszichológia 

alapképzéstől kezdve a pozitív pszichológia felé vezetett. Doktori munkám témáját is neki 

köszönhetem: bátorító, látótér-szélesítő szakmai beszélgetések során terelt a mentális 

egészség részletes, mélyebb vizsgálata felé. Szubjektív jóllétet fokozó konzultációinkból 

mindig jelentős szakmai-intellektuális hasznot profitálhattam.  

 

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Kökönyei Gyöngyinek, aki számos esztendő óta nemcsak 

széleskörű szakmai tudásával, felkészültségével, de barátságával is támogat. Elvégzett és 

leendő közös munkáink mindig olyan játékteret adtak és bízom benne, adnak 

számomra/számunkra, amely a kutatási és publikációs „feladatokat” élménnyé képes emelni, 

a winnicotti értelmeben átmeneti térré, valódi kreatív színtérré. Külön köszönöm a 

dolgozatomhoz fűzött értékes kommentárjait, önzetlen segítségét.  

 

Hálás vagyok továbbá Dr. Kulcsár Zsuzsanna professzor asszonynak, hogy több éven át 

élvezhettem és inspirációt meríthettem az összefüggéseket oly komplexen és finoman átlátó, 

hatalmas tudásából és szakmai alázatából.  

Dr. Urbán Róbertnek pedig azért tartozom hálával, mert olyan módszertani precizitásra 

nevelt, ami szakmai-tudományos tevékenységem minőségét emelhette. Köszönöm azt is, hogy 

megismertetett a változók közötti komplex kapcsolatok feltárására alkalmas strukturális 

egyenletek módszerével és az Mplus programcsomag használatával.  

 

Köszönöm továbbá az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola Személyiség- és 

Egészségpszichológiai Doktori Alprogram minden Oktatójának azt a tudásanyagot, sok-sok 

ismeretet, tapasztalatot, melyet a doktori kurzusokon, konzultációkon átadtak.  

 

Ehhez az értékes térhez hasonló professzionális és támogató társas közeget tapasztalhattam 

meg jelenlegi munkahelyemen, a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai 

Intézetében is. Innen mély tisztelettel és hálával emelem ki Dr. Vargha András professzor, 

intézetvezető és Dr. Nyitrai Erika tanszékvezető elhivatottságát, szakmai és emberi 

támogatását, mellyel munkám zavartalan elvégzését biztosították. Dr. Nyitrai Erikának 

köszönettel tartozom továbbá, hogy dolgozatomhoz hasznos észrevételeket fűzött és mindig 

nyitott volt arra, hogy szakmai diskurzust folytassunk.  

 

Köszönettel tartozom azon hallgatóimnak, különösen műhelymunkázóimnak, akik 

érdeklődtek a doktori dolgozatban feldolgozott témák iránt, és segítették az adatgyűjtés 

fázisát. Lelkesedésük nekem is plusz energiát tudott adni.  

 

Köszönetem fejezem ki továbbá azoknak az intézményvezetőknek, akik lehetővé tették, hogy 

iskolájukban ismertethessük a kérdőíves vizsgálat lényegét, ahhoz résztvevőket toborozzunk.  

 



 6 

Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban hálás köszönettel tartozom azoknak a 

fiataloknak és szülőknek, akik vállalkoztak a tesztek kitöltésére, a vizsgálatban való aktív, 

őszinte részvételre. Számos bátorító, érdeklődő kommentár, kérdés érkezett, esetenként pedig 

szívszorító élethelyzet elevenedett meg a kitöltött tesztek üzenet részében, vagy azon az 

internetes felületen, melyet a vizsgálattal kapcsolatos esetlegesen felmerülő kérdések, 

megjegyzések megválaszolására működtettünk. A hozzászólások, észrevételek mélysége, az 

érdeklődés foka azt jelzi, hogy a mentális egészség és a családműködés összefüggéseit, 

ezeknek a kapcsolatoknak a gyakorlati területre átforgatható eredményeit kiemelten szükséges 

kezelnünk a lélektanban, a témakör relevanciája és aktualitása megkérdőjelezhetetlen.  
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„Addig valójában nem tudjuk meg, mi okoz neurotikus szenvedést, amíg nincsen 

elképzelésünk arról, hogy mi okoz valódi egészséget. Pusztán ez az, amit el kell kezdenünk 

vizsgálni.”  

(Erik Erikson, 1950, 93. o.; id. Vaillant, 2003, 1373.o.)  

 

 

I. Bevezető, célkitűzés 
 

 

A lélektan egyik központi témája a mentális egészség kérdésköre: mind az empirikus 

pszichológia, mind a legszélesebb körben értelmezett pszichológiai praxis kurrens érdeklődési 

területe. Annak ellenére azonban, hogy a lelki egészség kutatása szakmánk súlypontjai közé 

tartozik, még számos nyitott kérdés létezik a konstruktummal kapcsolatban (Delle Fave, 

2006; Bok, 2008). Ilyen felvetés például, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy pszichésen „jól 

működik” valaki? Mik ennek az állapotnak az ismertetőjelei, azaz hogyan ragadható meg? 

Mérhető-e, diagnosztizálható-e a mentális egészség? Mit takar, ha valakiről azt állítjuk: 

mentálisan egészséges? Vannak-e fokozatai a „lelki fittségnek” vagy igen-nem kategóriáról 

lenne szó? Kitapinthatók-e eltérések a mentális egészség összetevőiben, tartalmában a 

különböző életkorokban és életszakaszokban, valamint a családi életciklus különböző 

periódusaiban? A gyermek- és serdülőkori mentális egészség fejlődését milyen családi 

működés- és viszonyrendszer támogatja a leghatékonyabban? Mi segíthet hozzá a lelki 

egészséghez, mi több lelki virágzáshoz? Hogyan kapcsolódnak össze a pszichés tünetek a 

lelki egészséggel? Milyen rizikótényezők és milyen védőfaktorok játszanak szerepet a 

mentális tünetképzés és a mentális egészség területén?  

Az ezredfordulótól indulva számos olyan modell jelent meg, mely a lelki egészség 

konstruktumát kívánta operacionalizálni, egyben a mentális betegséggel, lelki tünetekkel való 

viszonyát tisztázni (pl. Greenspoon és Saklofske, 2001; Ryff és Singer, 2002; Wissing és Van 

Eeden, 2002; Keyes és Waterman, 2003; Peterson és Seligman, 2004a; Fredrickson és 

Losada, 2005; Diener és Biswas-Diener, 2008; Suldo és Shaffer, 2008; Angner, 2010; 

Seligman, 2011).  

A doktori dolgozat a pszichés problémák és a pszichés jóllét folyamataira, tényezőire, 

lehetséges kapcsolataira helyezi a hangsúlyt, egy olyan populációt, a kamasz korosztályt 

vizsgálva, amely lelkiállapotának megfelelő minősége aranytartalékként szolgálhat a szűkebb 

és a tágabb társas közösség jövőjét tekintve. A prosperitás új mértéke ugyanis a jövő és már a 

jelen generációk számára sem (vagy nem pusztán) a vagyonosodás, hanem az általános jóllét, 

a pozitív mentális egészség, a pozitív életmegélés lehet. Számos közgazdász, makrogazdaság-

elemző rámutat, hogy a fejlett országokban úgy tűnik, az utolsó olyan generáció nőtt fel, 

amely jobban él(het), jobbak az anyagi lehetőségei, mint szüleinek. Ám ez csak az anyagi 

javak vonatkozásában igaz, abban már nem, hogy ennek a generációnak is növekedhet az 

általános lelki-mentális jólléte (Seligman, 2011). Persze ezért (is) tenni kell. Tenni kell már az 

alapkutatások szintjén: a pozitív egészségkimeneteket, ezek feltételeit feltáró vizsgálatok 

keretében.  

A mentális tünetek és a mentális egészség viszonyának, komplex kölcsönkapcsolatainak a 

feltárásával érvényesíthetjük azt a szemléletet, hogy nem lehet e két, szorosan összetartozó 

jelenséget szétbontani: lehetetlen a pszichés tünetekre rátekinteni az egészségfaktorok szem 

előtt tartása nélkül és fordítva. Mind a prevenció, mind a terápiás beavatkozások terén ennek 

az összetett nézőpontnak szükséges érvényesülnie, különben elvész egy rész, amelynek a 

fényében a másik értelmezhető lenne. Csak a mentális állapotok komplex értelmezésével 

válik lehetővé egy integratív modell megteremtése, mely a részekből felépülő egészt – ami 

több mint részeinek összessége – egy új minőség hordozójává avatja.  
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A disszertáció is ezt az utat járja be: a tünetviselkedés mellett, a lehetséges védőfaktorok 

azonosítását szem előtt tartva kiemeli a mentális egészség, egyben a mentális egészség és a 

mentális tünetképzés összefüggéseinek vizsgálatát. Mindeközben többféle módszerrel 

dolgozik: alapvetően kérdőíves eljárásrendjében önjellemzést és obszervációs feltételt is 

alkalmaz, valamint egyéni és összetartozó minták (szülő-gyermek párosok) adatait használja 

fel.   

Mivel a serdülők pszichés állapota – nehézségeik és jóllétük – nem elemezhető izolálva, 

mindennapi közegétől – a családtól és a kortárskapcsolatoktól – megfosztva, ezért a 

disszertáció a társas hatásokat is leképezi. Az elméleti áttekintés így határozott hangsúlyt 

helyez a fiatalok legfontosabb szocializációs közegeinek a mentális egészség és a 

problémaviselkedés tekintetben játszott szerepének, e hatások milyenségének elemzésére.  

Mivel a dolgozat vezérfonala a mentális egészség – bennfoglalva annak a mentális 

betegséghez, tünetképzéshez való viszonyát – ezért az elméleti bevezető első nagy egysége 

körbejárja annak definíciós kérdéseit, modelljeit és pozitív pszichológiai megközelítéseit, 

kiemelve a doktori dolgozat teoretikus kereteként is felhasznált mentális egészség két 

kontinuum modelljét (Keyes, 2002a, 2005a, 2006; Keyes és Haidt, 2002). A 

serdülőpopulációt megcélzó vizsgálat kijelöli azt is, hogy hangsúlyos elméleti rész 

foglalkozzon a pubertás lélektani sajátosságaival és a kamaszok mentális egészségének 

jellemzőivel. Fontos részt képez továbbá az elméleti blokkban az egészség mint rendszer és az 

egészségrendszeren belül a család mint rendszer, a család és a mentális egészség viszonyának 

kifejtése.  

Az elméleti bevezetőt a doktori disszertáció empirikus részét képező vizsgálat részletes 

bemutatás követi, mely a mentális egészség egy új, komplex teóriájának: a mentális egészség 

két kontinuum modelljének (Keyes, 2002a, 2005a, 2006; Keyes és Haidt, 2002) az 

operacionalizálását kísérli meg magyar serdülők és szüleik populációjában, mindezt olyan 

társas tényezők és életminőség-faktorok bevonásával bővítve, mint a pszichoszociális 

funkcionálás, a szabadidő felhasználásának módozatai és a családi működés.  

A dolgozatot a vizsgálat tapasztalatainak összegzése és az abból fakadó következtetések 

levonása, valamint az eredményekből a gyakorlati munka számára felhasználható ajánlások 

kimunkálása zárja.  

 

 

 

II. Elméleti bevezető 
 

„A  mentális egészség azonban túlságosan fontos ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk.”  

(George E. Vaillant, 2003, 1373. o.)  

 
 

II. 1. A mentális egészség meghatározása, definíciós nehézségek  

 

II. 1. 1.  Az egészségmeghatározás és a mentális egészség meghatározásának „történelme”   

 

A mentális egészség vizsgálata nem új keletű fókuszpont a lélektanban. A mentális 

betegségek, tünetek fogalmi tisztázása mindig is implikálta, magában foglalta azt, hogy mi 

számít lelki értelemben „normatívnak”, azaz egészségesnek. A modern mentális egészség 

elgondolások azonban túllépnek ’a lelki egészség egyenlő a normálissal’ – értékítéletet 

hordozó – korábbi képletén, és annak számos esszenciális összetevőjét azonosítva abban 

megegyeznek, hogy a pszichés egészség több a lelki panaszok puszta hiányánál (Wang, 

Zhang és Wang, 2011). Másrészt a mentális egészség szempontja fontos részét képezi 
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azoknak a jelentős pszichológiai elméleteknek, melyek az emberi fejlődésről, érzelmekről, 

életminőségről kívánnak számot adni (a teljesség igénye nélkül pl. Allport, 1998; 

Antonovsky, 1994; Emmons, 1986; Engel, 1977, 1982; Erikson, 2002; Frankl, 2005; Fromm, 

2008; Goleman, 1997; Kobasa, Maddi és Kahn, 1982; Lazarus és Folkman, 1984; Maslow, 

2003; Rogers, 1985; Ryan és Deci, 2000; Salovey, Mayer, Caruso és Lopes, 2003; Scheier és 

Carver, 1985, 1992; Taylor és Brown, 1988).  

A mentális egészség fogalmi tisztázása, a jelenség összetevőinek feltárása azonban még 

nem lezárt. Több, egymással versengő modell létezik, melyek a mentális egészség egy-egy 

vagy néhány szeletére helyezik a hangsúlyt. Ezeknek a koncepcióknak a bemutatása előtt 

azonban az egészség és azon belül a mentális egészség definícióját és annak változását, illetve 

problémás pontjait szükséges áttekintenünk.  

 

Gyakran hangoztatott nézet, hogy az egészség az orvoslás egyik legfőbb, ha nem a 

legfontosabb célja (Nordenfelt, 2007). Éppen ezért alapvető feladat az orvostudományokban, 

hogy kielégítően leírják az egészség természetét, egyáltalán azt, hogy mi is az egészség. Ez 

azonban nem pusztán „akadémiai” feladat, hiszen kifejtése számos gyakorlati és így etikai 

vonzattal bír.  Nem mindegy – és ennek jelentős hatása van az egészségügyi ellátás minden 

szintjére, továbbá a gazdaság, a szociális szféra és a nevelés területére is – hogy az egészséget 

az emberek boldogságaként, esetleg munkára való alkalmasságaként határozzuk meg, vagy 

csupán testük és elméjük megfigyelhető tüneteinek hiányaként.  

Az egészség – betegség (wellness and illness) definíciók a 20. század közepétől kezdve egy 

erőteljes szempontváltáson mentek keresztül:  

(1) egyrészt a mentális betegség meghatározások a diagnózis-hangsúlyú elgondolásoktól 

fokozatosan a személyközpontú fókusz felé mozdultak el;  

(2) másrészt a mentális egészség definíciók útja a „hiányzó betegség, hiányzó tünetek” – 

modelltől a pozitív pszichés működés hangsúlyáig vezetett (Manderscheid, Ryff, 

Freeman, McKnight-Eily, Dhingra és Strine, 2010).  

Aktuálisan a legelfogadottabb egészség- és betegségdefiníció Manderscheid, Ryff, Freeman, 

McKnight-Eily, Dhingra és Strine (2010) összefoglalása szerint az, hogy az egészség annak a 

mértékére vonatkozik, hogy valaki mennyire táplál pozitív és lelkesült érzéseket saját 

magával és az életével kapcsolatban, míg a betegség valamilyen kórforma jelenlétét 

feltételezi. Ez a két körülírás a testi és a lelki síkra egyaránt alkalmazható.  

Visszatekintve, az első „hivatalos”, nemzetközileg széleskörűen elismert egészségdefiníció 

az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) egészségmeghatározása 

volt. Az Egészségügyi Világszervezetet a II. világháború győztes országai alapították 1948. 

április 7-én Genfben (Bok, 2008). Ezt a napot az egészség világnapjaként tartjuk számon, 

hiszen a WHO 1948-as alapszabályának preambulumában rögzítette azt is, hogy mi az 

egészség (WHO, 1948a). Az alapszabály már szűk két évvel korábban elkészült, a New 

Yorkban, 1946. június 19. és 22-e között megrendezett Nemzetközi Egészség Konferencián 

szövegezték meg, 61 ország képviselőinek egyetértésével, életbe azonban csak 1948-ban 

lépett. Az ekkori definíció szerint az egészség „nem pusztán a fogyatékosság és a betegség 

hiánya, hanem a fizikai és mentális jól-lét és fitnessz állapota, mely olyan pozitív tényezőkből 

ered, mint megfelelő táplálkozás, lakhatás és oktatás” (WHO, 1947: Official Records of the 

World Health Organization, No.1., 58.). A ’48-as alapszabályban ennek a meghatározásnak 

egy kissé módosított változata került be: az egészséget „a teljes fizikai, mentális és szociális 

jól-lét állapotaként, nem pusztán a betegség vagy rokkantság hiánya”-ként írták le (WHO, 

1948a: Official Records of the World Health Organization, No.2., 100.). A WHO (1948b) fő 

céljaként azt deklarálta, hogy minden embert az egészség lehető legmagasabb szintjének 

eléréséhez segítsen hozzá.  
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Érdemes figyelmet fordítani arra, hogy ez az egészségmeghatározás, mely az alapszabály 9 

alapelvének az egyikét képezi, milyen kontextusban jelenik meg. A preambulum első 3 

alapvetése a következő posztulátumok köré szerveződik:  

(1) minden ember számára alapvető a boldogság, a harmonikus kapcsolatok és a biztonság 

megléte,  

(2) az egyik legalapvetőbb jog minden emberi létező számára, hogy a lehető legmagasabb 

fokát élvezze az egészségnek,  

(3) minden ember egészsége alapvető a béke és a biztonság fenntartásához (WHO, 1947: 

Official Records of the World Health Organization, No.1.).  

Látható, hogy az egészség fogalma már a kezdeti definíciós próbálkozásoktól kezdve 

szorosan összefonódott a béke és a biztonság eszméivel, valamint az egyéni szintű 

boldogsággal is. Ehhez a szoros összefonódáshoz az a történeti-társadalmi kontextus vezetett, 

mely a II. világháború pusztítását követte. Az 1945. júniusában alakított Egyesült Nemzetek 

Szervezete (ENSZ) (Charter of the United Nations, 1945) 1946. februárjában megszavazta 

egy önálló nemzetközi egészségügyi szervezet, a későbbi Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) felállítását. Az Egészségügyi Világszervezet megszervezésében, a társaság gondolati 

irányvonalainak megfogalmazásában résztvevő szakemberek – közegészségüggyel foglalkozó 

hivatalnokok, tanácsadók és orvosok – még intenzíven együtt éltek a világméretű háborús 

pusztítás tapasztalataival. Az egészségdefiníció így a posztháborús egészségügyi problémák 

fényében formálódott. Ilyen globális tapasztalat volt például az elkeserítő egészségügyi 

körülmények köre: milliók haltak meg tífusz- és influenzajárványokban, vagy pedig a létezés 

küszöbén tengődtek. A küldöttek felismerték a fiatalok speciális, nehéz helyzetét is, hiszen az 

UNESCO akkori becslése szerint több mint 13 millió gyermek maradt szülő és család nélkül a 

háborút követően. Végül kitörölhetetlen nyomott hagyott az emberek emlékezetében és 

gondolkodásában az atombombák rombolása, a biológiai fegyverviselés és bármiféle egyéb 

tömegmészárlás. Ezeknek az embertelen szörnyűségeknek a tapasztalata formálta a delegáltak 

törekvéseit olyan célok kinyilvánítása felé, mint a nemzetközi béke és biztonság, illetve a 

gazdasági és társadalmi fejlődés minden ember számára való elősegítése. Rámutattak, hogy a 

bizonytalanság és az üldözés milyen hatással volt egyéni szinten a túlélőkre és szélesebb 

körben a közegészségügyre (Bok, 2008). Az ENSZ alapiratának 55. cikkelyében (Charter of 

the United Nations, Chapter IX, Article 55, 1945) ezért többek között deklarálták, hogy „a 

stabilitás és a jóllét állapota szükséges a nemzetek közötti békés és barátságos 

kapcsolatokhoz”. Ehhez a társuló nemzeteknek elemi feladata kell, hogy legyen a gazdasági, 

szociális és egészségügyi problémák megoldása saját országukban. Az egészség és annak 

fejlesztése tehát alapvető célként artikulálódott minden csatlakozó ország minden egyes 

polgára számára.  

Az alapító okiratot szövegező 22 küldött azt is kifejezte, hogy nem pusztán az egészség 

legnegatívabb aspektusaira, illetve azok kiváltó és orvosló tényezőire kell figyelmet fordítani, 

hanem a pozitív, a „jó egészség” fejlesztésére is. Ez a pozitív egészségfelfogás magában 

foglalta a megélhetés, a táplálkozás és az egészségügyi ellátás elérésének magasabb fokát, de 

elengedhetetlennek tartották azt is, hogy az egészség kapcsán ne pusztán a fizikai, de a 

mentális egészségről is beszéljenek (Bok, 2008). Az ENSZ alapszabályát az 1946-os nyári 

new yorki Nemzetközi Egészség Konferencián vitatták meg, és itt kinyilvánították a résztvevő 

szakemberek, hogy az egészséget pozitívan és széleskörűen szükséges meghatározni, nem a 

betegség hiányaként.  

Az ENSZ alapszabályokon nyugvó WHO egészségdefiníció (WHO, 1948a) közvetlen 

kimunkálásában öt orvos vett részt, akik egyöntetűen megfogalmazták, hogy a cél a teljes – 

mind a fizikai, mind a pszichés – jóllét (complete well-being) elérése az egyéni és a közösségi 

szinteken egyaránt. Az öt szakember közül az egyik, a Zágrábi Közegészségügyi Iskola 
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alapítója, az orvos Andrija Štampar a feljegyzések szerint már a mentális well-being és 

fittnessz fogalmakat is használta (Bok, 2008).  

 

II. 1. 1. 1. Az egészség mint multidimenzionális konstruktum  

 

Szintén 1948-hoz kötődik egy másik fontos nemzetközi dokumentum az egészség kapcsán, 

az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (The Universal Declaration of Human Rights, 

1948), melyet az ENSZ adott ki, és összefoglalja a világszervezet álláspontját a minden 

embert megillető alapjogokról – bőrszínre, nyelvre, nemre, nemzetiségre, vallásra vagy 

politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. A 30 cikkely olyan egyetemes humán jogokat 

foglal össze, mint például az élethez, a szabadsághoz, a biztonsághoz, a művelődéshez, a 

gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához vagy a pihenéshez és szabadidőhöz való 

jog (Morsink, 1999). A 25. cikk pedig az egészséghez való jogot részletezi, és először jelenti 

ki, hogy az egészség testi, szociális és pszichológiai aspektusokat is magában foglal, azaz 

többtényezős jelenség (Delle Fave, 2006): „Minden személynek joga van saját maga és a 

családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen 

élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális 

szolgáltatásokhoz…” (The Universal Declaration of Human Rights, Article 25., 1948).  

Azt, hogy az egészség nem egyszerűen a patológia hiánya, hanem a fizikális és a 

pszichológiai jóllét komplex állapota, később a WHO is külön kiemelte az 1986-os Alma Ata-

i találkozóján (Delle Fave, 2006). Az egészséget eszerint minimum három dimenzió mentén 

kell szemlélnünk: fizikai, társas és pszichológiai szinteken. Ez a megközelítés részben válasz 

volt a nyugati biomedikális modell hiányosságaira, amely alapvetően tünetfókuszú volt. Nem 

véletlen, hogy ebben az időszakban, a ’70-’80-as évek fordulóján fejtette ki Engel (1977, 

1982) ún. biopszichoszociális modelljét, melyben a beteg mint egyedi személy jelenik meg a 

maga speciális szociokulturális hátterével, valamint az egészségről és betegségről, illetve 

egészségéről és betegségéről szóló szubjektív tapasztalataival és interpretációival. A szociális 

perspektíva bevonásával a betegség, a munkaképtelenség és ezzel implikáltan az egészség 

újabb, eddig kevéssé konceptualizált tényezőire irányították a figyelmet.  

A WHO jó 20 évvel később, 2001-ben deklarálta azt a konceptuális váltást, ami mindegyik 

egészségelemet alapvetően pozitív perspektívából szemlél: a funkcionálás, azaz a 

működésmód szempontjából.  A Működésmód Nemzetközi Osztályozása (International 

Classification of Functioning, WHO, 2001) elnevezésű klasszifikációs rendszer alapvető célja 

kifejezetten annak vizsgálata, hogy az egyén aktuálisan mit képes megtenni mindennapjaiban 

és társas környezetében. Ez az osztályozási rendszer a betegség következményeiről (pl. az 

aktivitás csökkenése) az egészség elemeire – így a fizikai erőforrásokra, a mindennapi 

aktivitás és teljesítmény színvonalára és a szociális részvétel minőségére –, továbbá arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy az egyén aktív szereppel bír-e a környezetével való interakcióiban 

(Delle Fave, 2006). A modell gyakorlati implikációja, hogy lehetséges ugyan, hogy két 

személy – objektív egészségmutatók szerint – ugyanazon az egészségi szinten áll, ám mégis, a 

működésmód eltérő szintjein élnek. Az egyéni működésmód pedig olyan változóktól függ, 

melyek a fizikális állapotot meghatározzák ugyan, de különböznek attól. Ilyen feltételek 

például az egyén pszichológiai jellemzői, a családi és a társas támogatás, a gazdasági 

erőforrások, az oktatási háttér, a szociálpolitika vagy a kulturális reprezentációk (Linden, 

2012).  

 

II. 1. 2.  Az egészség és a jóllét fogalom-meghatározások problematikus pontjai  

 

Annak ellenére, hogy az 1948-ban lefektetett WHO egészségdefiníció napjainkig nem 

változott (WHO, 2011), újragondolásának igénye viszonylag hamar felmerült és máig sem 
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lezárt (pl. Callahan, 1973; Saracci, 1997; Jadad és O’Grady, 2008). A legtöbb kritika a 

definíció önkényességét, idealizmusát és az orvosi gyakorlatban való használhatatlanságát 

emelte ki.  

A WHO megalakulását követő évtizedekben nyilvánvalóvá vált az is, hogy nem minden 

állam tudja azonos szinten képviselni a korábban lerakott – idealistának tűnő – alapelveket. 

Kezdetét vette ugyanis a hidegháború, másrészt egyértelmű volt, hogy bizonyos országok 

gazdasága erősebb, gyorsabban fejlődik, mint másoké, valamint új járványok jelentek meg 

(pl. a HIV/AIDS) és dinamikusan terjedni kezdtek a különféle drogok. Néhány éve, évtizede 

pedig a modern, nyugati társadalmakban az életet meghosszabbító technológiák (pl. 

szervátültetések, mikrosebészet, genetikai manipulációk) kerültek kifejlesztésre. Mindezek a 

történelmi-társadalmi-egészségügyi folyamatok felvetették azt az új kérdést, hogy hogyan 

interpretálható az egészség legmagasabb elérhető foka mint alapjog. Számos szerző bírálta 

ezért azt, hogy a máig érvényben lévő WHO-alapszabály nem tisztázza, mi az egészség és 

jóllét „lehető legmagasabb foka”, így nem mérhető annak megléte vagy hiánya és össze sem 

hasonlítható az egyes embereknél (Bok, 2008). 

 

Daniel Callahan 1973-ban áttekintette az összes addigi WHO egészségmeghatározást ért 

kritikát, majd ennek alapján lecsupaszította a definíciót, és az egészségen pusztán a fizikális 

jóllét állapotát értette (Callahan, 1973). Más szerzők (pl. Boorse, 1977; Daniels, 1985) 

hasonlóképpen „elvették” a pozitív jelzőt az egészség elől és azt csak a betegség hiányaként 

aposztrofálták (áttekinti Nordenfelt, 2007). Boorse (1977) például úgy vélte, az egészség nem 

más, mint „normál funkcionálás, ahol a normalitás statisztikai és a működés biológiai” 

(Boorse, 1977, 524.). Ezek a definíciók az egészséget csak a szervezet, a test egészének jól 

működésére redukálják.  

A WHO-n belül is több próbálkozás indult az egészség újradefiniálására. A ’90-es évek 

végén az egyik javaslat az volt, hogy a statikus „állapot” kifejezést bővítsék a „dinamikus” 

jelzővel. Egy másik fontos indítvány pedig az volt, hogy az egészség három korábbi pillére 

(testi, lelki és szociális) mellé illesszék be a spiritualitás területét (Sein, 2002). Végül ezeket a 

változtatásokat nem fogadták el, mivel az erről határozó bizottság úgy vélte, hogy az így is 

vitákat kiváltó WHO-egészségdefiníció változtatása csak további ellentéteket váltana ki. Sein 

(2002) mindenesetre közli, hogy hogyan is szólna egy ilyen finomított egészségmeghatározás: 

egészségen a teljes fizikai, mentális, spirituális és szociális jóllét dinamikus állapotát 

értenénk, nem pusztán a betegség vagy rokkantság hiányát.  

Összegzésként érdemes Salamon és mtsai. (Salomon, Mathers, Chatterji, Sadana, Üstün és 

Murray, 2003) áttekintésének eredményeit kiemelnünk az egészségértelmezésekkel 

kapcsolatban, ugyanis a szerzők rámutatnak arra, hogy a versengő meghatározások között 

több pontban is konszenzus van. A legtöbb kurrens egészségdefiníció szerint:  

- az egészség és a jóllét különböző, de egymáshoz kapcsolódó fogalmak, 

- az egészség mérésének mind a testi, mind a lelki funkciók körét fel kell ölelnie, 

- az egészség alapvetően az egyén szintjére vonatkozik, de ebből kiindulva egyének 

közösségére – adott populációra – is kiterjeszthető,  

- a fentieket megfontolva az egészségpolitikának az emberi tevékenységek és 

tulajdonságok széles körét kell figyelembe vennie.  

 

További probléma a WHO hivatalos, a jóllétet is magában foglaló egészségdefiníciójával, 

hogy – mint az ősi civilizációk aranykor mítoszai – tökéletes (perfect), teljes (complete) 

kitételeket használ az egészség és az ahhoz kapcsolódó well-being tekintetében. Ezt pedig 

nehéz, ha nem lehetetlen mérni és összehasonlítani. A legtöbb ember ugyanis, aki magát 

egészségesnek tartja, tudatában van kisebb fájdalmaknak vagy például hangulati 
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hullámzásoknak, azaz a látszólag egészséges emberekre sem mondhatjuk, hogy a tökéletes 

testi-lelki-szociális jóllétet folyamatosan birtokolhatják (Bok, 2008).  

Ráadásul az egészség és a jóllét fogalmait a különböző tudományterületek sem kezelik 

egységesen, maga a két fogalom is gyakorta összemosódik, viszonyuk nem tisztázott. A 

közgazdászok a jóllét terminus technikusán gyakran (meg)elégedettséget értenek, az 

orvoslásban főként az egészségre vonatkoztatják, a filozófiában a boldogság és az erény 

fogalmaival kapcsolják össze (Bok, 2008), míg a pszichológusok igyekeznek mind a jóllétet, 

mind az egészséget – gyakorlati célokat is szem előtt tartva – minél pontosabban definiálni, 

ehhez elemekre bontani és operacionalizálni azokat. Mielőtt a pszichológia eredményeit 

áttekintenénk ezen a területen, rövid kitérő következik az egészség és a boldogság, a jóllét 

ókori megközelítéseihez, különösen hogy azok számos eleme a kurrens egészség és jóllét-

elméletekben egyértelműen visszaköszön.  

 

 

II. 1. 3. Az egészségmeghatározás és a mentális egészség meghatározásának „őstörténete” 

 

Az az egyöntetű tudományos, nemzetközi igény, hogy az egészséget pozitívan és 

széleskörűen határozzák meg – ne pusztán a betegség hiányaként – az újkori történelemben 

elsőként tehát a WHO megalapítását előkészítő 1946. évi new yorki Nemzetközi Egészség 

Konferencián fogalmazódott meg. Ebben a hangsúlyban – történetileg – azonban semmi új 

nincsen.  

Már az ókorban is számos filozófus, orvos vagy vallási iskola vezetője az egészségen a 

teljes – nem pusztán a testi – egészséget értette. Mi több a teljes, az átfogó értelmű egészséget 

a humán gyarapodás alapjaként határozták meg (Bok, 2008). A hippokratészi szövegekben 

(Kr.e. V-II. század) például az egészségfejlesztő életmódot hangsúlyozták a szerzők, és 

tanácsokat is adtak azzal kapcsolatban.  

A Kr.e. V. század szülötte, a klasszikus nyugat-európai filozófia atyja, a test és lélek 

egységét valló Szókratész például úgy vélte, hogy minden ember alapvető célja a boldogság, a 

„jó élet” elérése. Ebben segít, mint egyfajta lélekvezető a mindenkiben meglévő „daimón” (de 

Crescenzo, 1995). A boldog élet nála az erkölcsös élettel volt egyenlő, azaz az erkölcs, az 

erény nem eszköz a boldogság eléréséhez, hanem maga a boldogság. Az igazi tudás számára 

erény, de ez a tudás nem intellektuális síkon értendő, hanem a jóra való képességet jelenti, 

egyben az önismeret cizellált szintjét. Nevéhez fűződik a mondás, mely a delphoi jósda 

homlokzatát is ékesítette: Ismerd meg önmagad! (Gnothi seauton.). A legnagyobb 

veszteségnek, fájdalomnak azt tartotta, ha valaki a saját lelkének (~lelki egészségének) kárt 

tesz. A modern lélektan egyik vezérelvét fogalmazta meg akkor, amikor az önismeretet állítva 

a középpontba, azt vallotta, hogy „megvizsgálatlan életet nem érdemes élni”. Ún. 

eudaimonisztikus (’boldogság alapú’) etikájában (gr. eudaimonia = ’boldogság’) azt is 

kiemelte, hogy az egyén nem lehet önmagában, közösségétől függetlenül boldog. Az egyéni 

boldogságot az adja, ha valaki a közösségén belül valamennyi képességét harmonikus módon 

kibontakoztatja, a „jót jól végzi”. Persze az kérdés, hogy mi is a jó. Mindenesetre ez a 

gondolati szál később – különböző tartalmakkal megtöltve – a modern jóllét-kutatás egyik 

alapvonulata lett (vö. pl. Keyes (1998) szociális well-being fogalmával vagy Seligman 

(2002b) erényeivel). Hasonlóképpen egy másik lényeges elképzelése, a lelki jóllét – 

Szókratész szóhasználatával az erkölcs – transzcendens megalapozása is megjelenik a modern 

well-being elméletek közül az egyikben, Seligman (2002b) autentikus életöröm elméletében. 

Szókratész úgy vélte, hogy mindenkiben ott van az isteni eredettel bíró lelkiismeret, a 

daimonion, ez pedig fejleszthető, a jó, a jóra való fogékonyság tanítható (Gyekiczky, 1981).  

A Szókratész-tanítvány Platón tanítványa, Arisztotelész a Kr.e. IV. században már úgy 

tekintett az egészségre, mint olyan tényezőre, amely hozzájárul a jól-lét, a boldogság, az 
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öröm, azaz az eudaimónia állapotához (Bok, 2008). Arisztotelész, hasonlóan, mint Szókratész 

úgy vélte, hogy minden ember – függetlenül a mesterségétől vagy érdeklődésétől – a 

boldogságot keresi. Az emberi cselekvés végső céljának a legfőbb jó elérését tartotta, amit 

jólétként (eudaimónia) aposztrofált és gyakran azonosította a boldogsággal (Arisztotelész, 

1997). Rámutatott azonban, hogy a boldogság mindenki számára mást jelent, hiszen az egyes 

emberek más-más dologban találják meg a boldogságukat. A boldogság lényege Arisztotelész 

számára az ember munkájában keresendő, olyasvalami, ami az egyén tulajdonságaitól és 

cselekedeteitől függ, azaz nem véletlen dolog (deCrescenzo, 1995). A boldogságot a lélek 

tevékenységének tartotta, meggyőződése szerint azt azonban csak az erényes emberek lelhetik 

meg. Valakiről akkor mondhatjuk el, hogy boldogan élt, ha egész életében az erény szerint 

cselekedett: „Mert a boldogsághoz – mint mondtuk – hozzátartozik a tökéletes erény és a 

beteljesült élet is.” (Arisztotelész, 1997, 26.). Az erény (areté) a jólétet biztosító lelki 

beállítottság. Arisztotelész fő kérdése ezért, hogy hogyan válhat valaki erényessé, azaz 

boldoggá, illetve milyen erények révén juthat el a legfőbb boldogsághoz (Ryff és Singer, 

2008). Etikai-morális műveiben az erre irányuló válaszait részletezi: a kiváló, erényes 

jellemek lelki-erkölcsi minőségének pontos meghatározására törekszik, etikáját ezért 

erényetikaként is emlegetik (Ross, 2001). Erényes életformá(k)nak pedig azt/azokat nevezi, 

mely(ek) az állam számára a leginkább hasznos(ak). Arisztotelész mindhárom etikájában 

(Eudémoszi etika, Nikomakhoszi etika, Nagy etika) tehát a legfőbb jónak a boldogságot – és a 

bölcsességet, melynek gyakorlása számára nem más mint maga a boldogság – tekinti, és úgy 

véli, ennek két kritériuma van: (1) az egyik, hogy a legfőbb jót önmagáért, és nem másért 

választjuk, így minden esetben cél és sohasem eszköz a kezünkben, másrészt (2) önmagában 

elégségesnek kell lennie (Arisztotelész, 1997). „Az önmagában való elegendőség” 

(Arisztotelész, 1997, 17.) fogalmát azonban nem az egyedülálló ember önnön igényeinek 

kielégítésére vonatkoztatta, hanem olyasvalamit értett rajta, ami másokat is kielégít: „ami a 

szülőket, gyermekeket, feleséget, barátokat és a polgártársakat is kielégíti, mert hiszen az 

ember természetétől fogva állami közösségben él.” (Arisztotelész, 1997, 17.). Ez a két 

boldogság-kritérium több mint 1500 év múlva újra megjelenik a seligmani autentikus 

életöröm elméletben (Seligman, 2002b), majd ennek kibővítésében, a Well-being Theory-ban 

is (Seligman, 2011) (részletesen ld. a II. 4. 3. fejezetben).  

A szubjektív jóllét modern pszichológiai elméleteinek részletezésekor a boldogság 

hedonisztikus és eudaimonisztikus értelmezési hagyományaira még vissza fogunk térni.  

Arisztotelésszel egy időben, a Kr.e. IV. századi Indiában szintén megfogalmazódott miben 

áll az egészség és az erény. A hagyományos, természetes indiai orvostudományi rendszer, az 

ájurvédikus orvoslás egyik legrégibb ismert írása, a Csaraka-szanhitá például az egészséget 

az erények, az értékek, a gazdagság, az élvezetek és az üdvösség alapjaként határozza meg. A 

betegséget pedig az egészség, a jó élet, egyáltalán az élet megrontójaként értelmezi (Selin, 

2003). A test-lélek megbonthatatlan egységét alapul vevő, integrált, a gyógyítás spirituális-

lelki aspektusait is figyelembe vevő ájurvédikus orvoslás ezért a betegségmegelőzést helyezi 

a középpontba, melyet a napi rendszerességgel végzett ájurvéda-gyakorlatok biztosítanak. 

Ezek a napi rutinok azonban nem pusztán a betegségek prevencióját segítik, hanem 

önmagunk és a környező világ megértését, így a bennük való harmónia megélését is (Selin, 

2003). Maga a szanszkrit eredetű ájurvéda szó az ’élet tudományát’, illetve a ’hosszú élet 

gyakorlatát’ jelenti (Görföl és Máté-Tóth, 2009).  

Az egészség és annak esszenciális része, a mentális egészség kapcsán a fentiekben kiemelt 

történeti szálak azonban még nem nyújtanak megnyugtató hátteret számunkra ahhoz, hogy a 

mentális egészség korábbi és legújabb, pozitív pszichológiai modelljeit áttekintsük. Egy 

nagyon lényeges vonulat számba vétele hiányzik még ahhoz, hogy megértsük a pozitív 

mentális egészség, egyáltalán a lelki egészség fokozott hangsúlyát napjaink 

pszichológiájában. Ez a kontextus pedig nem más, mint a mentális betegség, a pszichés 
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tünetek, a rossz közérzet és ezek kapcsolata a mentális egészséggel. A következő fejezet ezt a 

kiegyensúlyozatlan, változékony viszonyt veszi szemügyre.  

 

 

II. 2. A mentális egészség és a mentális betegség viszonya – ellentétek, kontinuum vagy 

különálló, de kapcsolódó konstruktumok?  

  

A mentális egészség a maga valódi, pozitív, azaz szó szerinti egészség értelmében sokáig 

nem jelent meg a pszichiátriában és a pszichológiában. A terminus persze szerepelt a 

lélektudományokban, de általában a „negatív pólust”, a mentális betegséget és tüneteket 

értették alatta. Vaillant (2003) áttekinti, hogy a mentális egészség mikor jelent meg, mikor és 

hogyan kezdett fontossá válni, mint önálló, saját jogán vizsgált tudományos konstruktum a 

pszichiátriában és a lélektanban. Rámutat arra, hogy nem is olyan régen, kb. a ’70-es évektől 

indult meg a pozitív mentális egészség empirikus igényű megközelítése, azaz a jelenség 

konceptualizálása és felmérési lehetőségeinek kidolgozása (Vaillant, 2003).  

Észrevehettük, hogy már a megnevezések szintjén is bizonytalanság, egyfajta keveredés 

van. Ha bármely pszichológiai adatbázisba beütjük a mentális egészség (mental health) 

terminust, a megjelenő tanulmányok legnagyobb része valójában a negatív pólussal, a 

mentális betegségekkel, tünetekkel foglalkozik. A pszichiáter Vaillant (2003) például 

csipkelődve megjegyzi – saját tudománya képviselői szemére vetve – hogy a pszichiátria, bár 

folyton a mentális egészségről beszél, valójában semmit nem tesz érte, mert csupán a mentális 

betegségre fókuszál. Rámutat, hogy a főbb pszichiátriai kézikönyvek nem fordítanak komoly 

figyelmet nemhogy a pozitív értelemben vett mentális egészség, de még a normalitás 

fogalmára sem (Vaillant, 2003).  

Diener, Suh, Lucas és Smith (1999) például áttekintette az 54 pszichológiai folyóiratot 

összefogó Psychological Abstracts keresőben, hogy egy bő évtizedes – az 1987 és 1998 

közötti – időszakban hány tanulmány foglalkozott lelki betegség tünetekkel és mennyi a szó 

szerinti egészség-összetevőkkel. Eredményeik szerint közel 57800 cikk a szorongást, 

majdnem 71000 pedig a depressziót vizsgálta, az élettel való elégedettség ezzel szemben 

csupán 5701 absztraktban szerepelt, míg az öröm szót csupán 851 kivonat említette.   

A pszichiátria, pszichológia betegség-, és tünetfókusza persze jól érthető jelenség, mely 

több tényező együttes hatásából formálódott. Részben abból, hogy a pszichopatológiák 

vizsgálata és kezelése természetszerűleg a tünetek és az azokból felépülő kórformák, azaz a 

mentális betegségek tanulmányozásából kell kiinduljon. Másrészt a mentális betegség mint 

állapot általában megbízhatóan meghatározható (vö. a diagnosztikai-klasszifikációs 

rendszerek – pl. a BNO és a DSM kórmeghatározó kézikönyvei – fejlődésével, finomodásával 

(összefoglalja pl. Kawa és Giordano, 2012). Ellenben a mentális egészség és egyáltalán maga 

az egészség tudományosan nehezebben körülhatárolható terület, hiszen tartalma jelentősen 

értékítélet alapú és felbecslésében a szubjektivitásnak fokozott szerepe van (vö. az előző 

fejezetekkel). Míg a mentális zavart úgy definiálhatjuk, mint meghatározott, klinikailag 

jelentős viselkedéses vagy pszichológiai tünetek együttes előfordulását, mely szenvedéssel 

(pl. fájdalmas tünetek) és/vagy a mindennapi működés egy vagy több területén jelentkező 

hanyatlásával jár (American Psychiatric Association, 1994; Trull és Phares, 2004), addig a 

mentális egészség olyasvalami, ami éppen, hogy több mint ezeknek a tüneteknek a hiánya 

(Vaillant, 2003).  

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a pszichiátria a birtokában van a mentális egészség egy 

mérési lehetőségének, amit a DSM-IV-TR (2001) és feltehetően a 2013-ban érvénybe lépő 

DSM-V is használ és kihasznál. Ez pedig az V. tengely, azaz a működés ún. átfogó becslése, a 

GAF-skála (Global Assessment Functioning), mely az egyén általános pszichés, szociális és 

foglalkozásbeli működésének becslésére szolgál. Már a DSM-IV életbe lépését megelőzően 
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több vizsgálati eredmény és a gyakorlati tapasztalat is arra mutatott rá, hogy a GAF-skála jól 

használható, érvényességgel bír a mentális egészség pozitív állapotainak felbecslésében is 

(Goldman, Skodol és Lave, 1992). A GAF-skála globális mérőszáma adott személy esetében 

a lelki, a társas és a munka területén való működést a mentális egészség – mentális betegség 

hipotetikus kontinuuma mentén képzeli el. A mentális egészséget tulajdonképpen a 100-tól 

81-ig, tartó pontérték képviseli (Vaillant, 2012), és a következőképpen jellemezhető: „100-91 

pontig – A tevékenységek széles skáláján igen jó működés, az élet-problémák kezelése sosem 

csúszik ki az egyén kezéből, ezt mások is így látják, az adott személy sok pozitív 

tulajdonsággal bír. Nincs tünet.” (DSM-IV-TR, 2001, 39.), illetve „90-81 pontig – Hiányzó 

vagy minimális tünetek (pl. enyhe vizsgaszorongás), minden területen jó működés, széleskörű 

érdeklődés és bevonódás, szociálisan hatékony, általában megelégedett az élettel, nincs több 

problémája, mint amit a mindennapi élet jelent.” (DSM-IV-TR, 2001, 39.). A másik véglet 

egyértelműen rossz funkcionálást és mentális betegség fennállását feltételezi (10-1 pont): 

„Önmaga vagy mások súlyos veszélyeztetése állandóan (pl. visszatérő erőszakos 

cselekmények) vagy tartós képtelenség a minimális személyes higiéné fenntartására vagy 

komoly szuicidális cselekmény egyértelmű meghalási szándékkal.” (DSM-IV-TR, 2001, 40.).  

Vaillant (2003) rámutat, hogy a lélektudományokban sokáig egy olyan implicit feltételezés, 

szinte hagyomány tartotta magát, mely szerint a mentális egészség legjobban a mentális 

betegség ellentéteként fogható fel. Ez az antinomikus felfogás azonban durván alulbecsli a 

humán potenciál erejét. A test gyógyászatában mindazonáltal már jelentős hagyománya volt 

annak a felfogásnak, hogy a fizikális egészség több mint a testi tünetek, panaszok hiánya. A 

20. század elején amerikai orvosok nagy magasságnak és nyomásnak kitett személyek – 

pilóták, asztronauták, atléták – fizikális állapotát kezdték el vizsgálni, majd ennek alapján 

mérési eljárásokat fejlesztettek ki a pozitív fizikai egészségre nézve (Vaillant, 2003). A ’30-as 

évek végén egy amerikai belgyógyász, Arlie Bock pedig a Harvardon elindított egy 

interdiszciplináris longitudinális kutatást a pozitív fizikális és mentális egészség vizsgálatára 

(Vaillant, 2002). 1967-től ezt a vizsgálatsorozatot Harvard Study of Adult Development 

néven élesztette újjá George E. Vaillant, aki később a hosszú évek legfőbb kutatási 

eredményét úgy összegezte, hogy a sikeres élet kulcsa az egészséges és erős társkapcsolatok 

működtetése (Shenk, 2009).  

A legtöbb elmélet, és a gyakorló szakemberek többsége általában úgy tekint a mentális 

egészségre és a mentális betegségre mint egy kontinuum két végpontján elhelyezkedő 

jelenségekre. A DSM-IV GAF-skálájának alapszemlélete például szintén ezen a kontinuum-

felfogáson nyugszik (Vaillant, 2003) (ld. bővebben erről a II. 3. 1. fejezetben).  

Nordenfelt (2007) áttekinti és összeveti az egészség és a betegség két kurrens modelljét: az 

egyik az egészség és a betegség biostatisztikai elmélete (biostatistical theory of health), a 

másik elgondolás pedig az egészség és a betegség holisztikus teóriája (holistic theory of 

health). Az előbbi elgondolást Christopher Boorse dolgozta ki a ’70-es években, mely máig 

tartja magát (pl. Boorse, 1997). Elméletének sarokkövei a betegség és az egészség 

definíciójában rejlenek. A betegséget olyan belső állapotnak tekinti, mely a funkciók normál 

működésmódjában bekövetkező gyengülés, korlátozottság miatt áll elő. A funkcionálást 

alapvetően a szervezet biológiai szintű működésével teszi egyenlővé. Az egészséget 

betegségdefiníciója alapján pedig lakonikusan úgy jellemzi, mint ami azonos a betegség 

hiányával (Boorse, 1997). A boorse-i koncepció alapja az evolúciós pszichológiában rejlik: 

számára a túlélés és a reprodukció a legfőbb biológiai cél (Nordenfelt, 2007). Ez az 

elgondolás foglalja össze leginkább az egészség-betegség antinomikus felfogását: az 

egészség a betegség hiánya.  

A holisztikus teória ezzel szemben nem pusztán a túlélés szempontjára fókuszál, hanem az 

egyéni életminőségre is – főként a jólétre (welfare). Eszerint valaki akkor, és csak akkor 

teljesen egészséges, ha birtokában van annak a képességnek, hogy adott körülmények között 
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elérje az életcéljait. Ezek a célok pedig nem azonosíthatók pusztán a túléléssel. Ebben a 

perspektívában az egészség olyan, a biológiai szinten túlmutató fogalmakat is magában foglal, 

mint a személy (nem csupán organizmus), szándékos cselekedetek vagy kulturális standardok. 

A holisztikus megközelítésmód az egészség-betegség kontinuum-felfogásához köthető, 

hiszen a betegséget olyan állapotként vagy folyamatként határozza meg, mely a személy 

egészségét csökkenti ugyan, de a betegség mellett jelen lehet számos egészségkomponens is 

(Nordenfelt, 2007).  

Corey L. M. Keyes lesz az a szerző, aki egy teljesen új látásmóddal túllép mind az egészség-

betegség antinomikus, mind pedig annak egyszerű kontinuum-felfogásán. Perspektívájában a 

mentális egészség és a mentális betegség önmagában egy-egy kontinuumot alkot, melyek 

különálló, bár egymástól nem független jelenségek (pl. Keyes, 2002a, 2005a; Keyes és Haidt, 

2002). A „mentális egészség két kontinuum”-modellje (Two Continua Model of Mental 

Health vagy Dual-Continua Model of Mental Health) értelmében a lelki egészség nem azonos 

a lelki betegség hiányával, és a pszichés egészség és a pszichés betegség nem egy képzeletbeli 

egyenes két végén elhelyezkedő konstruktumok. A mentális egészség egy összetett állapot, 

mely részben a mentális betegség tüneteinek hiányával, másrészt a mentális egészség 

tüneteinek jelenlétével jellemezhető (Keyes, 2002a, 2005a, 2013a). Mivel a mentális egészség 

keyes-i modellje a dolgozat fő empirikus kutatásának elméleti hátterét adja, ezért Keyes 

mentális egészség és betegség koncepcióját egy teljes fejezet (II. 5. fejezet) fogja részletezni.  

A következő elméleti egység áttér a mentális egészségről alkotott modellek részletezésére.  

 

 

II. 3. A mentális egészség leíró modelljei 

 

A pozitív mentális egészséget, azaz az átlagos mentális egészség feletti tartományt sokkal 

nehezebb definiálni, mint az optimális fizikális fittséget. Persze az is igaz, hogy a 

pszichológiának az átlag feletti meghatározásában igen nagy tapasztalata van, gondoljunk 

csak az intelligencia mérésére. A pozitív mentális egészség pontos körülírását és 

operacionalizálását azonban számos tényező nehezíti. Mielőtt a mentális egészséget definiálni 

kívánó modellek bemutatásába kezdenénk, érdemes az alábbi szempontokat végiggondolni:  

(1) az átlagos és az egészséges közé nem tehetünk szimpla egyenlőségjelet (például: a 

hangulat esetében ugyan a haranggörbe középső tartománya számít egészségesnek, 

normatívnak, ám az empátia esetében már inkább a görbe felső tartományát tartjuk 

kívánatosnak);  

(2) figyelembe kell vennünk a mentális egészség leírásakor az adott kontextust is, azt, hogy 

az esetenként földrajzi, kulturális és történelmi momentumok által befolyásolt (pl. nem biztos, 

hogy egy adott régióban tolerált vagy kívánatosnak tartott viselkedésmód, illetve tulajdonság 

a lelki egészséget szolgálja);  

(3) kérdés az is, hogy a lelki egészséget vonás-, vagy folyamatosan változó 

állapotjellemzőként értelmezzük;  

(4) és végül az egyik legfontosabb szempont a pozitív mentális egészség „megítélésénél” 

maga a szükségszerűen hozzákapcsolódó értékítélet: azaz az, hogy mit is jelent a „jó”, a 

pozitív mentális egészség? Mire is „jó”, minek a szempontjából pozitív: a pozitív mentális 

egészség a túléléshez segít hozzá vagy éppen a boldogsághoz? Kinek pozitív: az egyén vagy a 

közösség számára? És ki ítéli meg mindezt? (Vaillant, 2003, 2012).  

  

Az alábbiakban öt olyan pszichológiai elmélet áttekintése követezik, melyek a mentális 

egészségről határozott elképzeléssel bírnak. Ezekben az elméletekben több olyan elem is 

megjelenik, melyek később, a pozitív pszichológia mentális egészség modelljeiben is 

visszaköszönnek, azonban kritikaként megjegyzendő, hogy mind a öt koncepció csak egy-egy 
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szeletét írja le a mentális egészség „elefántjának”. Többváltozós modellek kialakítására – 

csupán az elmúlt egy évtizedben – a pozitív pszichológia megjelenésével láthatunk példákat 

(ld. II. 4. és II. 5. fejezet).  

 

 

II. 3. 1. A mentális egészség mint a normál szint feletti övezet  

 

A normalitással foglalkozó első fontos munkát Adolphe Quetelet jelentette meg 1835-ben 

(Vaillant, 2003). Quetelet célja az egészséges ember statisztikai alapú analízise volt, az 

aktuális tudományos korszellemmel szembemenve nem a patológiákra fókuszált, hanem arra, 

hogy „mi a jó, mi a szép” (Quetelet, 1835, o.n., idézi Vaillant, 2003, 1374.) egy emberben. 

Quetelet-nek egészen a II. világháborúig nem akadt követője, ám 1941-ben az amerikai 

hadsereg sorozóbizottsága arra kért fel egészségügyi szakembereket, hogy definiáljanak egy 

kiváló, ún. 1-A-szintű mentális egészséget, mely a populáció átlagos lelki egészség szintjét 

meghaladja. Ez a munka azonban elsikkadt (Vaillant, 2003). Ebben részben szerepe volt 

annak, hogy számos pszichiáter (pl. Lewis, 1958) még a II. világháború utáni időkben is 

Freuddal értett egyet abban, hogy a mentális egészség csupán egy ideál, mely a 

képzeletünkben létezik, a valóságban nem, ezért azt mind statisztikai, mind gyakorlati–

klinikai szempontból érdemtelen vizsgálni (Macklin, 1972).  

Marie Jahoda, az osztrák származású brit, majd Amerikában élő pszichológusnő gyengítette 

meg elsőként a mentális egészség freudi felfogását az ’50-es évek vége felé. Egy, a mentális 

betegségről és egészségről szóló jelentés megírására kérte fel egy bizottság. Jahoda (1958) 

egy könyvben (Current Concepts of Positive Mental Health) foglalta össze koncepcióját, 

melyben hangsúlyozta a mentális egészség létjogosultságát a tudományos diskurzusban, 

bírálta azt a felfogást, amely a mentális egészséget pusztán a mentális betegség hiányaként 

értelmezi, és rámutatott a normalitás erőteljes kultúrrelativizmusára.  A normalitás kapcsán 

részletezi azt a dilemmát, hogy mit is értünk „normálison”, hiszen csak akkor tudunk a 

normalitást meghaladóról gondolkodni, ha ezt tisztázzuk. Az egyik, az ’50-es években 

meghatározó normalitás-koncepció a statisztikai átlagot tekintette normatívnak, míg egy 

másik felfogás az adott társadalom által elfogadott normákat. Jahoda (1958) egyik példája a 

házasság, melyre mind a statisztikai normalitáskoncepció, mind a társadalmi norma koncepció 

alkalmazható – legalábbis Jahoda korában ez még érvényes volt: azaz a legtöbb felnőtt 

amerikai házasságban élt (statisztikailag a nagy átlag), és a korszellem is ezt az együttélési 

formát tartotta az elvártnak. Jahoda (1958) azonban rámutat, hogy az ilyen egybeesések 

inkább véletlenek, a legtöbb esetben a statisztikai átlag és a társadalmi norma nem esik egybe, 

a mentális egészség koncepciójának pedig meg kell haladnia azt, hogy a lelki fittséget az 

átlagossal azonosítsa. Ezért használja a pozitív mentális egészség fogalmát, amit majd később 

– részben persze más tartalommal – a pozitív pszichológia hangsúlyoz (pl. Seligman, 2008a). 

Jahoda (1958) – pusztán teoretikus alapon kidolgozva, korábbi elméletalkotók (pl. Allport, 

Fromm, Kris, Maslow) egészséges személyiségről alkotott koncepcióit áttekintve – úgy vélte, 

hogy egy mentálisan egészséges egyén az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:  

(1) kapcsolata van a saját identitásával és érzéseivel  

(2) képes a növekedésre, a fejlődésre és az önaktualizációra  

(3) ellenálló a stresszel szemben  

(4) autonóm (viszonylag független a társas befolyástól) és empatikus  

(5) a valóságot torzításmentesen észleli   

(6) képes szeretni, dolgozni és játszani, valamint az eredményes problémamegoldásra, azaz 

környezetével hatékony interakcióban áll (Jahoda, 1958, 23.).  
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Jahoda azon célja, hogy a mentális egészség terminusát megszabadítsa a bizonytalan, 

nehezen megfogható konnotációktól azonban nem sikerült, mert „tulajdonságlistája” mellett 

nem sorakoztatott fel empirikus bizonyítékokat (Vaillant, 2003).  

 

A ’60-as évek Amerikájában indult meg a mentális egészség empirikus tanulmányozása, 

ami ekkor szorosan összefonódott az űrkutatás hőskorával (Vaillant, 2003). Az első 

longitudinális kutatás a pozitív mentális egészség terén tulajdonképpen egy kiválasztási 

folyamat dokumentációja volt, melyben 130 testileg és mentálisan egészséges vadászpilóta 

közül 7 olyan személyt választottak ki, akiket asztronautának képeztek ki. Ez a 7 ember adta 

például a valaha publikált legalacsonyabb neuroticizmus pontszámokat, érzékenyek voltak 

továbbá mások érzéseire, meg tudtak bízni másokban, önreflexiójuk igen magas fokú volt 

(mind a pozitív, mind a negatív érzéseiket mélyen meg tudták élni, és ha arra kérték őket, 

ezekről beszélni is tudtak), valamint jól tolerálták a szoros, közeli kapcsolatokat, de az extrém 

izolációt is (Perry, 1965).  

Ebben az időszakban vette kezdetét több, a felnőtt fejlődést tanulmányozó longitudinális 

vizsgálat is (pl. a Terman-féle vizsgálat a Standfordon). Egy ilyen korai, jelentékeny kutatás 

volt a Menninger Pszichoterápiás Projekt, kifejezetten a mentális egészség tanulmányozására. 

A Menninger Klinika pszichológusa, Lester Luborsky az utánkövetés során kialakított egy 

mérőeszközt a mentális egészség, a pszichés funkcionálás felbecslésére, ez volt a Health-

Sickness Rating Scale (Luborsky, 1962). Luborsky a DSM-III megszövegezésében is részt 

vett, módosította és átkeresztelte kollégáival az előbb említtet skálát Global Assessment 

Scale-re (GAS), mely a DSM-IV GAF-skálájának elődje lett  (vö. a II. 2. fejezettel). Mivel a 

GAS igen jó pszichometriai mutatókkal rendelkezett, ezért Luborskyék azt a „mentális 

egészség nemzetközi termométereként” tartották számon (Armelius, Gerin, Luborsky és 

Alexander, 1991). A működés átfogó becslésének háttérkoncepciója a pszichológiai, a 

szociális és a foglalkozás terén való működési színvonalat a mentális egészség–mentális 

betegség hipotetikus kontinuuma mentén képzeli el, ami számos gyakorlati implikációval bír. 

Ilyen például az, hogy a pozitív mentális egészséggel jellemezhető – azaz az átlagos szintet 

meghaladó – személyek lelki egészségének vizsgálatára az elsődleges prevenció és a terápiás 

beavatkozások tervezése miatt is szükség van, azaz a normalitást meghaladó szint egy olyan 

standardot képvisel, mely jelzi, hogy a beavatkozások során hová, milyen lelki fittség szintre 

kellene elvezetni a pácienst (Vaillant, 2003).  

 

II. 3. 2. A mentális egészség mint érettség  

 

Az emberi agy plaszticitása adja a biológiai alapját annak a felfogásnak, mely a lelki 

egészséget az érettséggel vonja párhuzamba. Míg egy 10 éves gyermek tüdeje és veséje nagy 

valószínűséggel egészségesebb, mint egy 50 éves emberé, addig ez nem feltétlenül igaz a 

központi idegrendszerre: lehet, hogy az agy(szövet) (’brain’) öregszik, de az elme (’mind’) 

nem biztos. Több kutatás is rámutatott arra, hogy betegség hiányában az agy meglepően jól 

dolgozik mintegy 80 éves korig, illetve hogy az optimális agyfejlődéshez neurológiailag 

tulajdonképpen egy egész élethossz szükséges (pl. Schaie, 1983).  

Az élethosszig tartó pszichoszociális fejlődést leíró első modell Eriksoné volt (Capps, 

2004), aki nyolc fejlődési szakaszt állapított meg az élet folyamán: a bölcsőtől az időskorig 

(Erikson, 2002). Később, felesége, Joan javaslatára utolsó könyvébe a humán fejlődés egy 

kilencedik szakaszát is beillesztette, melyet a spiritualitás iránti megnövekedett 

érzékenységgel jellemzett és a gerotranszcendencia időszakának nevezett el (Erikson és 

Erikson, 1997). Erikson mindegyik fázis pozitív kimenetelét és az azokból megszerezhető 

erényeket a mentális egészség kritériumaként azonosította (Capps, 2012; Vaillant, 2012). 

Később Jane Loevinger a felnőtt énfejlődés (Loevinger, 1976), Lawrence Kohlberg (1984) a 
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felnőtt morális fejlődés, James Fowler (1981) pedig a spirituális fejlődés modelljét dolgozták 

ki. Mindhárom elmélet impliciten magában foglalja azt a feltételezést, hogy a magasabb fokú 

érettség nagyobb mentális egészségre utal. Valóban, longitudinális kutatások (pl. Oden, 1968; 

Vaillant, 1977) megerősítették, hogy a magasabb fokú lelki egészség összekapcsolódik az 

érettséggel.  

Felvetődik a kérdés, hogy milyen tényezők mediálhatják a mentális egészség és az érettség 

kapcsolatát az agy mielinizációs jellegzetességein kívül. Erikson a fejlődést egy egyre 

szélesedő szociális rádiuszként jellemezte (Vaillant, 2003), melyet úgy kell elképzelnünk, 

ahogyan  a tovaterjedő hullámokat egy tavacskában, miután bedobtunk abba egy követ. 

Felnőttkorban ez a szociális rádiusz négy életfeladat hatékony megoldásán keresztül terjedhet 

ki: az identitás, az intimitás, a generativitás és az integritás beteljesítésén keresztül. Ezt 

Vaillant (1980) a Harvard Felnőtt Fejlődés vizsgálat nyomán két újabb változóval egészítette 

ki: a karrier konszolidációjával (kompetencia a munkában, elköteleződés és megelégedettség 

azzal), illetve az élet értelmességébe vetett hit megtartásával és a következő generációnak 

való továbbadásával (bölcsesség, alapigazságok és tradíciók átörökítése). Mindegyik feladat 

belesimul a következőbe, és valamilyen szinten megoldottnak kell lennie, hogy a következő 

szakasz nyújtotta életfeladat megmunkálásába – mentálisan egészségesen – belekezdhessünk. 

Vaillant (2002) a harvardi longitudinális vizsgálatban például rámutatott, hogy azok a 

középkorú emberek, akik a generativitás időszakában hatékonynak tudták megélni magukat 

(itt a növekedésérzés egyértelműen az ifjabb generáció segítéséből adódik), később, 

időskorukban jobb mentális egészségnek örvendtek, mint azok, akik ezt a hatékonyságot 

kevésbé érezték. Fontos, hogy az életfeladatok megoldási szintje függetlennek tűnik az 

iskolázottságtól, a nemtől és a társadalmi státusztól is (Vaillant, 2003). Mindez egybecseng 

azokkal a kutatási eredményekkel is, melyek a lelki egészséget különválasztják a magas 

akadémiai IQ-szinttől (Carr, 2012).   

 

 

II. 3. 3. A mentális egészség mint társas és érzelmi intelligencia  

 

„Haragra gerjedni… akárki tudhat, mert ez nem olyan nehéz dolog; de már aztán azt, hogy 

kinek adjon, mennyit, mikor, mi célból és hogyan, már nem mindenki tudja, mert ez nem olyan 

könnyű dolog.” 

(Arisztotelész, Nikomakhoszi etika, 61. o.)  

 

 

Az érzelmi intelligenciát tulajdonképpen már Arisztotelész körülírta – a II. 1. 3. fejezetben 

részletezett, az erényt, a jó életet és a jellemet vizsgáló művében – a Nikomakhoszi etikában 

(Arisztotelész, 1997). Arisztotelész (1997) úgy vélte, hogy a megfelelő mederbe terelt 

érzelmek a bölcsességhez segítenek hozzá, a fő kérdés az érzelmek és azok kinyilvánításának 

helyénvalósága. A kidolgozott filozófiai gyökerek ellenére a lélektudományokban a 

kapcsolatok és érzelmek modulációja – az ösztönök helyett – csupán a ’70-es évektől vált 

fontos kérdéssé (Vaillant, 2012). Az érzelmek bevonása az intelligencia fogalmába Howard 

Gardner nevéhez köthető, aki 1975-ben rámutatott, hogy az intelligencia több komponensből 

áll, és nyolcféle intelligenciát azonosított, kettő ezek közül az inter- és az intraperszonális 

intelligencia (Goleman, 1997). Az előbbi embertársaink – hangulatuk, vágyaik, szándékaik – 

megértésének képességét takarja, míg az utóbbi azt, hogy érzéseinkhez szabadon 

hozzáférhetünk, és azokat megfelelő módon tudjuk viselkedésünk szervezésekor felhasználni 

(Gardner és Hatch, 1989).  

Az érzelmi intelligencia kifejezést elsőként Salovey és Mayer (1990) használta, és azon az 

érzelmek pontos érzékelését, az érzelmek jelentésének megértését, az érzelmek kezelését és a 
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gondolkodás érzelmek segítségével való modulációját értették. Daniel Goleman (1997) erre 

alapozva a társas és érzelmi intelligenciát az alábbi kritériumokhoz kötötte:  

(1) a saját érzelmek pontos és tudatos észlelése és monitorozása,   

(2) érzelmeink kezelése úgy, hogy azok kifejezése a helyzetnek megfelelő legyen,  

(3) mások érzéseinek pontos felismerése és az arra való adekvát reakció,  

(4) képesség arra, hogy másokkal közeli és kielégítő kapcsolatokat hozzunk létre,  

(5) és az arra való kapacitás, hogy érzelmeink mozgósításával vágyott céljaink elérését 

segítsük elő (önmotiválás).  

Az elmúlt negyed században több kutatás is megpróbálta empirikusan alátámasztani azt, 

hogy a társas-érzelmi intelligencia szoros kapcsolatban áll a pozitív mentális egészséggel. Az 

egyik vonulat azon neurofiziológiai vizsgálatok sora volt, melyek agytérképező eljárásokkal 

kimutatták a prefrontális kéreg és a limbikus rendszer (különösen az amygdala) szoros 

kapcsolatát (pl. Davidson, 2000). A bizonyítékok másik vonulata az érzelmi intelligencia 

méréséből származik: számos vizsgálat egyöntetű eredménye volt, hogy a magas érzelmi IQ 

úgy viszonyul az átlag feletti mentális egészséghez, mint ahogyan a magas IQ az átlag feletti 

mentális kapacitáshoz (pl. Salovey, Mayer, Caruso és Lopes, 2003).  

 

 

II. 3. 4. A mentális egészség mint pozitív érzelmek készlete  

 

A 19. században a pszichiáterek olyan kategóriákban gondolkodtak, melyek a mentális 

egészségességet az erkölcshöz és a vallás szabályainak betartásához kötötték. Ilyen kategóriák 

voltak például az „erkölcsi beszámíthatatlanság” vagy a „jó karakter” fogalmai. A 20. század 

lélekgyógyászai már megkérdőjelezték az erkölcsösség és az egészség kapcsolatát (Vaillant, 

2012). A pozitív karaktervonások, az ún. erősségek, erények – melyek a moralitáshoz (is) 

kapcsolhatók – kutatása a 21. században azonban ismét előtérbe került (ld. részletesen később: 

Seligman autentikus életöröm és ún. Well-being Teóriáját a II. 4. 2. 1. és a II. 4. 3. 

fejezetekben).  

Az olyan, pozitívként értékelt jellemvonások és az összetett, alapvetően humán pozitív 

emóciók vizsgálata, mint például empátia, együttérzés, részvét, szülői szeretet, csupán az 

elmúlt 20 évben indult meg a neurobiológiai kutatások hozzájárulásával. A kellemes emberi 

tapasztalatok átélése (pl. a zene élvezete, valamilyen szép dolog szemlélése, az orgazmus 

extázisa) és mások spontán megértése, az intuíció, az empátia az agykutató eljárások szerint 

egyértelműen a limbikus rendszerhez – különösen annak az orbitofrontális részéhez, az 

anterior cingulához és az inzulához – köthetők (Bauer, 2010). Ezekben a rendszerekben 

egyértelműen azonosíthatók olyan idegsejtek, melyek a proszociális lelki folyamatokhoz és 

cselekedetekhez kapcsolódnak, ilyenek például a limbikus orsó neuronok (Allman, Watson, 

Tetreault és Hakeem, 2005) és a tükörneuronok (Rizzolatti, 2005). A legmagasabb fokú 

empátiával és társas tudatossággal jellemezhető emberek (papír-ceruza tesztekkel 

meghatározva) mutatták a legerősebb tükörneuron-aktivitást az fMRI-vizsgálatok
1
 szerint 

(Kaplan és Iacoboni, 2006). Számos olyan magasrendű humán pozitív érzelmet kezdtek el 

részletesen vizsgálni, melyek a pozitív társas kapcsolatokkal és így a hosszan tartó, jó 

színvonalú mentális egészséggel társulnak (Vaillant, 2012). Ilyen érzelmek például a szeretet, 

a remény, az öröm, a megbocsátás, az együttérzés, a hűség, a félelemmel vegyes áhítat 

                                                 
1
 A funkcionális mágneses rezonancia-vizsgálat (fMRI – functional magnetic resonance imaging) olyan 

agykutatási eljárás, mely kimutatja adott agyterület aktivitásának fokozódását. Működési elve a vérben az 

oxigént szállító hemoglobin ún. üres formájának (deoxihemoglobin) – mágneses rezonancia technikával való – 

koncentrációmérésén alapszik. A deoxihemoglobin ugyanis olyan vegyület a szervezetünkben, mely külső 

mágneses mező hatására mágneseződik, és a mágneses tér irányának megfelelően orientálódik, ez pedig 

beárnyékolja a mágneses mezőt. Ezt az árnyékolást méri az fMRI-készülék (Ogawa és Sung, 2007).   
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(’awe’) vagy a hála (Kulcsár, 2007, 2009). A pozitív érzelmek evolúciós hasznát és mentális 

egészséggel való kapcsolatukat egy elegáns pozitív pszichológiai modellben összegzi Barbara 

L. Fredrickson (2001), melyet a II. 4. 4. fejezet fog bemutatni.  

 

 

II. 3. 5. A mentális egészség mint reziliencia  

 

A pszichiáter Adolf Meyer a ’40-es években azt a merész kijelentést tette, hogy mentálisan 

beteg személyek nem léteznek, ezek a jelenségek pusztán a stresszre adott reakciók mintázatai 

(Vaillant, 2003) (vö. Szasz, 1997, 2002). Az állítás természetesen túlzó, mindenesetre arra jól 

rávilágít, hogy előfordulhatnak olyan, a stressz által kiváltott – valójában mentális egészséget 

jelző – válaszok, melyeket patológiásként (félre)interpretálunk (Vaillant, 2003).  

Stressz hatására háromféle megküzdési mód léphet életbe: az első két forma tudatosnak 

tekinthető, míg a harmadik mód nem tudatos mechanizmusok életbe lépését takarja:  

(1) a stressz által keltett szubjektív distressz, szorongás, depresszió kezelésére társas 

támogatást kereshetünk,  

(2) lehetséges, hogy különböző kognitív stratégiákat alkalmazunk a negatív érzések 

csökkentésére (Lazarus és Folkman, 1984),  

(3) és végül, lehet, hogy olyan szándéktalan mechanizmusok indulnak be, melyek eltorzítják 

a belső és külső realitás pontos észlelését - elhárító mechanizmusok lépnek működésbe 

(Freud, A., 1994; Vaillant, 1994, 2000).  

A feszültség szabályozását szolgáló elhárító mechanizmusok között vannak olyan formák, 

melyek felnőtteknél egyértelműen patológiás állapotokhoz kapcsolódnak (pl. tagadás), 

beszélhetünk relatíve maladaptív elhárításokról (pl. hasítás) és olyanokról is, melyek 

segítségével a mindennapi élet szorongásai kezelhetők (pl. intellektualizáció, áttolás) (Mérei, 

1989). Ezek a formák a mentális egészséggel negatívan korrelálnak (Vaillant, 1994). Vannak 

azonban olyan elhárító mechanizmus fajták, melyek flexibilisebb folyamatokat takarnak, 

olyanokat, melyek figyelembe veszik a kapcsolatok érzelmi komponenseit is (pl. szublimáció, 

humor, altruizmus, anticipáció). Ezek az elhárító folyamatok a megküzdési folyamatot 

egyértelműen segítik, azaz az egészséges lelki működéshez köthetők (Vaillant, 2000). Az érett 

elhárító mechanizmusok és a pozitív mentális egészség egyértelmű összefüggését több 

longitudinális vizsgálat is kimutatta (pl. a Berkeley-féle vagy a Harvard felnőtt fejlődés 

vizsgálat) (Vaillant és Schnurr, 1988). A mentális egészség ennek alapján azzal is fokozható, 

ha valakit a kevésbé adaptív elhárító mechanizmusok használatától az érettebb védekező 

mechanizmusok felé mozdítunk (Vaillant, 2012).  

Vaillant (2003, 2012) a reziliens személyek jellemzőjeként értékeli a fentebb említett 

megküzdési mechanizmusok gyakori működtetését. Maga a reziliencia egyfajta lelki 

rugalmasságot jelent (Masten, 2001), a kedvezőtlen környezet ellenére bekövetkező pozitív 

adaptációt (Masten, Best és Garmezy, 1990), és mint ilyen, kapcsolata egyértelmű a pozitív 

mentális egészséggel. A reziliencia kutatása a ’70-es években indult, amikor olyan 

gyerekeket, serdülőket kezdtek el vizsgálni, akik a patogén környezeti feltételek ellenére 

mentálisan egészséges felnőttekké váltak (Pikó, 2010). Maga a stresszfaktorokkal való pozitív 

megküzdés nagy változatosságot mutathat a különböző kontextusokban és a fejlődés 

előrehaladtával is, azaz a reziliencia multidimenzionális konstruktum, beszélhetünk például 

érzelmi, kognitív, viselkedéses, egészségi állapotbeli vagy tanulmányi rezilienciáról is 

(Luthar, Cicchetti és Becker, 2000). Mindez jól egybecseng a mentális egészség különböző 

dimenziókból felépülő felfogásával (ld. pl. Keyes és Haidt, 2002 vagy Durayappah, 2011).  
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II. 3. 6. A mentális egészséggel kapcsolódó további pszichológiai konstruktumok, elméletek  

 

A megküzdés eredményességéhez hozzájáruló tényezők azonosítása során számos olyan 

teória született, melyek a pozitív mentális egészséghez kapcsolhatók. A teljesség igénye 

nélkül az elméleti bevezető első nagyobb egységét záró alfejezet ezeket az elméleteket veszi 

röviden számba.  

Antonovsky (1993) szalutogenetikus megközelítése szerint kedvezőtlen egészségi feltételek 

mellett is jó életminőséget tud valaki kialakítani, ha a bizonytalan helyzeteket 

kontrollálhatóvá, értelmessé és jelentéstelivé alakítja. A jelentésadási folyamatban a 

tapasztalatok aktív átalakítása történik. Antonovsky (1979) nagy megrázkódtatáson 

keresztülment személyekkel készített interjúkból az egészségesség titkát a 

koherenciaérzékben (Sense of Coherence, SOC) összegezte. Ez részben a történések 

differenciált észlelését (felfogóképesség), részben a szükséges források hatékony felkutatását 

és felhasználását (források kezelése), részben pedig a saját élet értelmének meglátását és 

értelmes célok magunk elé állítását (értelmesség) jelenti. Antonovsky szerint a 

koherenciaérzék kihat a fiziológiai folyamatokra is (pl. növeli az immunkapacitást), ezáltal 

stabilizálja az egészséget (Oláh, 2005).  

Több elmélet is kiemeli a célállítás szerepét az egészség, az egészségviselkedés kapcsán (pl. 

Prochaska, 1994), más szerzők az énhatékonyság, a belső kontroll pozitív hatását 

hangsúlyozzák (pl. Bandura, 1992), ismét mások a diszpozicionális optimizmust hozzák 

összefüggésbe az egészséggel (pl. Scheier és Carver, 1992). Delle Fave és Massimini (2004) 

pedig rámutat, hogy a flow-élménnyel (Csíkszentmihályi, 1997) asszociálódott tevékenységek 

erősítik a személyes növekedést, az egyéni erősségeket és erőforrásokat, ezen keresztül pedig 

a lélek egészségét.  

Az egyéni megküzdési kapacitást felépítő személyiségtényezők egy integrált elméletét adja 

Oláh (2005) pszichológiai immunkompetencia modellje. A pszichológiai immunitás aktív 

védettsége 16 személyiségjegyből tevődik össze (pl. pozitív gondolkodás, kontrollképesség, 

koherenciaérzék, empátia, énhatékonyság-érzés, a társas mobilizálás képessége, szociális 

alkotóképesség, érzelmi kontroll). Ezeknek a személyiségkomponenseknek a fejlettsége és 

működési hatékonysága a vizsgálatok szerint szoros összefüggést mutat mind a testi, mind a 

pszichés egészséggel (összegzi Oláh, 2005). Az erős pszichés immunkompetencia együtt jár a 

magas pszichológiai jóllét szinttel, az élettel való megelégedettség magas fokával és a 

gyakoribb flow-élményekkel, valamint ez a modell becsüli meg a legmegbízhatóbban azt, 

hogy adott személy sok vagy kevés pszichés és testi tünetről számol-e be, illetve azt is, hogy 

milyen gyakorta él át valaki optimális élményt a mindennapokban (Oláh, 2005). Ez a 

komplex modell szemléletét tekintve átvezet minket a mentális egészség pozitív pszichológiai 

megközelítéseihez.  

 

 

II. 4. A mentális egészség pozitív pszichológiai megközelítései 

 

A pozitív pszichológia ezredfordulón artikulálódó küldetésnyilatkozatában (Seligman és 

Csikszentmihalyi, 2000)
2
 körvonalazta az induló új irányzat célját: annak vizsgálatát, hogy 

hogyan épülnek fel azok a képességek, melyek segítik az egyént és a társadalmat nem pusztán 

a túlélésben, hanem abban is, hogy fejlődjék, virágozzék. A korábbi probléma-, és 

                                                 
2
 Oláh (2012) rámutat, hogy a pozitív pszichológia zászlóbontása már 1998-ban megindult. Martin Seligman az 

Amerikai Pszichológiai Társaság, az APA elnöki beszédében alapvetően három – a lélektanban méltatlanul 

feledésbe merült – témakörben jelölte meg a körvonalazódó új irányzat, a pozitív pszichológia feladatát: a 

pozitív érzelmek, a humán erősségek és a pozitív intézmények, prevenciós hangsúlyú beavatkozások 

vizsgálatában (Seligman, 1998).  
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tünethangsúlyú megközelítésekkel szemben, pontosabban azokat egy új perspektívával 

kiegészítve a pozitív szemlélet az optimális fejlődés, más néven a virágzás (flourishing) 

komponenseire – a pozitív személyes tulajdonságok komplex vizsgálatára – helyezi a 

hangsúlyt (pl. szeretetre és elhivatottságra való képesség, jövőre irányultság, esztétikai 

érzékenység, bátorság, bölcsesség, spiritualitás) (Seligman, 2002a; Seligman és Pawelski, 

2003). A humán virágzás tanulmányozásának fő célja ezzel, hogy átformálja a kutatás, a 

szakmai gyakorlat, valamint a közgondolkodás, a politika, ez utóbbival együtt pedig a 

finanszírozás súlypontjait is (Keyes, 2007a).  

Fontos egyúttal hangsúlyozni, hogy a pozitív pszichológia nem tagadja a negatív hatások, 

kimenetek lehetőségét sem, sőt éppen abból indul ki, hogy az adverzív, „toxikus” folyamatok 

feltárása is szükséges a növekedési és jóllét aspektusok mellett a komplex modellépítéshez-, 

és teszteléshez, ahhoz, hogy láthassuk, milyen hatásokon, tényezőkön szükséges 

változtatnunk, és melyeket kell erősítenünk az optimális fejlődés, a pozitív kimenetek 

érdekében (Keyes, 2007b).  

A pozitív pszichológia az ún. pozitív egészséget (Seligman, 2008a) hangsúlyozza, mint új 

kutatási területet. A pozitív egészség olyan – definiálható és mérhető – állapotot jelöl 

Seligman (2008a) szerint, mely túlmutat a betegség egyszerű hiányán, és a biológiai, a 

szubjektív, valamint a mindennapi funkcionálás mérésein adott kiváló státusz 

kombinációjaként operacionalizálható. Ezt alapul véve a pozitív mentális egészség 

esszenciáját a szubjektív jóllét és az egyéni „ökológia” (Seligman, 2008a), azaz a személy-

környezet illeszkedésben találhatjuk meg. A szubjektív rész számos olyan pszichológiai 

állapotot fed le, melyben a személy jól érzi magát: ilyen lehet például a pozitív fizikai well-

being érzete (azaz a vitalitás, az energikusság), a magas fokú élettel való elégedettség, a 

pozitív érzelmi állapotok túlsúlya, egyben a kevés, de a helyzetnek megfelelő negatív 

érzelem, a hatékony érzelemszabályozási mechanizmusok működtetése vagy az élet 

értelmességének érzete. A személy-környezet illeszkedés pedig az egyéni jellemzők, funkciók 

és a környezet követelményei, minősége közötti megfelelés fokát fedi le (Seligman, 2008a).  

A pozitív pszichológia szemléleti keretét magukénak valló kutatók közül többen is 

megpróbálkoztak a pozitív mentális egészség leírásával, összetevőinek meghatározásával és 

azzal, hogy a jelenséget mérhetővé tegyék. A következő fejezetekben ezeknek a modelleknek 

a bemutatása kerül sorra.  

 

 

II. 4. 1. Szubjektív jóllét, élettel való elégedettség – „a boldogság tudománya”  

 

„Mindannyian tartós és valódi boldogságot óhajtunk.”  

(Baruch Spinoza, 1677/1985, idézi Durayappah, 2011, 681. o.)  

 

 

Ősidők óta foglalkoztatja az embereket, hogy mi teszi jóvá, élhetővé, boldoggá az életet. A 

boldogságot etikai, filozófiai és teológiai nézőpontból az ókortól napjainkig sokan és 

sokféleképpen magyarázták. Az Etikai kislexikon (1984, 25.) az erkölcsi tudat oldaláról 

határozza meg a boldogság szó jelentését, és a személyiség törekvéseinek beteljesülését érti 

alatta: „az embernek azt az állapotát jelöli, amely a létfeltételeivel való legnagyobb belső 

elégedettségnek, élete teljességének és értelmes voltának, emberi rendeltetése 

megvalósulásának felel meg.” A pszichológiában a boldogság kifejezése helyett inkább a 

szubjektív jóllét (subjective well-being) terminust használjuk. A szubjektív jólléttel 

foglalkozó kutatók kiemelik, hogy a jó, a boldog élet alapeleme, hogy a személy szeresse az 

életét, elégedett legyen azzal (Diener, Lucas és Oishi, 2002).  
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A szubjektív jóllét Diener, Lucas és Oishi (2002) meghatározásában egy személy önnön 

életéről szóló affektív és kognitív szintű becsléseit sűríti: az eseményekkel kapcsolatos 

érzelmi reakciókat és a saját megelégedettségről való kognitív ítéleteket. A szubjektív jóllét 

tehát egy igen tág fogalom, mely magában foglalja:  

(1) a kellemes élmények, érzések megtapasztalását,  

(2) kevés negatív érzelem átélését, illetve  

(3) az élettel való elégedettség magas szintjét.  

Diener (2006) a szubjektív jóllétet egy ernyőfogalomnak tartja, egy olyan tág terminusnak, 

mely felöleli mindazon becsléseket – legyenek azok pozitívak vagy negatívak – melyeket arra 

nézve teszünk, hogy mennyire vagyunk elégedettek az életünkkel, az érzéseinkkel és a 

kötelezettségeinkkel.  

 

II. 4. 1. 1. A boldog életről való gondolkodás és mérésének „története”  

 

Mind a filozófia, mind a teológia évezredes kérdése, hogy miben rejlik a boldogság, és 

hogyan érhető el. Azonban míg a filozófusok a boldogság jelen életben betöltött szerepére 

koncentrálnak (vö. II. 1. 3. fejezet), és filozófiai iskolától függően a boldog élet alapkövének 

például a szeretetet, a bölcsességet vagy a lelki szabadságot tartják, addig a teológusok 

alaptézise, hogy a boldogság a maga teljességében a túlvilági életben valósul csak meg, és 

kihangsúlyozzák, hogy a földi boldogság a túlvilági beteljesüléssel szembeni magatartás 

függvénye. Az ismeretlen etimológiájú magyar boldogság szó alapjelentése – ’szent’, 

’üdvözült’ – maga is jól mutatja a valláserkölcs hatását. Később ehhez a jelentéshez olyan 

tartalmak kapcsolódtak hozzá, mint ’gazdag’, ’megelégedett’, derűs lelkiállapotú’ (Benkő, 

1969, 331.).  

A szubjektív jóllét pszichológiai kutatásának intellektuális előfutáraként az utilitarista
3
 

filozófus, Jeremy Bentham tekinthető. Bentham szerint ugyanis a boldog élet az érzelmi, a 

mentális és a fizikai örömökkel és a fájdalom hiányával azonosítható (Diener, Lucas és Oishi, 

2002).  

A szubjektív jóllét témájában a 20. század elején indultak lélektani kutatások
4
. 1925-ben 

Flugel például úgy tanulmányozta az emberek hangulatát, hogy megkérte őket, jegyezzék fel 

az általuk megélt érzelemteli helyzeteket és az azokra adott érzelmi reakcióikat. A II. 

világháború után kezdték el a pszichológiában a boldogság szintjének, az emberek élettel 

való elégedettségének – több esetben is reprezentatív mintán alapuló – felmérését (pl. George 

Gallup
5
) (Diener, Lucas és Oishi, 2002). Ezek a mérőeszközök egyszerű, globális módon 

becsülték fel azt, hogy valaki mennyire érzi magát boldognak (pl. ilyen mérőeszköz a well-

being kutatásokban azóta is használatos Cantril-létra, Cantril, 1965). Diener (2000) például 

javaslatot tett arra, hogy több országra kiterjedő felmérések alapján határozzák meg az egyes 

országok „nemzeti well-being indexeit”, így ezek időbeni alakulása is nyomon követhetővé 

válik.  

                                                 
3
 Hasznosság-elv alapú erkölcsfilozófiai irányzat, Jeremy Bentham, angol jogtudós, filozófus alapozta meg a 18. 

században.  
4
 Röviden ki kell térnünk a boldogság és a jóllét fogalmainak elkülönítésére és meghatározására is. Míg a 

boldogságot inkább a pozitív érzelmek, a pozitív pszichológiai létezés pillanatnyi tapasztalataként definiálhatjuk 

(Keyes, Shmotkin és Ryff, 2002), addig a jóllét (well-being) fogalma ennél összetettebb és árnyaltabb – 

magában foglalja például a pozitív életérzések mellett az élettel való elégedettség globális mutatóját és számos 

specifikus elégedettségi dimenziót is (pl. elégedettség önmagunkkal, egészségünkkel, munkánkkal, családi 

életünkkel, társadalmi helyzetünkkel) (Diener, Suh, Lucas és Smith, 1999). Lásd erről bővebben a II. 4. 1. 

fejezetet.  
5
 George Gallup alapította az Amerikai Egyesült Államokban az egyik első, közvélemény-kutatásokat végző 

intézetet (The Gallup Organization), mely ma már több mint 27 országban van jelen (www.gallup.com). Az 

intézet egyik vezető kutatója Ed Diener, azaz „Dr. Happiness”.  

http://www.gallup.com/
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A mérés az egyitemes változatoktól azóta – a jelenség operacionalizálásának 

előrehaladásával – elmozdult a többtételes és többfaktoros kérdőívekig (pl. Élettel Való 

Elégedettség Index (Life Satisfaction Index, Neugarten, Havighurst és Tobin, 1961); Élettel 

Való Elégedettség Skála (Satisfaction With Life Scale, Diener, Emmons, Larsen és Griffen, 

1985; Pavot és Diener, 1993); Carol Ryff Pszichés Jóllét Kérdőíve (Psychological Well-Being 

Scale, Ryff, 1989; Ryff  és Keyes, 1995); vagy például a dolgozat empirikus vizsgálatában is 

alkalmazott Mentális Egészség Kontinuum Skála (Mental Health Continuum–Short Form, 

Keyes, 2002a; Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, Klooster és Keyes, 2011).  

Ezek az önbeszámolón alapuló eszközök igen jól korrelálnak külső megfigyelők (pl. 

családtagok, barátok, szakértők) értékelésével vagy olyan objektív mutatókkal, mint például 

adott időintervallum alatt számolt mosolyok (Sandvik, Diener és Seidlitz, 1993).  

Fontos módszertani kérdésként merül fel, hogy az emberek a boldogságuk megítélésekor a 

helyzeti, aktuális tényezők alapján értékelnek vagy valamifajta összegzést végeznek. Diener 

és Diener (1995) eredményei szerint mindez részben kultúrafüggő. Az individualista 

kultúrákban az élettel való megelégedettség megítélésekor a magas önbizalom és a jó 

önértékelés a központi tényező, ellenben a kollektivista kultúrákban inkább a mások által 

adott vélemények alapján befolyásolt. Másrészt abban is erős kulturális különbségek vannak, 

hogy a boldogságot mennyire tekintik fontos értéknek. Ugyanis, ha a boldogság mint érték 

egy nemzetnél – akár impliciten is – hangsúlyos, akkor az egyének életük számos területét 

ennek alapján ítélik meg.  

Az, hogy mennyire érezzük magunkat elégedettnek életünk kapcsán nem csak kulturális 

tényezők által meghatározott, számos individuális szintű különbség létezik. Vannak olyanok, 

akik inkább életük pozitív aspektusait veszik számba, amikor annak minőségét megítélik, 

ellenben mások hajlanak arra, hogy inkább a problematikus életterületek felől közelítsenek. 

Eleve különbségek vannak abban, ahogyan az emberek a negatív és a pozitív információkat 

felidézik. Belejátszik továbbá szubjektív jóllét ítéleteinkbe aktuális hangulatunk is vagy a 

boldogságról alkotott egyéni véleményünk. Ezeket a tényezőket pedig természetesen 

befolyásolják az életkörülmények, valamint a szűkebb és a tágabb társas közeg (pl. a család, a 

nevelés, az oktatás) hatásai (Diener, Oishi és Lucas, 2003).  

Az elmúlt 50 évben egyre erőteljesebb tudományos figyelem irányult a szubjektív jóllét 

kutatására, kezdve tehát attól, hogy milyen kulturális különbségek térképezhetőek fel a 

szubjektív jóllétben (pl. Scollon, Diener, Oishi és Biswas-Diener, 2005), egészen addig, hogy 

hogyan is függ össze más konstruktumokkal (pl. Seidlitz és Diener, 1993; Oishi, Diener, 

Choi, Kim-Prieto és Choi, 2007). A soron következő alfejezet a szubjektív jóllét kurrens 

megközelítéseit tekinti át és kategorizálja.  

 

II. 4. 1. 2. A szubjektív jóllét elméleti megközelítései  

 

Diener, Lucas és Oishi (2002) felosztása szerint 3 nagyobb kategóriába sorolhatók a 

szubjektív jóllét megközelítései:  

(I) Az egyik nagy elméletcsoportot azok a teóriák alkotják, melyek szerint a feszültség 

csökkentése, a szükségletek kielégítése (pl. Freud libidóelmélete vagy a szükségletek 

klasszifikációs rendszerei, pl. Maslow szükségletpiramisa), illetve a célok betöltése 

vezet a megelégedéshez (pl. Emmons, 1986). Az előbbi elgondolásokat hedonikus 

boldogságteóriáknak is nevezzük, mivel az öröm maximalizálására és a fájdalom 

minimalizálására való törekvést tekintik a boldogság alapjának (Peterson, Park és 

Seligman, 2005). A szemlélet már az ókorban is megjelent: Arisztotelész kortársa, a 

görög hedonista filozófus, Arisztipposz például az értelmes élet zálogának az 

azonnali kielégülések keresését tartotta, úgy vélte, csak az lehet boldog, aki átéli a 

gyönyöröket (Durayappah, 2011). A hedonikus jóllétkutatás napjainkban azt 
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tanulmányozza, hogy mi teszi az életet kellemessé vagy kellemetlenné, érdekessé 

vagy éppen unalmassá (Kahneman, 1999).    

Azok az elméletek, melyek azt sugallják, hogy a szubjektív jóllét a vágyaink és a 

céljaink beteljesítése által meghatározott, úgy vélik, hogy a célok eléréséig tartó út 

gyakran több örömöt ad, mint azok beteljesítése. Egy értékteli cél intrinzik motivált 

elérése azon túl, hogy boldogságot eredményez, már a célelérési folyamat során is 

növeli a megelégedést azzal, hogy a személy számára fontos célok energetizálják a 

viselkedést, fokozzák a pozitív érzelmek és az élet jelentésteliségének átélését 

(McGregor és Little, 1998). Mindezt neurofiziológiai adatok is alátámasztják: amint 

elértük a célunkat, a korábbi prefrontális aktivitás csökken (Davidson, 1994). A célig 

való eljutás folyamata tehát a boldogságtényező. Mindez már átvezet a 

folyamatelméletekhez.  

(II) A folyamat vagy tevékenységelméletek magában a tevékenységben való részvételt 

tartják a boldogság forrásának (pl. Csíkszentmihályi (1997) áramlat-élmény 

elmélete). Az ilyen élmények átélése során az egyén úgy lehet önmaga, úgy 

érvényesülhetnek belső igényei, úgy jelenhetnek meg belső jutalmak (öröm és 

boldogság), hogy közben megfeledkezhet önmagáról, éntudata kitágul (Pikó, 2005a). 

A tökéletes élmény (Csíkszentmihályi, 1997) nemcsak egyéni szinten, az optimális 

pszichés energiaáramlás formájában jelenhet meg, hanem az optimális társas létezés 

szintjén is.  

(III) A harmadik nagyobb csoport olyan megközelítéseket takar, melyek az emberek 

szubjektív jóllét szintjében mutatkozó stabilitást genetikus faktorokkal és állandó 

személyiségdiszpozíciókkal magyarázzák (Diener, Lucas és Oishi, 2002). 

Emócióink ugyan helyzetről helyzetre kisebb-nagyobb mértékben fluktuálhatnak, 

mégis azonosíthatunk ránk jellemző érzelmi válaszokat. Az átélt életesemények 

természetesen kihatnak szubjektív jóllétünkre, mégis végül alkalmazkodunk a 

változásokhoz és visszatérünk a biológiailag determinált – genetikusan adott – 

adaptációs szintünkhöz (pl. Diener és Larsen, 1984; Tellegen, Lykken, Bouchard, 

Wilcox, Segal és Rich, 1988). A szubjektív jólléthez, különösen a pozitív érzelmek 

átélésére való képességhez a legerősebben olyan vonások kötődnek, mint például az 

extraverzió, az érzelmi stabilitás, a diszpozicionális optimizmus vagy a kontrollérzet 

(pl. DeNeve és Cooper (1998) metaanalízise; Diener és Lucas, 1999; Lucas és Fujita, 

2000; Lucas, Diener, Grob, Suh és Shao, 2000).  

Egy másik felosztás (Durayappah, 2011) további nagyobb csoportokat is meghatároz a 

szubjektív-jóllét kutatás kurrens irányaiban:  

(IV) A szubjektív well-being egy elméletköre szerint a tapasztalatainkat és az érzéseinket 

folyamatosan bizonyos standardokkal hasonlítjuk össze (pl. más emberekkel, 

múltbeli feltételekkel, a kielégülés számunkra ideális szintjével, a céljainkkal). 

Amennyiben elvárásaink és a történések között eltérés van, és az összehasonlításból 

elvárásaink kerülnek ki nyertesen, akkor megelégedettségünk nő, ellenkező esetben 

pedig csökken (pl. Michalos (1985) ún. többszörös diszkrepancia teóriája).  

(V) Ed Diener (1984) a szubjektív jóllét dichotóm felosztását alkotta meg. Diener (1984) 

felülről lefelé (top-down) és lentről felfelé (bottom-up) ható tényezőket különböztet 

meg a szubjektív well-being megélésében. A lentről felfelé ható faktorok külső 

tényezőket (pl. az adott helyzet, demográfiai jellemzők) takarnak. Veenhoven (1999) 

egy vizsgálatában például kimutatta, hogy egy nemzet átlagos boldogságszintjének 

varianciáját 63%-ban olyan makrotársadalmi jellemzők magyarázták, mint például a 

szabadság, az egyenlőség és a felhalmozott javak mértéke. Minél magasabb szinten 

voltak ezek az értékek, annál élhetőbb és boldogabb társadalmat jeleztek előre. Lelki 

jóllétünkre tehát olyan társadalmi tényezők is jelentős mértékben hatnak, mint a 
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gazdaság fejlettsége vagy a politikai berendezkedés. Érdekes módon számos 

vizsgálat szerint azonban az egyéni szintű lentről felfelé ható tényezők (pl. olyan 

demográfiai változók, mint életkor, nem, jövedelem, iskolázottság, rassz, családi 

állapot!) csupán a szubjektív jóllét csekély hányadát (kb. 8-15%-át) magyarázzák 

(áttekinti pl. Andrews és Withey, 1976; Pikó, 2005a). Diener, Suh, Lucas és Smith 

(1999) mutatott rá arra, hogy a szubjektív jóllétre valójában az események és a külső 

körülmények szubjektív interpretációja van hatással, azaz a fentről lefelé irányuló 

folyamatok. Ezek a top-down mechanizmusok olyan egyéni tényezőket (pl. bizonyos 

személyiségvonások, értékek, célok) képviselnek, melyek olyan külső történéseket 

indítanak be, amik aztán hatással vannak a jóllétünkre.  

Diener és Seligman (2002) például egy longitudinális, önbeszámolókon és 

kortársértékeléseken alapuló vizsgálatukban több mint 200 egyetemistát követtek 

nyomon. A hallgatók egy része (kb. 10%-a) – az előzetes tesztelés alapján – igen 

magas boldogságértékkel bírt, míg a többiek átlagos, illetve jóval az átlag alatti 

boldogságszinttel rendelkeztek. Az eredmények szerint a boldogság tekintetében 

szupranormális csoport tagjai kiterjedt és mély romantikus és társas kapcsolatokkal 

rendelkeztek, igen szociábilisak, barátságosak, érzelmileg stabilak, emellett 

extravertáltak voltak. Gyakran tapasztaltak pozitív (de nem eksztatikus) élményeket, 

miközben ritkán éltek át negatív emóciókat, ám ha igen, azt jól tudták kezelni. Ezek 

a magas szubjektív jóllét szinttel jellemezhető diákok ugyanakkor a másik két 

csoporthoz képest nem számoltak be szignifikánsan gyakoribb testmozgásról, 

vallásgyakorlásról és nem tapasztaltak több, objektíven jónak ítélhető életeseményt 

sem. Ennek alapján a boldogság kulcstényezőjének a kedvező társas kapcsolati 

rendszer és a jól funkcionáló érzelemszabályozás tűnik, amely megfelelően tud a 

felmerülő életeseményekre, kihívásokra reagálni, ezzel egyfajta kiegyensúlyozott, 

tartósan optimális szintű szubjektív jóllétet alapozva meg. A vizsgálat jó példa a 

lentről felfelé és a fentről lefelé ható tényezők egymásba fonódására a boldogság 

mint pszichológiai vagyon (Diener és Biswas-Diener, 2008) felépítésében.  

(VI) Végül Durayappah (2011) egy új, integratív megközelítését közöljük. Durayappah 

(2011) a szubjektív jóllét kutatásokba az idői perspektíva behozatalát sürgeti. Abból 

indul ki, hogy az emberi elme az eseményeket a múlt, a jelen és a jövő szerint 

rendszerezi, ehhez igazodva a szubjektív jóllét elméleteknek is számolnia kell az 

idői dimenzióval (pl. az emberek egyaránt értékelik azt, hogy mennyire voltak 

boldogok, mennyire boldogok és azt is, hogy mennyire lesznek boldogok, és ez 

együttesen hat ki szubjektív jóllétükre). A szubjektív jóllét kutatásokban nem új 

vonulat az idő szempontjának beemelése (pl. Diener, Suh, Lucas és Smith, 1999; 

Kim-Prieto, Diener, Tamir, Scollon és Diener, 2005), de ezek a modellek a 

szubjektív jóllét összetevőit elkülönítve kezelik. Durayappah (2011) egy, a korábbi 

elméletekre is reflektáló, rendkívül összetett – az idődimenziót, a személyiség 

jellemzőit, a kognitív torzítások befolyását, a fejlődés szempontját és ezek egymásra 

hatásait is beépítő – ún. ciklikus szubjektív jóllét modellt alkotott meg, melyet 3P 

modellnek nevezett el (3P = past, present, prospect – ’múlt, jelen, a jövő távlata’). A 

modellben továbbá a boldog élet három formáját a korábbi kutatási vonulatokkal 

(„kellemes élet” – hedonisztikus kutatási vonulat; „jó élet” – well-being kutatások; 

„nagyszerű élet” – az eudaimonikus jóllét szempontja) és konstruktumokkal (pl. 

pozitív érzelmek, flow, célok, szelf-determináció) hozta összefüggésbe (1. ábra). A 

modell részletezése meghaladja az elméleti bevezető kereteit (bővebben lásd 

Durayappah, 2011), itt csak a legfőbb gondolatát emeljük ki. Eszerint a szubjektív 

jóllétünk megítélésekor a jelen jóllétünk felbecslése kihat a múlt becsléseire, ami a 

jövővel kapcsolatos becsléseket befolyásolja, ez pedig a jelen értékelési folyamataira 
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hat ki, és így tovább, egy ciklikusan változó, dinamikus szubjektív jóllét élményt 

eredményezve
6
.  

 
 

1. ábra: A „boldog élet” három formája – Durayappah (2011, 708. o.) összegző 

folyamatmodellje a szubjektív jóllét komponenseinek számba vételével  

 

 

A szubjektív jóllét, láthatjuk, egy rendkívül összetett jelenség. Fontos az is, hogy minden 

esetben szükséges a szubjektív jelzőt a fogalom elé tenni, hiszen a jóllét komponensei a 

személyiség, a kultúra, valamint az individuum és a társadalom által elfogadott értékek által 

befolyásoltak, így egyetérthetünk Kinggel abban, hogy a szubjektív jóllét eléréshez számos – 

egyéni – út vezet (King, Eells és Burton, 2004). A következő fejezetekben olyan átfogó 

modellek bemutatása történik, melyek a szubjektív jólléthez vezető útról és annak elemeiről 

határozott elképzeléssel bírnak.  

 

 

II. 4. 2. Humán erények, erősségek, pozitív karakterjegyek  

 

A reziliencia-kutatások (ld. II. 3. 5. fejezet) jelentős hatást gyakoroltak a pozitív 

pszichológiára, hiszen azt a felismerést hozták, hogy a gyengeségek javítgatása helyett, illetve 

mellett az erősségek fejlesztésére szükséges összpontosítani, miközben a belső erőforrásokra 

alapozunk (Pikó, 2005b). Ez a perspektíva azért is jelentős, mert a környezetünkben rengeteg 

a kockázati tényező, ráadásul legtöbbjük látens vagy nehezen felismerhető (pl. bizonyos 

stresszhatások, az életmód vagy akár makrotársadalmi folyamatok befolyásai) (Pikó, 2005b).  

Sheldon és King (2001) deklarálta elsőként a pozitív pszichológia céljaként az emberi 

erények és erősségek tudományos alapú vizsgálatát. Ezek olyan karakterjegyek, melyek 

hozzásegítenek ahhoz, hogy önmagunkkal és környezetünkkel harmóniában éljünk, lelki 

egészségünk megőrizzük, sőt növeljük. A humán erősségek figyelembevétele azonban nem 

teljesen előzmény nélküli irányvonal a pszichológiában (Fernández-Ballesteros, 2003). 

Számos paradigma (pl. a humanisztikus pszichológia) és alkalmazott lélektani terület (pl. 

szervezetpszichológia, neveléslélektan) olyan képességeket, kompetenciákat, tulajdonságokat 

                                                 
6
 A ciklikus modell szerint a globális szubjektív jóllét érzéséhez a múltra, a jelenre és a jövőre vonatkozó 

kellemes, örömteli gondolatok egyaránt hozzájárulnak (Durayappah, 2011). Durayappah (2011) Bryant (2003) 

elgondolására alapoz, aki szerint a boldogság nem egyszerűen az arra való képesség, hogy kellemes, pozitív 

érzelmeket éljünk át, hanem az is a része, hogy megtaláljuk, befolyásoljuk, fenntartsuk és szabályozzuk 

mindennek átélését. Eközben olyan, fentről lefelé ható tényezők (vö. Diener, Suh, Lucas és Smith, 1999) – a 3P 

modellben ún. meta szintű jelenségek, meta-torzítások – befolyásolják a teljes körfolyamatot, mint pl. (1) 

bizonyos személyiségvonások (pl. extraverzió, érzelmi staibilitás), a temperamentum; (2) az arra irányuló 

vágyunk, hogy a ránk jellemző szubjektív jóllét szintünket viszonylag állandó szinten tartsuk; (3) illetve a 

metahibák eredhetnek kulturális hatásokból is (Durayappah, 2011). Schimmack, Oishi és Diener (2002) például 

kimutatták, hogy a japán származású amerikai diákok alacsonyabb múltbeli szubjektív jóllét szintről számoltak 

be, mint a fehér bőrű amerikai diákok, ugyanakkor a két csoport aktuális well-being szintje hasonló volt.  

HEDONIZMUS 

- jövő: vágyak 

- jelen: pozitív 

érzelmek 

- múlt: pozitív 

élmények a múlt 

felidézéséből  

WELL-BEING 

- jövő: anticipáció 

- jelen: flow 

 

- múlt: hála  

EUDAIMÓNIA 

- jövő: célok  

- jelen: 

öndetermináltság  

- múlt: 

beteljesedettség, 

értelem, jelentésadás 
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(pl. intrinzik motiváció, önaktualizáció, kreativitás, tehetség) vesz figyelembe, melyek 

egyértelműen olyan erőforrások, amik pozitívak, erősségként tekinthetünk rájuk. Ráadásul a 

filozófia és a vallásos retorika olyan fogalmai, mint spiritualitás, bátorság, moralitás vagy a 

„civil erények” az utóbbi években pszichológiai konstruktumokká váltak és operacionizálásuk 

folyamatban van (ld. pl. a spiritualitás egyre bővülő pszichológiai szakirodalmát).
7
 

A legfontosabb kritériuma annak, hogy egy karakterjegyet humán erénynek tekintsünk, az 

az, hogy az adott jellemző hozzájáruljon mind az egyén biológiai, mind pedig szociokulturális 

sikeréhez (Fernández-Ballesteros, 2003; Pikó, 2005b). Ha a humán erények bármely kurrens 

kategorizációját (pl. Seligman, 2002b; Carver és Scheier, 2003; Peterson és Seligman, 2004a 

összefoglaló kötete) megnézzük, azok olyan jellemzőket (pl. mértékletesség, bölcsesség, 

emberségesség, bátorság) összesítenek, melyek már évszázadokkal korábban is megjelentek 

pl. filozófiai, erényetikai vagy valláserkölcsi munkákban, és számos kultúrában értékes 

emberi tulajdonságnak tartják azokat, azaz egyetemesen elfogadott erényekről van szó 

(áttekinti: Peterson és Seligman, 2004b és Dahlsgaard, Peterson és Seligman, 2005). Mi 

biztosíthatja azt, hogy ezek a karakterjegyek ilyen hosszútávon és ennyire konzisztens módon 

értékhordozóak lehetnek? Pikó (2005b) szerint ennek az alapja az, hogy a humán erények 

védőhatással bírnak az egészségre: olyan hormonális, enzimatikus, vegetatív idegrendszeri 

folyamatokat indítanak el az emberi szervezetben, melyek testi és lelki egészségünket 

szolgálják, védőfaktorok. Például a pozitív társas kapcsolatok és az abból fakadó pozitív 

érzelmek serkentik mind a celluláris, mind a humorális immunaktivitást (Ryff és Singer, 

2002). Vagy például Singer és Ryff (1999) vizsgálatában – mely a Wisconsin longitudinális 

kutatás része volt – azok közül a személyek közül, akik már régóta rossz anyagi körülmények 

között éltek, de pozitív kapcsolati profilról tudtak beszámolni, igen magas arányban (mintájuk 

78%-a) igen jó allosztatikus terhelés-értékeket
8
 mutattak, ellenben negatív kapcsolati térképű 

társaikkal. Pikó (2005b) rámutat, hogy a humán erények biokémiai jutalmazóértéke akkor is 

megjelenik, ha társadalmi szempontból esetleg mások aktuálisan az előírások (pl. nem 

tekintik „divatosnak” a szoros kapcsolatokat), éppen ez a biológiai-evolúciós megalapozottság 

biztosítja hosszútávú fennmaradásuk.  

A pozitív pszichológia indulásakor, indításakor Seligman és Csikszentmihályi (2000) éppen 

olyan – egyéni és csoportszintű – karakterjegyek megismerésére buzdította az új 

tudományterület kutatóit, melyek a mentális betegségek prevenciójában, a mentális egészség 

növelésében játszhatnak szerepet. Azóta számos humán erősséget azonosított és vizsgált a 

pozitív pszichológia. Az 1. táblázat Fernández-Ballesteros (2003) nyomán ezt foglalja össze. 

Majd egy alfejezet Martin Seligman (2002b, magyarul 2008b) autentikus életöröm elméletét 

tekinti át.  

 

1. táblázat: A humán erősségek egy lehetséges klasszifikáció rendszere (Fernández-

Ballesteros, 2003, 138. o.) 

 

KATEGÓRIA PÉLDA 

 

Érzelmi szint  

- optimizmus  

- szubjektív jóllét  

- boldogság  

                                                 
7
 Pl. Paloutzian és Park, 2005 vagy hazánkban Kulcsár, 2008.  

8
 Az allosztatikus terhelés mutatója számos fiziológiai rendszer (pl. szív- és érrendszer, metabolikus rendszer, 

HPA-tengely szimpatikus idegrendszer) kumulatív elhasználódásának mértékét összegzi, egyetlen indexbe 

sűrítve (Ryff és Singer, 2002). A longitudinális örgedésvizsgálatok (pl. Geronimus, Hicken, Keene és Bound, 

2006; Karlamangla, Singer és Seeman, 2006; Gruenewald, Seeman, Karlamangla és Sarkisian, 2009) rámutattak, 

hogy a magas fiziológiai elhasználódás (magas allosztatikus terhelés index) megnövelte a szív- és érrendszeri 

betegségek, a kognitív leépülés és a mortalitás arányát. Ryff és Singer (2002) szerint a magas szubjektív jóllét-

szint protektív faktor lehet az allosztatikus „elhasználódás” folyamatában.  
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- megelégedettség  

 

Motivációs szint  

- énhatékonyság  

- öndetermináció  

- intrinzik motiváció  

- önmegvalósítás  

 

Intellektuális erények  

- originalitás  

- kreativitás  

- tehetség  

- bölcsesség 

- érzelmi intelligencia  

 

 

Társas erények  

- empátia  

- interperszonális készségek  

     (pl. kommunikációs készség)  

- proszociális viselkedés  

- spontaneitás  

 

 

 

Társadalmi erények (mikro- és makroszinten)   

- társas támogatás  

- társadalmi lehetőségek  

- társadalmi diverzitás  

- tolerancia 

- szolidaritás, méltányosság  

- gazdasági-társadalmi erőforrások 

egyenlő elosztása  

 

 

II. 4. 2. 1. Autentikus életöröm – erősségek és erények  

 

Nem sokkal a pozitív pszichológia indulása után Martin Seligman (2002c) azt a provokatív 

kérdést tette fel, hogy miért is törődjünk a boldogsággal, egyáltalán a pozitív emóciókkal. 

Áttekinti, hogyan és miért vált egyre fontosabbá a pozitív emóciók kutatása – a negatív 

érzelmek mellett – a pszichológiában. Végül azonban – saját magával kapcsolatos 

tapasztalataiból kiindulva – azt veti fel, hogy akkor is lehet valaki boldog, ha a pozitív érzelmi 

spektrum alacsony végén helyezkedik el, azaz érzelmileg nem túlfűtött ember (Seligman, 

2002c). Hogyan lehetséges ez? Illetve lehetséges-e és hogyan a pozitív érzelmek mennyiségét 

növelni egy adott személynél?  

Seligman (2002c) szerint először is meg kell különböztetnünk a tartós boldogság szintjét a 

pillanatnyi boldogságétól. Míg az utóbbi könnyen növelhető némi segítséggel, például egy 

szelet csokoládéval vagy egy bókkal, addig a tartós boldogságszint emelkedését az átmeneti 

örömök számának növelése nem biztosítja. Ami a tartós boldogságunkhoz hozzájárul az 

részben három olyan dolog, melyeket önmagukért választunk: ilyenek a pozitív érzelmek, az 

elmélyülés valamiben és az értelmes célok, a jelentés keresése az életünkben. Másrészt 

életörömünk fokozódását az „örök”, univerzális, a fentebb körülírt pozitív karakterjegyek, a 

humán erősségek köre is támogatja. Seligman (2002d) ezeket az erősségeket vette számba és 

megalkotott egy 24 karakterjegyből álló rendszert. A karakterjegyek azonosításához 

visszanyúlt az ókori filozófiákhoz és a különböző vallási irányzatok által fontosnak tartott 

erényekhez (Peterson és Seligman, 2004b), ezekben a gondolatrendszerekben (taoizmus, 

hinduizmus, buddhizmus, kereszténység, iszlám, antik és újkori filozófia) hat közös erény 

jelenik meg: a bölcsesség, a bátorság, az emberségesség, az igazságosság, a mértékletesség és 

a transzcendencia. Az erényeket Seligman (2002d) absztrakt összetevőknek tartja, míg a 

karaktererősségeket olyan pszichológiai komponenseknek (folyamatoknak és 

mechanizmusoknak), melyek meghatározzák ezeket az erényeket (Peterson és Seligman, 
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2004c) és mérhetők, valamint megtanulhatók. Seligman (2002d) rendszerét a 2. táblázat 

ismerteti részletesen.  

Seligman (2002d) elkülöníti az erősségeket az adottságoktól. Az adottságok – mint például a 

szépség, a zenei hallás vagy a gyors futás képessége – ugyanis kevésbé fejleszthetők, inkább 

veleszületettek és viszonylag automatikusak, úgy is mondhatnánk vagy olyan szerencsés 

valaki, hogy birtokolja az adott adottságot vagy nem (az akaraterő nemigen segít a 

megszerzésükben). Ellenben az erősségek pszichológiai vonás jellegűek, azaz időbeni 

stabilitást mutatnak és sokféle helyzetben jelennek meg. Az erősségek továbbá önmagukban 

értéket képviselnek, és még nagyon gyenge alapokról is jelentősen fejleszthetőek kitartással, 

gyakorlással és jó oktatással, azaz majdnem minden átlagos ember megszerezheti, ha 

erőfeszítést tesz arra, tehát akaratlagosak, akaraterő kell birtoklásukhoz és működtetésükhöz. 

Valamint az erősségek minden kultúrában jelen vannak, és számos kultúra jórészt 

hasonlóképpen ítéli meg és értékeli azokat, gyakorta pedig intézményrendszerével, az elismert 

szerepmodellekkel vagy például gyermekmesékkel támogatja is a karaktererősségeket.  

Seligman (2002d) kialakított egy technikát, mellyel meghatározható, hogy egy személy 

milyen erősségeket birtokol, és javaslatokat tesz arra is, hogy hogyan lehetséges ezeket a 

birtokolt erősségeket nap mint nap gyakorolni, illetve hogyan lehet újabb, addig nem birtokolt 

karakterjegyeket sajátunkká tenni. A mérési eljárás a Values In Action Inventory of Strength 

(VIA) kérdőív
9
, melyet Christopher Petersonnal közösen hoztak létre. A kérdőív egy 

internetes honlapon (www.authentichappiness.org) található meg, kb. egy fél óra alatt 

kitölthető, segít azonosítani és sorba rendezni a kitöltő erősségeit, miközben eredményeit a 

meglévő adatbázissal hasonlítja össze és rövid kiértékelést is ad. Seligman (2002d) 

tapasztalatai szerint egy személynél általában 5-6 működtetett erősség azonosítható.   

Az alfejezet nyitó bekezdéséhez térünk végül vissza a seligmani karaktererősség-rendszer 

bemutatása után: Seligman (2002d) szerint ugyanis a karaktererősségeink által lehetünk 

boldogok. Az erősségek gyakorlásával pozitív élményállapotba kerülhetünk (pl. örömöt, 

büszkeséget vagy harmóniát élhetünk át), miközben használjuk, „megcselekedjük” 

erősségeinket. Az élet fő területein (pl. kapcsolatok, munka, játék, nevelés) a ránk jellemző 

erősségek használata boldogságot és kiteljesedést hoz, a „jó élet”, a jóllét megélésének 

elemeit építve fel. Így kapcsolódnak tehát az erények és az azokat felépítő erősségek a pozitív 

érzelmekhez, a boldogsághoz – az életörömhöz. Ráadásul az erősségek megvédenek a 

gyengeségek okozta megpróbáltatásoktól, legalábbis gyengítik azok negatív hatásait.  

 

 

2. táblázat: A Martin Seligman (2002d) által azonosított 6 erény és 24 erősség rendszere 

 

ERÉNYEK 

 

ERŐSSÉGEK 

 

I. BÖLCSESSÉG 

1. kíváncsiság – aktív elköteleződés az 

újdonság iránt  

2. tudásszomj – a tanulás szeretete 

3. nyitottság, kritikus gondolkodás – 

bizonyítékokra támaszkodva hozott ítélet  

4. praktikus intelligencia, találékonyság – 

kreativitás, józan ész  

                                                 
9
 A VIA-kérdőív tételeit két példával szemléltetjük. Az egyik a kíváncsiság erősségéhez tartozó kérdés: „Az az 

állítás, hogy: „Én mindig kíváncsi vagyok a világra.” Nagyon illik rám (5), Illik rám (4), Semleges (3), Nem illik 

rám (2), Egyáltalán nem illik rám (1)”. A másik a szeretet adása és elfogadása karakterjegyéhez sorolható állítás: 

„Zavarba jövök, ha más szeretét érzem.”, melyet szintén az előbbi ötfokozatú skálán kell megítélnie a kitöltőnek. 

(Forrás: Seligman, 2008b, 192-215. o.)  

http://www.authentichappiness.org/
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5. szociális, személyes és érzelmi 

intelligencia – tisztában lenni a saját és 

mások érzelmeivel, motivációival és erre 

megfelelően reagálni  

6. perspektíva – összefüggések meglátása  

 

II. BÁTORSÁG 

 

(az akarat tudatos gyakorlása egy méltó cél 

érdekében, nagy megpróbáltatások közepette)  

7. helytállás és merészség – szembenézni a 

veszéllyel a félelem ellenére; morális és 

pszichológiai bátorságot is jelent  

8. kitartás, szorgalom – az elkezdett 

feladatok befejezése, még ha azok 

nehezek is, de nem perfekcionizmus  

9. integritás, hitelesség, őszinteség – az 

élet hiteles, őszinte módon való élése  

 

III. EMBERSÉG, SZERETET  

 

(ez az erénykör a másokkal való társas 

interakciókban mutatkozik meg)  

10. kedvesség, nagylelkűség – alapja: a 

másik ember értékének elismerése és 

érdekeinek szem előtt tartása 

11. szeretet adása és elfogadása – a meghitt 

és közeli kapcsolatok értékelése  

 

IV. IGAZSÁGOSSÁG 

 

(a nagyobb társas közösséghez való viszony 

minősége, polgári aktivitás)  

12. állampolgári öntudat, kötelességérzet – 

továbbá csapatmunka, lojalitás  

13. becsületesség – mindenkit egyformán, 

előítélet nélkül kezelni; a személy 

cselekedeteit tágabb morális alapelvek 

irányítják  

14. vezetői képesség – emberséges vezetői 

attitűd a munka hatékony megszervezése 

mellett  

 

V. MÉRTÉKLETESSÉG  

 

(a vágyak megfelelő és mértékletes kifejezése)  

15. önkontroll – a szükséglete és vágyak 

ellenőrzés alatt tartása, nemcsak tudni, 

mi a helyes, hanem aszerint is 

cselekedni, pl. a negatív érzelmek 

semlegesítésére való képesség  

16. megfontoltság – körültekintés, pl. a 

végrehajtás előtt minden információ 

begyűjtése  

17. alázat, szerénység – az a hit – a személy 

jó teljesítménye mellett – hogy a dolgok 

nagy rendszerében a győzelmek és a 

vereségek nem jelentenek túl sokat, 

(vigyázat, a szerénység nem kishitűséget 

jelent!)  

 

VI. TRANSZCENDENCIA  

 

(olyan érzelmi erősségek köre, amelyek 

túlmutatnak az egyénen, összekapcsolva őt 

valami nagyobbal, állandóval, pl. a többi 

emberrel, a jövővel, az evolúcióval, az 

univerzummal, az istenivel)  

18. a szépség és a tökéletesség értékelése – 

amennyiben intenzív ez az élmény, áhítat 

és csodálat társul hozzá  

19. hálaérzet – személytelen, nem emberi 

források és mások felé is irányulhat  

20. remény, optimizmus, jövőirányultság – 

a jövővel kapcsolatos pozitív hozzáállás  

21. spiritualitás, hit – vallásos vagy világi 

életfilozófia arról, ami a létezést 

elhelyezi egy tágabb univerzumban  

22. megbocsátás, könyörület – egy újabb 
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esélyt adni annak, aki megbántott  

23. játékosság, humor  

24. szenvedély, lelkesültség – testestül, 

lelkestül beleveti valaki magát abba, amit 

csinál, amibe belevág  

 

 

II. 4. 3. A jóllét elmélet (Well-Being Theory, Seligman, 2011)  

 

Az előbbi fejezethez szorosan kapcsolódik a jelenlegi, hiszen Martin Seligman (2011)
10

 

legaktuálisabb – az imént bemutatott autentikus életöröm elmélet átdolgozásával kialakított – 

jóllét teóriáját járja körül.  

Seligman (2011) ebben a munkájában is azt keresi, hogy mi teszi az életet „élni érdemessé”. 

Úgy véli azonban, hogy a boldogság monista fogalma a köznyelvben „kimerült”, 

„elhasználódott” és egyfajta hedonista jelentéstartalommal kapcsolódott össze, azaz a laikus 

ember jókedvet, vidámságot ért a kifejezés alatt, holott tudománytörténetileg a terminus nincs 

ilyen szoros kapcsolatban a hedonizmussal (vö. a II. 1. 3. fejezettel).  

Seligman (2011) monográfiájában – mely nemcsak a szűkebb szakmának, hanem a 

nagyközönségnek is szól – azt a célt tűzi ki, hogy a boldogság megértésének egy új, originális 

elméletét tegye közzé, melyben a boldogság, a jóllét osztatlan konstruktumát elemekre bontja. 

Természetesen nem Seligman (2011) kísérlete az első – és feltehetően nem is az utolsó – a 

szubjektív jóllét összetevőkre bontásának terén (ld. pl. a II. 4. fejezet elméleteit). A seligmani 

jóllét teóriát úgy véljük, azért érdemes részletezni, mert Seligman (2011) erre alapozva 

konkrét és sokrétű oktatási programot dolgozott ki, melyet alkalmazott pozitív 

pszichológiának (Master Applied Positive Psychology, MAPP) nevezett el. A programot 

például iskolákban, a felnőttképzésben, a munkalélektan vagy a terápiás beavatkozások terén 

is hasznosítják a tengerentúlon, vagy például a „pozitív informatika” (Seligman, 2011, 93.) 

megalkotásával segítik elő a pozitív életmegélést és azt, hogy nagy tömegekhez juthasson el 

az általános jóllét megélésének, fejlesztésének lehetősége.
11

 Ez azért is fontos, mert Seligman 

(2011) a prosperitás lehetőségét az új évezredben nem a vagyonosodásban látja, nem a 

nemzeti össztermék (GDP) növelésében, hanem a szubjektív jóllét fokozásában. Szerinte most 

nőtt fel az utolsó olyan generáció, aki anyagilag jobban élhet, mint a szülei. Nincsen ez így 

azonban az általános jóllét terén: ennek öt területét fokozva az élet pozitív megélése 

fenntartható, kialakítható – a prosperitást a pozitív érzelmek fűtik. Seligman (2011) szerint 

tehát tanítani lehet és kell is a jóllétet, azaz azt, hogy miként is éljünk át több pozitív érzelmet; 

hogy miként találjunk több értelmet az életünkben; hogy hogyan legyenek jobbá 

kapcsolataink, és hogyan legyenek pozitív eredményeink. A következőkben ennek az elméleti 

megalapozását tekintjük át.  

Seligman korábbi elméletéből, az autentikus életöröm elgondolásából (Seligman, 2002b, vö. 

II. 4. 2. 1. fejezet) számos elemet megtartott, így azt a szemléleti keretet is, hogy a pozitív 

pszichológia azoknak a jelenségeknek a tanulmányozásáról szól, melyeket önmagukért 

választunk. Az autentikus életöröm elméletben három ilyen tényezőt azonosított (Seligman, 

2002b):  

(1) a pozitív érzelmek körét (pl. öröm, nyugalom, elragadtatás);  

(2) az elmélyülés, azaz a flow állapota (Csíkszentmihályi, 1997);   

                                                 
10

 Seligman 2011. tavaszán jelentette meg Flourish. A Visionary New Understanding of Happiness and Well-

being című könyvét, mely magyar nyelven már ugyanazon év őszén olvasható volt: Flourish – élj boldogan! A 

boldogság és a jól-lét radikálisan új értelmezése címmel.   
11

 Seligman a jóllét elmélet alkalmazását, alkalmazhatóságát – számos példával – 2011-es könyvének 4., 5., 6. és 

7. fejezetében tekinti át.  
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(3) és az értelem, az értelmes célok keresése az életünkben.  

Ezeknek az elemeknek az átélése megelégedést, boldogságot hoz létezésünkbe.  

Seligman azonban ezt a korábbi elméletét hiányosnak találta, tapasztalatai és tanítványai 

segítségével azonosított még két olyan jelenséget, melyekre szintén önmagukért törekszünk, 

nem valamilyen más elem elérésért:  

(4) ilyen a teljesítmény, azaz az, amikor magáért a teljesítmény kedvéért törekszünk a 

teljesítményre, és pl. nem a dicséretért vagy a nyereségért; ez a tényező teremti meg az 

eredményes életet;   

(5) és végül a pozitív kapcsolatok, a másokkal való jó kapcsolatra törekvés alapozza meg a 

jóllétünket.  

 Seligman (2011) a szubjektív jóllét megélésében a legnagyobb szerepet a pozitív emberi 

kapcsolatoknak tulajdonítja. A pozitív kapcsolatok, az azokban megélt érzelmek és az azokból 

fakadó egyéni és társas előnyök (pl. a kötődés (pl. Bowlby, 1969; Baumeister és Leary, 1995); 

a társas támogatás (pl. Cohen és Wills, 1985; Kulcsár, 2005); a romantikus kapcsolatok (pl. 

Sternberg és Gracek, 1984; Hazan és Shaver, 1987) tanulmányozása egyáltalán nem jelent 

újdonságot a pszichológiában. A keret, melybe Seligman belehelyezi azokat, adja a nóvumot: 

a pozitív emberi kapcsolatok és az azokra való törekvés alapozza meg a szubjektív jóllétünk. 

Seligman egy kutatás (Isaacowitz, Vaillant és Seligman, 2003) alapján egy egyszerű példát 

hoz erre: ha ismerünk olyan embert, akit felhívhatunk még hajnali négykor is, ha valami 

nagyon bánt minket és kiönthetjük neki a lelkünk, akkor valószínű, hogy tovább fogunk élni, 

mint azok, akiknek nincs ilyen családtagja vagy barátja. A nemrégiben elhunyt Christopher 

Peterson, a pozitív pszichológia egyik alapítója egy interjúban például egyenesen úgy 

fogalmazott, hogy a pozitív pszichológia „másokról szól”, azaz a más emberekkel való 

értékteli kapcsolatainkról. A legfőbb erősség ebben a keretben, ha az ember szeret és szeretik, 

valamint képes ezt a szeretetet elfogadni is. A szeretetkapcsolatok adják a legnagyobb 

örömforrást az emberek számára (Bagdy, 2010).   

Seligman (2011) evolúciós bizonyítékait hozza annak, hogy a pozitív kapcsolatok 

önmagukban, önmagunkért fontosak. Az evolúció a pozitív kapcsolatokat két alapvető 

elemmel támogatta meg. Az egyik, hogy csoportban élni kétségtelenül adaptív előnyt jelent, a 

másik pedig hogy a humán nagyagy extra kapacitása a társas problémák megoldására 

szelektálódott. Mivel a doktori dolgozat egy fontos szeletét adja a családi kapcsolatok és 

dinamika, illetve a családészlelés- és működés mentális egészséggel való összefüggéseinek 

vizsgálata, ezért erre az aspektusra még visszatérünk a II. 6. 1. fejezetben.  

A well-being teóriában is az erősségek működtetésével alapozhatjuk meg a fentebb 

felsorolt 5 nagy szubjektív jóllét pillért. Ami a legnagyobb eltérés azonban Seligman (2011) 

szerint az autentikus életöröm elmélethez képest, hogy míg az egy egydimenziós jóllét-

felfogást ad, addig a jóllét elmélet már több tényezős elgondolás. A jóllét eme összetett 

formáját a virágzás (flourish) elnevezéssel jelöli. Oláh és Kapitány-Fövény (2012) mutat rá 

arra, hogy a seligmani well-being modell a hedonikus és az eudaimonikus hagyomány, 

valamint a szubjektív és a pszichológiai jóllét integrálására tesz kísérletet.  

A következő fejezet egy olyan pozitív pszichológiai teóriát jár körül, mely a jóllét elmélet 

egyik alapösszetevőjének, a pozitív érzelmek megélésének életünkben játszott szó szerint 

létfontosságú „hasznát”, hasznosságát tekinti át és rendszerezi.   

 

 

II. 4. 4. A pozitív érzelmek szemlélet-szélesítő és erőforrás-gazdagító elmélete  

 

Az utóbbi évek emóciókutatásának egyik legnagyobb újdonsága és elismert modellje 

Barbara L. Fredrickson teóriája a pozitív érzelmek adaptivitásban játszott főszerepéről 
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(Fredrickson, 1998, 2001). A pozitív pszichológus Fredrickson ezért a munkájáért 2000-ben 

elsőként kapta meg az Amerikai Pszichológiai Társaság (APA) Templeton-díját.  

Fredrickson ún. broaden-and-build modelljét egy 2009-es tanulmányunkban a pozitív 

érzelmek szemléletünket szélesítő és erőforrásainkat gazdagító elméleteként fordítottuk 

(Reinhardt, 2009), a fordítás hosszúsága miatt azonban az alábbi szövegben az angol eredeti 

elnevezésnél (broaden-and-build) maradunk, illetve Boros Ottília tömör és találó fordítását – 

láss-gyarapíts modell – vesszük át (Csíkszentmihályi és Selega Csikszentmihalyi, 2011).  

Fredrickson vizsgálatai során abból a felismerésből indult ki, hogy a pozitív érzelmek nem 

illeszthetők maradéktalanul bele az érzelemkutatás kurrens modelljeibe. Feltűnt számára, 

annak ellenére, hogy a kilencvenes években ismét felélénkült az érdeklődés az érzelmek 

vizsgálata iránt, a pozitív affektusok marginális helyre szorultak (Fredrickson, 1998). A 

pszichológiai szakirodalom érzelmekről szóló áttekintő tanulmányai mind az 

elméletalkotásban, mind a hipotézistesztelésben a negatív emóciókat helyezték előtérbe. 

Ennek eredményeképpen azonban a pszichológia nem volt képes kielégítő választ adni arra a 

kérdésre, hogy vajon mire valók, miért hasznosak számunkra a pozitív érzelmek. Pedig a 

pozitív affektusok „használata” általános jóllétünk sarokkövét adja. A pozitív affektivitást 

Watson (2002) egy olyan, az embereket stabilan jellemző tulajdonságként – egyben 

fejleszthető területként – határozta meg, mely a pozitív érzelmi tapasztalatok átélési 

képességére vonatkozik. Azok, akik erősen jellemezhetők ezzel a vonással, gyakori és 

intenzív epizódjait élik meg a kellemes hangulatoknak, általában kedvesek, lelkesek, 

energikusak és magabiztosak. Az érzelmi állapotokat számos módon és területen – tudatosan 

– hasznosíthatjuk (Oláh, 2005). A pozitív hangulatok például nagyobb valószínűséggel 

vezetnek pozitív kimenetekhez (Mayer, Gaschke, Braverman és Evans, 1992). A boldog 

hangulat továbbá a kreatív feladatmegoldást facilitálja, hiszen olyan mentális beállítódást 

segít elő, mely újszerű, szokatlan asszociációkat serkent (Isen, Daubman és Nowicki, 1987). 

Az önindukált pozitív hangulat pedig abban segíthet, hogy magabiztosak legyünk adott 

feladat megoldásában (Oláh, 2005).  

Fredrickson és Levenson (1998) egy további szempontra is rámutattak: a pozitív emóciók 

fontosságára a negatív érzelmek keltette problémák megoldásában, ezzel ráirányították a 

figyelmet a pozitív affektusok kutatásának ökológiai validitására.  

 

 

II. 4. 4. 1. A pozitív érzelmek evolúciós haszna és szerepe a személyes erőforrások 

kiaknázásában  

 

Míg a negatív érzelmek alkalmazkodásban betöltött szerepe egyértelmű: specifikus 

cselekvési tendenciákkal biztosítják az életet fenyegető szituációkban a szervezet védelmét, 

addig a pozitív érzelmek esetében az adaptivitás nem olyan nyilvánvaló. A negatív érzelmek 

beszűkítik a gondolkodást és a viselkedéskészletet, azért hogy a figyelem fókuszálásával 

elősegítsék a túlélést az életet veszélyeztető, gyors és határozott cselekedeteket kívánó 

helyzetekben (Fredrickson, 2003a). Fredrickson (1998, 2003a) felhívja a figyelmet, hogy a 

legtöbb pozitív emóció nem illeszkedik ehhez a modellhez. Először is a pozitív érzelmek 

jellemzően nem az életet fenyegető helyzetekben aktiválódnak. Másodsorban általában nem 

indukálnak jól meghatározható specifikus cselekvési tendenciákat. Ez esetben felvetődik a 

kérdés: mi lehet a pozitív érzelmek funkciója? Van-e egyáltalán adaptív értékük? Fredrickson 

(1998) szerint igen, azonban ennek megvilágításához túl kell lépni a korábbi 

érzelemmodelleken.  

A pozitív érzelmek olyan körülmények között keletkeznek, melyek nem fenyegetőek, és 

nem kell gyors döntéseket hozni, azaz nem szűkítik be a személy pillanatnyi gondolat- és 

cselekvéskészletét. Ezzel a pozitív érzelmek éppen arra sarkallhatják az egyéneket, hogy 
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felhagyjanak a jól bevált magatartási sémáikkal, automatizálódott mindennapi rutinjaikkal, 

így a gondolatok és cselekvések új, kreatív és spontán módjait alkalmazzák. A fredricksoni 

perspektíva azt is demonstrálja, hogyan szolgáltathatnak a pozitív érzelmek hatékony eszközt 

a negatív emóciók regulációjában.  

Fredrickson (1998) innovatív modelljét négy pozitív érzelem: az öröm (joy), a kíváncsiság-

érdeklődés (interest), a megelégedés (contentment) és a szeretet (love) elemzésére alapozza. 

Két okból döntött e négy pozitív emóció bemutatása mellett. Egyrészt jól elkülöníthetők 

egymástól (a szeretet kivételével), másrészt minden kultúrában felismerhetők, azaz 

univerzális jelenségek. Mind a négy érzelem esetében leírja az előidéző körülményeket, az 

általuk okozott változásokat az aktuális gondolat-akció készletben, illetve a létrehozott 

változások kimenetét, következményeit.  

(I) Az öröm (boldogság, élvezet, emelkedett, euforikus hangulat) csak 

biztonságos és ismerős körülmények között jelenik meg (Izard, 1977), 

olykor pedig valamely cél elérése érdekében véghezvitt teljesítmény 

kísérője. Az öröm a szó legtágabb értelmében játékosságra ösztönöz. 

Nemcsak fizikai és szociális, de intellektuális és művészi játékosságot, 

felfedezést, explorációt is magában foglal. Habár a játék a leggyakrabban 

céltalan tevékenységnek tűnik, az etológusok egyetértenek abban, hogy 

elősegíti a készségek begyakorlását. A testi készségek a birkózós-verekedős 

játékokkal, a manipulatív-kognitív készségek a tárgyakkal történő 

manipulációval, míg a szociális-érzelmi készségek a szerepjátékok által 

fejleszthetők (Boulton és Smith, 1992). Így az öröm játékosságra motiváló 

hatásával nemcsak kitágítja az egyéni gondolat- és cselekvéskészletet, 

hanem közvetetten is hozzájárul a személyes fizikális, intellektuális és 

szociális készségek felépítéséhez. Különösen lényeges, hogy ezek az új 

erőforrások tartósan hozzáférhetők, jóval azután is, hogy megtapasztaltuk 

az öröm érzését.  

(II) A kíváncsiság, érdeklődés, mely azonos fogalmi körbe tartozik a kihívással 

és az intrinzik motivációval (Deci és Ryan, 1985) – sőt Fredrickon (1998) 

szerint a flow (Csíkszentmihályi, 1997) is a kíváncsiság egy formája – csak 

biztonságosnak értékelt, ugyanakkor újdonságot, változatosságot és a 

lehetőségek készletét felmutató környezetben jelenik meg. Az érdeklődés 

tehát erőfeszítést és figyelmet követel a személytől. Fredrickson (1998) 

Izardhoz (1977) nyúl vissza, amikor abból indul ki, hogy a pillanatnyi 

gondolat-akció repertoár a kíváncsiságon alapul: az exploráció kifejezett 

célja ugyanis az érdeklődés tárgyáról minél többet megtudni. A kíváncsiság 

nyomozásra sarkall, bevonódunk, vagy éppen kiterjesztjük énünket azzal, 

hogy új információkat és tapasztalatokat gyűjtünk be azokról a 

személyekről vagy dolgokról, melyek kiváltották érdeklődésünket (Izard, 

1977). Fredrickson (1998) konklúziója szerint a kíváncsiság nem pusztán 

kiterjeszti az egyéni kognitív-akció készletet, hanem a fenntartott 

érdeklődés, exploráció hosszabb távon is növeli az egyén tudáskészletét, 

amely tartós forrásként szolgálhat a későbbi nehéz helyzetekben is. A 

kíváncsiság így a személyes növekedés, a kreatív erőfeszítés és az 

intelligencia fejlődésének elsődleges alapja.  

(III) Az elégedettség (nyugalom, békesség, derű) csak biztonságos és minimális 

erőfeszítést kívánó környezetben jelentkezik. Fredrickson (1998) rámutat: a 

változások, melyeket az elégedettség beindít, inkább kognitív, semmint 

fizikális szinten zajlanak, ezért nem olyan látványosak. Az elégedettség 

pozitív érzelme arra buzdítja az egyént, hogy átérezze életének aktuális 
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körülményeit, sikereit, majd integrálja a jelen pozitívnak megélt 

eseményeit, teljesítményét átfogó énképébe és világfelfogásába. Így a 

megelégedés érzése nem egyszerű passzív állapot, inkább világlátásunk és 

az önmagunkról alkotott képünk gondolati kiterjesztése. Sőt mi több, az 

elégedettség érzése éppen a flow-élmény (Csíkszentmihályi, 1997) 

kísérőjelensége, hiszen a flow átélése után énünk gazdagodását, 

komplexebbé válását tapasztalhatjuk meg, ami megelégedéssel tölt el. 

Fredrickson (1998) elemzésében a megelégedés segít átérezni és integrálni 

az eseményeket, tapasztalatainkat, ezzel járulva hozzá én- és világképünk 

újjáalkotásához. A befogadóképesség, valamint az énintegritás és 

énkomplexitás növelésével részt vesz az egyéni aktuális gondolat-, és 

cselekvésrepertoár és a személyes erőforrások kiszélesítésében.    

(IV) A negyedik fontos pozitív érzelem a szeretet, melynek sokféle formája 

létezik (pl. szülői szeretet, baráti szeretet, romantikus szerelem) (Oatley és 

Jenkins, 1996). Mivel mindig adott személyre irányul, így 

természetszerűleg kapcsolati kontextusban értelmezhető. Fredrickson 

(1998) most is Izard (1977) gondolatmenetét követi és a szeretetet számos 

más pozitív érzelem (pl. öröm, érdeklődés, elégedettség – azaz az 

előzőekben részletezett emóciók) alapjaként értékeli. A 

szeretetkapcsolatokban ugyanis mindig újabb és újabb aspektusokat 

fedezhetünk fel a másik személyből, ami növeli az ismerősséget és a másik 

alaposabb ismeretét, ez örömöt és megelégedést eredményez, ami – mintegy 

cirkuláris folyamatként – erősíti magának a szeretetnek az érzését. A 

szeretet differenciálatlan, diffúz érzelme ezzel utat nyit a specifikusabb 

pozitív emóciók átélésének, így részt vesz az aktuális gondolat-akció 

készlet kitágításában, egyben a szociális kötelékek, a társas 

támogatottság/támogatás megerősítésében. Ezáltal a szeretet és a 

szeretetkapcsolatokban megtapasztalt változatos pozitív érzelmek 

támogatják és megerősítik az egyén társas erőforrásait. A szociális 

erőforrások, hasonlóan az intellektuális és fizikai forrásokhoz, 

felhalmozhatók, így a későbbiekben is kiaknázhatók.  

A fentebbi gondolatmenetre alapozva Fredrickson (1998, 2001) kidolgozta a pozitív 

érzelmek szemléletszélesítő és erőforrás-gazdagító elméletét. Modelljében tehát a pozitív 

érzelmek amellett, hogy kitágítják az egyén pillanatnyi gondolat- és cselekvéskészletét, részt 

vesznek a személyes erőforrások kiépítésében is. A megerősödött kognitív flexibilitás ugyanis 

hosszú távon alapozza meg a fizikális, intellektuális, szociális és pszichés erőforrások 

felépítését (mindezt a 2. ábra szemlélteti). Ezek az erőforrások a későbbiekben pedig 

megnövelik az egyén túlélési esélyeit és reproduktív hatékonyságát.  

Láthatjuk, hogy ebben a szemléleti keretben a pozitív érzelmek által támogatott személyes 

erőforrások jóval tartósabb hatást képviselnek, mint azok az átmeneti érzelmi állapotok, 

melyek kialakulásukat elősegítették. Ráadásul a pozitív érzelmek pozitív hatása átvihető más, 

térben és időben távolabbi helyzetre, kontextusra is. Az esetlegesen átélt pozitív érzelmek 

hatása így túlnő a jelen pillanaton: a pszichés-társas-testi-intellektuális tőkefelhalmozás révén 

megnyitják az utat az egyéni átalakulás, fejlődés felé.
12

 Az elmélet egyik legfontosabb 

implikációja tehát az, hogy a pozitív érzelmek önmagukban rejlő értéket képviselnek a humán 

                                                 
12

 A pozitív érzelmeknek az észlelési folyamatra, a figyelemre, a kognitív kapacitásra, az intellektuális 

erőforrásokra, a viselkedésre, a testi erőnlétre és a társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására kifejtett 

hatását Fredrickson több munkájában is részletesen elemzi (pl. Fredrickson, 1998, 2001; Fredrickson, 2004; 

Johnson és Fredrickson, 2005).  
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növekedésben–virágzásban (flourishing), a személyes erőforrások aktív építői, így 

kiművelésük, a bennük való „jártasság” a teljesebb élet megélését segítheti elő.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A pozitív érzelmek kitágítják az aktuális gondolat- és cselekvéskészletet, ami 

hozzájárul az intellektuális, fizikális, társas és pszichés erőforrások megerősítéséhez 

(Fredrickson, 2003a) 

 

 

II. 4. 4. 2. A fredricksoni modell empirikus bizonyítékai  

 

Ebben az alfejezetben a láss-gyarapíts teória néhány, a dolgozat empirikus részéhez is 

illeszkedő bizonyítékát emeljük ki.  

A tartós társas kapcsolatok mind egyéni, mind társadalmi szinten kritikusak a túlélést 

tekintve. A pozitív érzelmek átélése kialakítja és fenntartja ezeket a szociális kapcsolatokat. A 

szeretetkapcsolatokon alapuló társas – családi, szerelmi, baráti – kötelékek olyan tartós 

erőforrássá válnak, amelyeket a személy későbbi szükséghelyzetben kiaknázhat.  

Waugh és Fredrickson (2006) egy elegáns kutatási paradigmában vizsgálta a pozitív 

érzelmek szociális kötelékeket megerősítő hatását. Vizsgálatukban egyszerre tesztelték a láss-

gyarapíts modellt, valamint Aron és Aron (1986) énkiterjesztés elméletét (self-expansion 

theory). Hipotézisük szerint a pozitív érzelmek kitágítják az Én-Másik észlelt átfedését egy új 

kapcsolat indulásakor. A pozitív emóciók hatására ugyanis növekszik az énkiterjesztés 

mértéke, melynek eredményeképp a másik személy reprezentációja bevonódik a saját énképbe 

(Aron, Aron, Tudor és Nelson, 1991). Egy prospektív kutatás keretében Waugh és 

Fredrickson (2006) első éves kollégistákat vizsgáltak. Eredményeik szerint a pozitív emóciók 

már a kollégiumba való beköltözés után egy héttel bejósolták az Én-Másik (a hallgató és az új 

szobatárs) kognitív reprezentációjának megnövekedett mértékű átfedését, ezzel együtt pedig 

az újonnan megismert szobatárs komplexebb ismeretét, valamint egy hónap elteltével a 

közöttük lévő jobb, mélyebb kapcsolatot is. Továbbá azok a hallgatók, akik az első 

kollégiumban töltött hónap során magasabb arányban számoltak be pozitív, mint negatív 

érzésekről, a többi tanuló komplexebb megértésével voltak jellemezhetőek. 

Ezeknek az eredményeknek a háttérmechanizmusa az alábbiakban foglalható össze: a másik 

személy felé irányuló pozitív érzelmek – a szeretet, csodálat, öröm, hála – hatására az énről 

kialakított mentális-affektív struktúrába bevonódik a másik személyről megformált 

reprezentáció is. Ez az ismerősség érzetét erősíti, és vágyat ébreszt a másik minél alaposabb 

intellektuális erőforrások 
- problémamegoldó készségek 

fejlődése 

   - új információk tanulása 

fizikális erőforrások 
  - koordinációs készség fejlődése 

  - erőnlét fejlődése 
  - kardiovaszkuláris fittség     

   fejlődése  

társas erőforrások  
  -  társas kötelékek     

     megszilárdítása  

  - új kapcsolatok kialakítása 

pszichés erőforrások  
  -  reziliencia fejlődése 

  - optimizmus erősödése  
  -  énérzés erősödése  

  - célorientáció erősödése  
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megismerésére. A pozitív érzelmek így alapvető szerepet játszanak az éppen kialakulóban 

lévő társas kapcsolatokban (Waugh és Fredrickson, 2006). Azok, akik rugalmasabb énképpel 

és permeábilisabb énhatárokkal bírnak, erősebb hajlamot mutatnak arra, hogy mások pozitív 

tulajdonságait saját énfogalmukba beépítsék (Stapel és Koomen, 2000). Más személyek 

pozitív érzelmek által megalapozott jobb megértése pedig hozzájárul a kapcsolatok 

fejlődéséhez és az azzal való nagyobb elégedettséghez. Az „én” és a „te” kategóriája helyett a 

„mi” gondolkodási sémájának kedvez. Ezek az eredmények is azt erősítik, hogy a pozitív 

érzelmek nem pusztán az aktuális jólléthez kapcsolódnak, hanem a társas közelség 

erősítésével, a tartós kapcsolatok megszilárdításával és a többi személy alaposabb 

megismerésére való motivációval hozzájárulnak a túléléshez (Waugh és Fredrickson, 2006).  

 

Mivel a disszertáció fontos témája a mentális egészség, ezért érdemes a pozitív emóciók 

egészségvédő hatására vonatkozó empirikus bizonyítékok közül is szemezgetnünk.  

A negatív érzelmek fizikai egészséget károsító hatásmechanizmusait jobban ismerjük, mint 

a pozitív érzelmek egészségmegőrző tulajdonságait (Fredrickson és Levenson, 1998). A 

pozitív érzelmek azonban képesek a negatív emóciók keltette negatív hatásokat semlegesíteni 

vagy megakasztani (Fredrickson, 1998). Gondoljunk csak a relaxációs terápiák – melyek 

többsége pozitív képzetekkel dolgozik – hatékonyságára a különböző testi és pszichés 

betegségek kezelésében. De megemlíthetjük a pozitív hangulat és a jó/javuló immunfunkciók 

közötti pozitív kapcsolatot is. Már korábban is számos érzelemkutató felvetette, hogy a 

pozitív érzelmek helyreállítják, illetve semlegesítik a negatív érzelmek káros (utó)hatásait (pl. 

Solomon, 1980). Fredrickson és kollégái (Fredrickson és Levenson, 1998; Fredrickson, 

Mancuso, Branigan és Tugade, 2000) empirikusan is igazolták ezt a hipotézist (undoing 

hypothesis – ’a pozitív érzelmek negatív emóciókat semlegesítő hatásának modellje’), és 

eredményeik alapján annak egy lehetséges mechanizmusát is felvázolták. Eszerint a pozitív 

érzelmek mintegy megakadályozzák, hogy a többé már nem releváns negatív affektusok 

további, a fiziológiai és a pszichés reparációt megnehezítő hatásokat fejtsenek ki elménkre és 

testünkre. Empirikusan is kimutatták, hogy a pozitív érzelmek helyreállítják az autonóm 

idegrendszer nyugalmát a negatív érzelmek keltette arousalemelkedés után. Egyik 

vizsgálatukban (Fredrickson és Levenson, 1998) negatív érzelmi arousalt indukáltak egy 

félelemkeltő filmrészlettel. Természetesen a film megtekintésének hatására megemelkedett a 

résztvevők kardiovaszkuláris reaktivitása. Ezt követően a személyeket random négy csoportba 

sorolták be. Mind a négy csoport egy négy másodperces rövidfilmet nézhetett meg, az egyik 

feltétellel megelégedést, egy másikkal enyhe csodálkozást, a harmadikkal szomorúságot 

váltottak ki, míg egy negyedik feltételben – absztrakt vizuális ingerek bemutatásával – nem 

keltettek érzelmet. Eredményeik szerint a kezdeti félelemkeltő ingerhez képest mindegyik 

csoportban változott a kardiovaszkuláris aktivitás szintje, de a két pozitív érzelmi feltétel 

esetén szignifikánsan gyorsabb volt a felépülés, azaz a személyek kardiovaszkuláris aktivitása 

hamarabb visszatért az alapszintre az átélt pozitív emóciók hatására. Jellemző, hogy a pozitív 

érzelmi feltételek esetén átlagosan 20 másodperc, a semleges feltétel esetén átlag 40 

másodperc, míg a szomorú feltétel esetén átlagban 60 másodperc alatt rendeződött vissza a 

résztvevők kardiovaszkuláris reaktivitása a rájuk jellemző alapszintre.  

Arra vonatkozóan, hogy a pozitív emóciók csökkentik a mindennapi élet stresszes 

eseményeinek negatív hatásait, egyelőre csak indirekt, korrelációs bizonyítékok vannak. A 

nevetés és a humor mint megküzdési mód például összekapcsolódik azzal a képességgel, 

hogy valaki mennyire tudja eltávolítani magát a stresszes eseményektől (Martin, Kuiper, 

Olinger és Dance, 1993). Martin és munkatársai (1993) arra is rámutattak, hogy a jobb 

humorérzékű hallgatók stresszes vizsga során gyakrabban alkalmaznak problémafókuszú 
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megküzdési módokat és jobban képesek érzelmi távolságot tartani a helyzettől, azaz 

sikeresebbek a stresszhelyzetek kezelése során.
13

 

A pozitív érzelmek jótékony hatása különösen az élet nehéz helyzeteiben válik 

nyilvánvalóvá. Fredrickson, Tugade, Waugh és Larkin (2003) a pozitív érzelmeket a 

reziliencia
14

 mint vonás aktív, lényegi összetevőiként tartják számon (vö. a II. 3. 5. fejezettel). 

Hipotézisüket egy longitudinális vizsgálatban, egy nemzeti katasztrófa, a new yorki, 2001. 

szeptember 11-i terrortámadással kapcsolatban tesztelték. 2001. elején a Michigan Egyetemen 

végeztek egy átfogó felmérést az érzelmekről. 133 egyetemistának 2,5 órányi 

kérdőívkitöltésért 25 dollárt ígértek. A tesztbattéria eszközei felmérték az egorezilienciát, a 

személyiség alapvonásait, valamint a személy pszichés erőforrásait. A 2001. szeptember 11-i 

terrortámadás után ismét megkeresték a 2001. márciusa és júniusa között a vizsgálatba bevont 

hallgatókat, 47 fő vállalta a követéses felmérést. Ekkor 30 percnyi kérdőívcsomagot kellett 10 

dollárért kitölteniük, mely tartalmazta az aktuális hangulat felmérését, a diszkrét pozitív és 

negatív érzelmek feltárását, illetve a pozitív jelentéskeresésre való hajlamot. Felmérték 

továbbá a depresszív tüneteket és a pszichés erőforrásokat (élettel való elégedettség, 

optimizmus, lelki nyugalom) is. A papír-ceruza tesztek kitöltése mellett a személyeknek 

röviden meg kellett fogalmazniuk azt is, hogy 2001. szeptember 11. óta milyen olyan 

stresszes szituáció történt velük, ami kapcsolatba hozható a terrortámadással. A szerzők 

mediátorváltozók elemzésével megerősítették azt a hipotézisüket, miszerint a reziliens 

személyek a pozitív érzelmek révén védettebbek a depressziótól: a krízis után átélt pozitív 

emóciók közvetítenek a reziliencia jótékony hatása és a kevesebb depresszív tünet között. 

A reziliens személyek a pozitív emóciók (pl. hála, érdeklődés, szeretet) átélésén keresztül 

gazdagodnak pszichológiai erőforrásaikban (Tugade és Fredrickson, 2004). Azt várhatnánk, 

hogy a krízisek során elvesznek a pszichés erőforrások, paradox módon azonban, akik a 

reziliencia tulajdonságával jellemezhetőek, krízis átélése után is képesek – a pozitív érzelmek 

közvetítése által – növekedést felmutatni. A pozitív érzelmek szerepe ezzel beilleszthetővé 

válik a stressz és a megküzdés modelljébe is. A pozitív érzelmeknek elvitathatatlan funkciója 

van a krízishelyzetek alatt. Rövid távon a pszichológiai arousalt stabilizálják, hosszú távon 

pedig minimalizálják a depresszív tünetek megjelenését és hozzájárulnak a pszichés 

erőforrások tartós gyarapodásához (Fredrickson, Tugade, Waugh és Larkin, 2003).  

 

II. 4. 4. 3. A pozitív érzelmek spirálhatása a humán fejlődésben  

 

Fredrickson (2001, 2003b), valamint Fredrickson és Joiner (2002) továbbgondolták a láss-

gyarapíts elméletet, és kiegészítették egy fontos – már az alapmodellben is benne rejlő – 

aspektussal. Nevezetesen a pozitív érzelmek „spirálhatásával”. Abból indulnak ki, hogy a 

pozitív érzelmek átélése jó dolog, mi több, a pozitív és a negatív érzelmek egyensúlya 

hozzájárul az érzelmi jólléthez és az élettel való elégedettség megítéléséhez (Diener és 

Larsen, 1993). Fredrickson és Joiner (2002) ezen az egyszerű összefüggésen túllépve azonban 

arra mutatnak rá, hogy a pozitív érzések nemcsak a jelenben segítenek jól érezni magunkat, 

hanem megnövelik annak a valószínűségét is, hogy ez a jövőben is megtörténjen. A pozitív 

érzelmek ugyanis azzal, hogy kitágítják a figyelmi és a kognitív kapacitást, valamint utat 

nyitnak a kreatív és flexibilis gondolkodásnak, elősegítik a stresszhelyzetekkel és 
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 A humor és a „kacagás mint zsigeri kocogás” (Bagdy, 2010, 27.) egészségre gyakorolt hatását és társas, 

együttes élményjellegét áttekinti pl. Bagdy és Pap (2011).   
14

 A pszichológiai reziliencia egy olyan dinamikus folyamatot jelöl, melyben a személy valamilyen jelentős 

veszélynek (pl. gyermekkori bántalmazás) vagy hátránynak (pl. hátrányos szociális helyzet) van ugyan kitéve, 

azonban a fejlődési folyamat jelentős akadályoztatása ellenére is pozitív kimenet, pszichés növekedés valósul 

meg (Luthar, Cicchetti és Becker, 2000).  
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nehézségekkel való megküzdést és a hosszú távú tervek, célok kialakítását is (Aspinwall, 

1998).  

Nehéz szituációkkal szembenézve a pozitív érzelmek megtapasztalásának egyik módja a 

mindennapi eseményeknek és magának a szerencsétlenségnek a kapcsán a pozitív 

jelentéstulajdonítás (Fredriskson, 2000a, 2000b). A pozitív jelentéskeresés jó prediktornak 

bizonyult az egészségi mutatók javulásában és a pszichés jóllét növekedésében. Fredrickson 

(2003b) a pozitív jelentéstulajdonítás és a pozitív emóciók között reciprok kapcsolatot tételez 

fel: nem csak a nehézségeknek való pozitív jelentéstulajdonítás eredményez pozitív 

érzelmeket, hanem a pozitív affektusok átélése is – éppen gondolkodást facilitáló hatásából 

fakadóan – megnöveli a valószínűségét a későbbi eseményekben való pozitív 

jelentéstalálásnak.  

Láthattuk, hogy a pozitív érzelmek az adaptivitás szolgálatában állnak: kiszélesítik a 

figyelmi fókuszt, a gondolkodási folyamatokat és a cselekvési repertoárt, továbbá erősítik a 

testi (pl. immunitás, alvásminőség), az intellektuális (pl. kreativitás, jelentudatosság), a 

szociális (pl. társas támogatás) és a pszichés erőforrásokat (pl. optimizmus). Annak ellenére, 

hogy a pozitív érzelmek átélése aktuálisan tiszavirág életűnek tűnik, hosszú távú hatásuk 

tartós változások forrásává válik. A családban és egyéb, számunkra fontos (kis)közösségben 

átélt szeretet, gondoskodás, öröm, játékosság például számos, később fontossá váló erőforrást 

épít fel. Ezek a hatások tehát gyakran sokkal később jelentkeznek, és tovább fejtik ki 

hatásukat, mint az azokat felépítő, már réges-rég elenyészett pozitív érzelmek (Fredrickson, 

Cohn, Coffey, Pek és Finkel, 2008). A család és a mikroközösségek így azzal, hogy engedik, 

sőt facilitálják a pozitív emóciók átélését minden tagjuk számára, megalapozzák saját hosszú 

távú pozitív hatásaikat is – térben és időben egyaránt.  

A következő, nagyobb lélegzetvételű fejezetben visszatérünk a pozitív pszichológia 

szubjektív jóllétet részletező elméleteihez és egy átfogó – a doktori dolgozat empirikus részét 

megalapozó – modell ismertetésével zárjuk a boldogság, well-being, mentális egészség 

kérdéskörét.  

 

 

II. 5. A mentális egészség két kontinuum modellje 

 

Ez a nagyobb lélegzetvételű fejezet több alfejezetre osztva a pozitív pszichológia egy 

kidolgozott elméleti megalapozottsággal bíró, összetett modelljét mutatja be a szubjektív 

jóllét kapcsán: Corey L. M. Keyes (2002a; 2002b) mentális egészség két kontinuum modelljét 

(Two Continua Model of Mental Health vagy Dual-Continua Model of Mental Health). Ez a 

szakmailag minden szempontból elegáns modell
15

 szolgáltatja az elméleti és módszertani 

alapot a disszertáció empirikus részének fő vizsgálatához. A dolgozat vizsgálata – Corey 

Keyes engedélyével – ugyanis többek között a két kontinuum modellen nyugvó mérőeszköz 

hazai adaptálását célozza meg serdülő-szülő párosok esetében.  

A fejezet íve elvezet a mentális egészség két kontinuum modell kialakításának 

előzményeitől a modell felnőtt és serdülő populációkban történő verifikálásán át a duális 

kontinuum modellen alapuló prevenciós és intervenciós lehetőségek ismertetéséig.  

A mentális egészség két kontinuum modelljének (Keyes, 2002a, 2002b; Keyes és Haidt, 

2002; Keyes és Waterman, 2003) nóvuma, hogy a mentális egészséget és a mentális 

betegséget, illetve tüneteket nem egymás ellentétes tartalmú jelenségeinek és nem egy 

képzeletbeli egyenes két végpontján elhelyezkedő állapotoknak tekinti, hanem úgy véli, hogy 

két kontinuummal és az azokból felépülő kategóriákkal kell számolnunk, amikor a lelki 
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 Szakmai elegancián a keyes-i modell átfogó elméleti kidolgozottságát (korábbi elgondolásokra és 

tradíciókra is szisztematikusan alapoz), originalitását, valamint a teória széleskörű empirikus tesztelése során 

kapott kíváló pszichometriai eredményeket értjük.  
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egészségről és a mentális tünetekről beszélünk.
16

 Keyes (2002a) abból a kérdésfelvetésből 

indul ki, hogy mondhatjuk-e azokra a felnőttekre, hogy lelkileg egészségesek és produktívak, 

akiknél adott időszakban vagy esetleg egész életük folyamán nem mutatkozik pszichés 

betegség. Áttekintve a mentális egészség korábbi meghatározásait arra a következtetésre jut, 

hogy a mentális egészség divatos szó ugyan manapság, de valódi jelentéssel nincs megtöltve 

(Keyes, 2002a). Modellalkotásával és az azt tesztelő vizsgálataival (pl. Keyes, 2002a; Keyes, 

2005a; Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008; Keyes és Michalec, 

2010) a mentális egészség „építőköveit”, tartalmát próbálta operacionalizálni (Reinhardt, 

megjelenés alatt a.). Célkitűzése volt továbbá, hogy a mentális egészség kategóriáinak 

(amerikai egyesült államokbeli) populációbeli prevalenciáját, eloszlási struktúráját feltárja (pl. 

Keyes és Waterman, 2003; Keyes, 2006, 2009a; Westerhof és Keyes, 2010).  

A mentális egészséget a mentális betegség analógiájára szindrómaként (syndrome) kezeli, 

mely tünetek (symptoms) sajátos konstellációjából szerveződik. Az egészség állapota eszerint 

a tünetek egy sajátos halmazát jelenti, mely bizonyos szinten, meghatározott időtartamon át 

jelen van, és a tüneteknek ez a sajátos konstellációja egybeesik a kognitív és a társas működés 

bizonyos jellemzőivel. Ezzel a szigorú kritériumrendszerrel válhat mérhetővé a mentális 

egészség szintje, mint az egyéni szubjektív jóllét elemeiből (tüneteiből) konstruálódó 

tünetegyüttes (Reinhardt, megjelenés alatt a.). A mentális egészség tehát egy összetett állapot, 

mely részben a mentális betegség tüneteinek hiányával, másrészt a mentális egészség 

tüneteinek jelenlétével jellemezhető (Keyes, 2002a, 2002b; Keyes és Waterman, 2003). Hogy 

melyek lehetnek ezek a „lelki egészségtünetek” azt Keyes a ’90-es évek közepétől kezdte el 

tanulmányozni – először szigorúan teoretikus alapon: szisztematikusan áttekintette a 

boldogságra és a lelki jóllétre vonatkozó filozófiai, etikai és lélektani munkákat az 

antikvitástól napjainkig. Majd az ebből felépített elméleti modellt – folyamatos – empirikus 

tesztelésnek vetette alá, mely még jelen időben is zajlik (vö. Keyes, 2013b áttekintő 

kötetével). A soron következő alfejezet a két kontinuum modell kialakításának előmunkálatait 

foglalja össze.  

 

 

II. 5. 1. A mentális egészség két kontinuum modell kialakításának előzményei  

 

Meg kell jegyeznünk, hogy a keyes-i felfogás, miszerint az egészség és a betegség nem 

ugyanannak a kontinuumnak a két ellentétes pólusát képviseli, hanem két független 

kontinuumot testesítenek meg, nem teljesen új a lélektanban. Ronald Manderscheid 

kollégáival (Ng, Davis, Manderscheid és Elkes, 1981, id. Manderscheid, Ryff, Freeman, 

McKnight-Eily, Dhingra és Strine, 2010; Manderscheid, 2006) már a ’80-as évek elején 

felvetették ezt a lehetőséget. Ebben a modellben az egészség arra vonatkozik, hogy valaki 

mennyire érez pozitívan a saját élete felől. Mindez magában foglalja:  

(1) az egyén arra való kapacitását, hogy saját érzéseit és az azokkal összefüggő 

cselekedeteit irányítani, kezelni tudja;  

(2) saját határai realitásnak megfelelő felbecslését;  

(3) autonómiáját és annak fejlesztését;  

(4) és az arra való képességét, hogy a stresszhelyzetekkel hatékonyan küzdjön meg.  

A betegség pedig valamilyen kórforma jelenlétére vonatkozik. Ez a 30 éve megalkotott, bár 

kevéssé elterjedt – Keyes által is ismert – keret több ponton egybecseng Keyes (2002a, 

2002b) két kontinuum modelljével és az ahhoz kapcsolódó háromfaktoros (érzelmi, 

pszichológiai és társas) jóllét teóriájával, így annak egyik szellemi előzményeként is 

tekinthető.  
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 Azaz a keyes-i elképzelés szerint (Keyes, 2002a) a lelki egészség nem azonos a lelki betegség puszta 

hiányával.  
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A keyes-i modell egy másik irányból is megalapozást nyert. Ez a tág keret az a jelentős 

fejlődés, mely az utóbbi tíz évben ment végbe a pozitív pszichológiai funkcionálás 

elméletalapú (theoretically based) és azt empirikusan igazoló (empirically validated) feltárása 

során. A pozitív pszichés működés többek között magában foglalja a jóllét és például a 

remény vizsgálatát is. Ennek az intenzív érdeklődésnek a prekurzorai az ’50-es évek 

életminőség kutatásai voltak, melyek során feltárták, hogy hogyan kapcsolódnak a különböző 

demográfiai jellemzők az életminőséghez, illetve változik-e és hogyan, milyen hatásokra az 

életminőség az idővel (pl. Land, 1975). Ez alapvetően a szociálpszichológia és a szociológia 

perspektívája volt, bizonyos társas és társadalmi minőségek hatását vizsgálták az 

életminőséggel kapcsolatban. A pszichológusokat ebből kiindulva kezdte el egyre 

erőteljesebben foglalkoztatni a szubjektív jóllét. Megpróbálták meghatározni a szubjektív 

jóllét komponenseit (pl. élettel való elégedettség, boldogságszint) és hatását a motivációs és 

döntési folyamatokra (pl. Diener, 1984; Diener, Suh, Lucas és Smith, 1999).  

Más megközelítések a pszichológiai funkcionálást a humanisztikus, az egzisztenciális 

pszichológia és az egész életen át tartó fejlődés perspektívájából szemlélték, kihangsúlyozva a 

növekedés, a jelentés/értelem és az egyéni kapacitás fogalmait (pl. Neugarten, 1973, id. 

Manderscheid, Ryff, Freeman, McKnight-Eily, Dhingra és Strine, 2010). Ebből a 

perspektívából két további orientáció fakadt, mely a pszichés jóllétet definiálni próbálta: az 

egyik a boldogságra, a másik a humán potenciál vizsgálatára fókuszált (Ryan és Deci, 2001). 

Az előbbit a jóllét hedonikus, míg az utóbbit a jóllét eudaimonikus kutatási vonulataként 

tartjuk számon. Corey Keyes modelljében ennek a két hagyományak az „összebékítésére” 

törekszik, rámutatva arra, hogy a szubjektív jóllét modellek csakis a két tradíció együttes 

figyelembevételével válhatnak teljessé (Keyes, Shmotkin és Ryff, 2002).   

Végül a pozitív pszichés működés vizsgálata újabb ösztönzést kapott a pozitív pszichológia 

mozgalmával. Számos konstruktum elemzése, felfedezése vagy újrafelfedezése ered ebből a 

fúzióból, melyek a lelki tapasztalatok széles körét fedik le, úgymint optimizmus, 

szeretet/szerelem, együttérzés, kreativitás, kontroll, reziliencia, spiritualitás (áttekinti pl. 

Aspinwall és Staudinger, 2002 szerkesztett kötete).  

Corey Keyes maga szociálpszichológus, az atlantai Emory Egyetem kutatója, s a pozitív 

pszichológia keretébe helyezi integratív jóllét teóriáját – miközben a fenti elméleti gyökerekre 

is intenzíven reflektál. Nézzük meg részletesen a keyes-i modellt!  

 

II. 5. 1. 1. A pszichológiai jóllét  

 

A ’90-es évek elején-közepén Corey Keyes együtt dolgozott Carol Ryff-fel, a pszichológiai 

well-beinget multidiszciplináris (lélektani, kulturális, valamint biológiai) nézőpontból elemző 

professzorral. Ryff korábbi, 1989-es munkájában a pszichológiai jóllét 6 komponensét 

határoza meg. Ryff és Keyes (1995) ezt a modellt már együtt tesztelték egy nemzeti 

reprezentatív mintán.
17

  

A pszichés jóllét összetevőinek azonosításakor Ryff (1989) abból indult ki, hogy addig a 

pszichológiai jólléttel foglalkozó kutatók (pl. Bradburn, Diener vagy Emmons) valójában nem 

definiálták elemzésük tárgyát, és a well-being fő indikátorának az élettel való elégedettséget – 

mint egyfajta boldogságindikátort – tekintették. Ráadásul, az életminőség-kutatások jórészt 

adatvezéreltek voltak és nem egy előzetes, konceptuális keret igazolását keresték.
18

 Elméleti 

                                                 
17

 Mindketten részt vesznek – Carol Ryff vezetőként – az Amerikai Egyesült Államok lakosságára kiterjedő 

reprezentatív kutatásban, az ún. MIDUS projektben (Midlife in the U.S.) (www.midus.wisc.edu), mely az USA-

ban a legfőbb fóruma az egészség és a well-being integratív és multidiszciplináris kutatásának. Vizsgálati 

mintáik azóta is jórészt ebből a felméréssorozatból származnak.  
18

 Kivétel volt ez alól akkoriban Waterman (1993) különbségtétele az eudaimonikus és a hedonikus 

boldogságkoncepciók között.  

http://www.midus.wisc.edu/
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keret hiányában azonban addig mozaikszerűen állt össze a pszichológia különböző területein a 

pozitív funkcionálás meghatározása.
19

 Ryff (1989) ezért első lépésként az elméletből indult 

ki: a pszichés jóllét alaptermészetének meghatározásából, mégpedig úgy, hogy annak 

indikátorait vette számba a korábbi – filozófiai, valláserkölcsi és pszichológiai – 

hagyományok alapján.  

Ryff és Keyes (1995) leszögezték, hogy egy jóllét modellnek multidimenzionálisnak kell 

lennie és visszanyúltak a pozitív funkcionálás Ryff-féle elméletvezérelt modelljéhez (Ryff, 

1989), melyben a 6 azonosított dimenzió a lelki wellnessz széles körét öleli fel – túllépve a 

well-being egytömbből faragott megközelítésén – így:  

(1) az önelfogadást (self-acceptance): azaz a saját szelf felé irányuló pozitív attitűdöt; a 

saját személyiség számos (jó és a rossz) aspektusának elismerését és elfogadását; a 

saját múlttal kapcsolatos pozitív érzelmeket;  

(2) a másokkal való pozitív kapcsolatokat (positive relations with others): azaz a meleg, 

kielégítő, megbízható kötelékeket; a mások jólétével való törődést; a mély intimitásra, 

ragaszkodásra és empátiára való képességet; az emberi kapcsolatok adok-kapok 

viszonyainak megértését;  

(3) az autonómiát (autonomy): azaz az egyén függetlenségének és szabad akaratának 

érzetét; a társas nyomásnak való ellenállás képességét; a cselekedetek belülről fakadó 

szabályozását és az én személyes standardok, normák szerinti értékelését;  

(4) a környezettel kapcsolatos hatékonyságérzést (environmental mastery): azaz a 

környezet kezelésével kapcsolatos hatékonyság- és kompetenciaérzést; a cselekedetek 

komplex körének kontrollját; a felmerülő lehetőségek hatékony kiaknázását és a 

képességet arra, hogy a személyes szükségleteinknek és értékeinknek megfelelő 

körülményeket válasszunk vagy alkossunk meg;  

(5) a célokat az életünkben (purpose in life): azaz célok meglétét és kialakítási képességét 

életünk folyamán; annak az érzését, hogy képesek vagyunk irányítani az életünket és 

jelenbeli, illetve múltbeli létezésünknek értelme van/volt; olyan hitek, gondolatok, 

szándékok fenntartását, melyek célt és ezzel értelmet adnak létünknek;   

(6) és végül a személyes növekedést (personal growth) sorolhatjuk a pszichés jóllét 

elemeihez: azaz annak az érzését, hogy képesek vagyunk a folyamatos fejlődésre; úgy 

látjuk énünket, mint amely növekszik és kiterjed; az új tapasztalatokra való 

nyitottságot; képességet arra, hogy lehetőségeinket valóra váltsuk; az én és a 

viselkedés fejlődésének tapasztalatát, valamint az önismeret és az énhatékonyság 

fokozódásának tapasztalatát az idővel.  

 A hat dimenziós pszichológiai modellt Ryff már 1989-ben empirikusan tesztelte, azonban 

ez még egy leíró szintű vizsgálat volt, mely főként a pszichés jóllétben megmutatkozó életkori 

és nemi különbségekre fókuszált. Ryff (1989) különböző életkori csoportokat célzott meg 

(fiatal felnőtteket, középkorúakat és idős embereket) iskolákon és civil szervezeteken 

keresztül. Eredményei szerint a pszichés jóllét dimenziók közül az autonómia és a környezeti 

hatékonyság tapasztalata az életkorral előrehaladva növekedett, főként fiatalkortól az érett 

felnőttkor végéig. Míg a célok és a személyes növekedés tekintetében a profil hanyatló képet 

mutatott különösen középkortól az időskor végéig. Más pszichés jóllét dimenziót nem érintett 

az életkori hatás. Mindez – legalábbis részben – beleilleszthető az eriksoni pszichoszociális 

fejlődéskoncepció fiatal felnőttkor, felnőttkor és időskor szakaszjellemzéseibe. Erikson (1991, 

2002) az érett felnőttkort – optimális esetben – ugyanis a generativitás, azaz a teremtő 

gondoskodás időszakaként írja le. Olyan életszakasznak, melyben „a másoknak szüksége van 

                                                 
19

 A választék igen bőséges. Ide sorolhatók pl. a fejlődéslélektan területéről az eriksoni pszichoszociális identitás 

fejlődéselmélet szakaszainak pozitív kimenetelei (Erikson, 2002); Abraham Maslow önaktualizáció koncepciója 

(Maslow, 2003); Gordon W. Allport érett személyiség elgondolása (Allport, 1998); Carl Rogers teljességgel 

működő személyisége (Rogers, 1985) vagy Carl Gustav Jung individuáció fogalma (Jung, 2000).  
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rám” érzése kerül a központba – mind családi, mind a fiatalabb és az idősebb generációk felé 

való nyitottság szintjén. A felnövekvő nemzedékben láthatja meg az érett felnőtt önmagát: az 

énességen túllépő, mások jóllétébe, növekedésébe való befektetése végül saját életének 

gazdagodását eredményezi, ezzel ez az időszak a minden területen kibontakozó termékenység 

és az újat létrehozó képesség potenciálját adhatja (Bagdy, 2000). Az érett felnőtt 

cselekedeteit, érzéseit, normáit belső iránytűje szabályozza, környezetét hatékonyan és 

kompetensen kezeli, mindez az autonómia és a környezeti hatékonyságérzés jellemzői.
20

 Az 

öregedéssel a célok kialakításának és a személyes növekedésnek a fontossága azonban már 

csökken, illetve másféle hangsúlyt kap a személyes léttel, annak értelmével való szembenézés 

kényszere miatt: ez az időszak a mérlegelés, a visszatekintés, a leltárazás ideje (Erikson, 1991, 

2002). Nemi különbség két tényezőben mutatkozott Ryff (1989) vizsgálatában: a nők 

szignifikánsan jobb értékeket értek el a másokkal való pozitív kapcsolatok kialakítása és a 

személyes növekedésérzés terén, mint a férfiak. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a női 

személyiségfejlődésre és pszichés jóllét minőségekre más hangsúlyok lehetnek jellemzőek, 

mint a férfiakéra – a női lelki egészség bázisa a másokkal való kölcsönös pozitív kötelékeken 

nyugszik.  

1995-ben Ryff és Keyes egy amerikai, nemzeti reprezentatív mintán
21

 tesztelték a 

multidimenzionális pszichológiai jóllét modellt, melynek mérésére Ryff (1995) egy 

mérőeszközt is kialakított.
22

 Vizsgálták továbbá az új, elméleti alapon meghatározott pszichés 

jóllét konstruktum dimenzióinak a kapcsolatát a korábbi elemzésekben alkalmazott jóllét-

indikátorokkal (pl. a boldogsággal, az élettel való elégedettséggel vagy annak negatív 

minőségével, a depresszióval). Az eredmények szerint – hasonlóan Ryff 1989-es 

felméréséhez – bizonyos pszichés jóllét dimenziók különböző életkori profilokat mutattak: a 

személyes növekedésérzés és az életcélok fontossága az idős embereknél szignifikánsan 

alacsonyabb szintű volt, mint a fiatal- és középkorúaknál, a környezetre való hatni tudás 

érzete pedig fokozottabb volt az időseknél, míg a legmagasabb autonómiaérzéssel a 

középkorúak bírtak. Ebben a reprezentatív mintában továbbá az idős életkori csoport 

szignifikánsan elmélyültebb, melegebb, kielégítőbb társas kapcsolatokról számolt be, mint a 

fiatalok vagy a középkorúak. A korábbi nemi hatás ebben a kutatásban is kidomborodott, 

hiszen a nők pozitívabb kapcsolatmegélésről számoltak be, mint a férfiak.  

Az elemzés másik fontos vonulata volt a pszichológiai well-being faktoranalitikus 

tesztelése. Eszerint a pszichológia jóllétet felépítő hat faktor mérsékelt, illetve közepes 

korrelációban van egymással, másrészt egy ún. szuperfaktoros modell illeszkedett legjobban 

az adatokon. Ez azt jelenti, hogy a pszichés jóllét nem egy egyfaktoros, monolit jelenség, 

hanem a hat – elméleti alapokon kialakított – faktor egy látens konstruktumot épít fel, egy 

szuperfaktort, amit pszichológiai well-beingnek nevezhetünk.  

Végül Ryff és Keyes (1995) ellenőrizte a pszichés jóllét jelenségének más változókkal való 

kapcsolatát. Valamennyi pszichés jóllét mutató gyenge vagy közepesen erős korrelációban 

állt a boldogság és az élettel való elégedettség mutatóival, míg a depressziópontszámok 

hasonló erősségű, de fordított irányú együttjárást mutattak a well-being faktorokkal. A három 

fenti eredmény (az, hogy a well-being különböző területei különböző mértékben 

hangsúlyosak az élettartamon át; hogy a pszichés jóllét 6 alfaktorból felépülő szuperfaktor-

                                                 
20

 Bár a hangsúllyal, mely a személyes kapcsolatokról a társadalom egyes csoportjaira vagy egészére tolódik át 

az érett felnőttkorban, a pszichológiai jóllét konstruktum nem tud elszámolni, ezt majd a szociális jóllét dimenzió 

(Keyes, 1998) fogja tudni kezelni. 
21

 Az USA 48 tagállamából random módon több mint 1000, 25 évesnél idősebb személlyel készítettek telefonos 

interjút.  
22

 A 18 tételes kérdőív (Ryff, 1995) és annak egy rövidített, 6 itemes változata azóta is használatos a lélektani 

kutatásokban. A mérőeszköz kiváló pszichometriai mutatókkal rendelkezi. Megtalálható – részletes leírással, 

pontozási, kiértékelési útmutatóval, pszichometriai adatokkal – a http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/ 

honlapon. Magyarra Oláh (2005) adaptálta.  

http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/
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struktúrával bír és a bemutatott konstruktum együttjárások) mind arra mutatnak, hogy a 

pszichológiai jóllét több mint az, hogy boldognak érezzük magunkat és elégedettek vagyunk 

az életünkkel. Ryff és Keyes (1995) ezzel kapcsolatban rámutatnak, hogy sok olyan ember is 

azt állítja magáról, hogy boldog, aki nehézségekkel küzd (pl. valamilyen módon 

bántalmazzák), vagy éppen valamilyen karaktergyengeséggel jellemezhető (pl. becstelenül, 

igazságtalanul viselkedik, az akaraterő híján van). A boldogság mellett a pozitív funkcionálás 

egyéb aspektusait is fel kell tehát tárni – sürget, de egyben ennek módjához példát is ad Ryff 

és Keyes (1995).  

Keyes (1998) – kiváló tanítvány lévén – továbbgondolta ezt a modellt. Egy rendkívül fontos 

szemponttal: a társas és társadalmi aspektusok középpontba állításával bontotta további 

elemeire jóllétünket.  

 

II. 5. 1. 2. A szociális jóllét  

 

Keyes (1998) hangsúlyozza, hogy a well-being tartalmak leírásához nemcsak az 

életterületek „magán”, hanem azok „közfeladatait” is át kell fogni. A pszichés jóllét 

alkotóelemek kialakításához hasonlóan ezen a szálon is szigorú elméleti megalapozottsággal 

indult el. Áttekintette a társas, a „közzel” kapcsolatos jóllét, megelégedettség tudományos 

előzményeit, majd abból építette fel szociális jóllét konstrukcióját. Annak vizsgálata, hogy 

életünk társas feladatok körül forog, hogy szociális közegekben létezünk – kezdve a család 

mikromiliőjének szociális uteruszától egészen az emberi fajhoz, mint nagy egységhez való 

tartozásunkig – a szociálpszichológiában értelemszerűen nagy hagyománnyal bír. Az, hogy 

szelfünk mind privát, mind társas „termék”, illetve folyamat már az 1890-es évektől 

evidenciaként jelent meg a lélektanban. A teljesség igénye nélkül hivatkozhatunk itt William 

James (1890/2007, 10. fejezet) társas szelf (social self) elgondolására, George Herbert Mead 

(1934) „I” és „Me” párosára, Erving Goffman (2008) homlokzat koncepciójára vagy Arnold 

Buss (2003) személyes és társas éntudatosság tartományaira. Azonban nemcsak 

társadalomlélektani előzményei ismeretesek a szelf társas aspektusokkal való összekötésének, 

gondoljunk csak a tárgykapcsolati elméletekre, a kötődésteóriákra, illetve a mentalizációs 

modellre (részletesen áttekinti ezeket pl. Fonagy és Target, 2005), vagy Adler közösségi érzés 

fogalmára (Hall és Lindzey, 1985a), illetve az eriksoni pszichoszociális fejlődéskoncepcióra 

(Erikson, 2002).  

A jóllét-kutatásokból azonban a szociális vonulat szemetszúróan hiányzott. Keyes (1998) 

kritikával illeti elődjeit, akik csupán a szubjektív jóllét-jelenség privát jellegét hangsúlyozták. 

Az emberek azonban társas struktúrákban, elkülönülő és átfedő közösségek hálózatában 

élnek, és nap mint nap számos társas feladattal és kihívással kell szembenézniük. Keyes 

(1998) konklúziója ezért: az optimális funkcionálás megértéséhez a szociális jóllét aspektusait 

is vizsgálni kell.  

Keyes (1998) Durkheim és Marx gondolataiból indul ki. Mindkét gondolkodó a társadalmi 

anómia-fogalom
23

 mellett annak ellentétes, pozitív, társadalmilag kívánatos dimenziójáról is 

beszél, azaz a közösségi élet számos előnyéről. Ilyen, a szociális egészséget szolgáló faktor 

például (1) a társas integráció és kohézió magas foka; (2) a valahová tartozás érzése; vagy (3) 

annak a tudata, hogy olyan jelenségekben és értékekben, mint a lelkiismeret – de akár az 

                                                 
23

 Az anómia értékvesztett állapotot jelent: mind családi, mind tágabb, társadalmi szinten azt az állapotot, 

melyben a közös normák, közös értékek hiányoznak, mindez azt eredményezi, hogy a közösség tagjai nem 

tudják milyen morális szinthez, milyen erényekhez tartsák magukat (Durkheim, 1967). A közösség szabályozó 

hatása meggyengül, a magatartás társadalmilag kialakult szabályozóerői „elvékonyodnak”, a „kollektív rend” 

felborul, ezzel az adott csoport tagjai fontos orientációs pontokat veszítenek el. A kölcsönös bizalmatlanság, a 

társadalmi-tőke csökkenése kihat az egyéni működésre is (pl. olyan egészségi állapot mutatókra, mint a lelki 

zavarok és öngyilkosságok megnövekedett szintje) (hazai adatokat közöl a téma kapcsán pl. Kopp, 2008).  
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elkerülhetetlen vég tudata is – a társadalom minden tagja osztozik (kollektív lelkiismeret és 

kollektív haláltudat).  

Keyes (1998) a korábbi elméletek áttekintésével és összegzésével megalkotta a szociális 

jóllét modelljét. A társas jóllét ebben a keretben annak becslését jelenti, hogy valakinek 

milyenek a társas körülményei és hogyan működik közösségi szinteken. Keyes (1998) öt 

olyan társas kihívást azonosít, melyek a társas wellnessz lehetséges dimenzióit adhatják:  

(1) Az első a társas integráció (social integration), mely az egyénnek a társadalommal és 

a közösséggel való kapcsolatának minőségét írja le. Az egészséges személyek úgy 

érzik, hogy a társadalom szerves részeként élnek közösségükben, hozzátartoznak 

különböző csoportokhoz (pl. család, iskolai, munkahelyi közösség, klub, baráti 

társaság) és azok tagjaival egy közösséget alkotnak. Ide tartozik a kollektív részvét, 

valamint a kisebb és nagyobb közösségeinkkel való közös sors tudata is. Ez a dimenzió 

adja az alapot például ahhoz, hogy nemzetünkhöz tartozónak vagy például munkahelyi 

és családi mikroközösségünkbe belenőtt tagnak tekintsük magunkat, „mi”-nek az „én” 

mellett  (Reinhardt, megjel. alatt a.). Ez az aspektus tudatosulhat például akkor, amikor 

egy nemzeti ünnepen elénekeljük himnuszunk vagy megmutatkozhat az olyan, 

gyakorta idézett, a kollektív nemzettudatba beleívódott mondatokban, mint például 

„mi magyarok leleményes és tehetséges nemzet vagyunk” vagy az olyan – egyedi, 

családról családra változó befejezésű – kijelentésekben, melyek a „mi olyan család 

vagyunk, akik…” – kezdettel indulnak. Hasonló ez a dimenzió a durkheimi szociális 

kohézió fogalmához, mely a szociális izoláció – a jelentést és a támogatást adó 

kapcsolatok hiányának – ellentétes pólusa (Durkheim, 1967). Vegyük észre azt is, 

hogy a társas well-being szintek megfeleltethetők az egyes pszichológiai jóllét 

dimenziókkal. A társas integráció például az autonómia és a másokkal való pozitív 

kapcsolat dimenzióinak közösségi szintekre való kiterjedése.  

(2) A következő mozaikdarab a társas elfogadás (social acceptance), a pszichés jóllétet 

felépítő önelfogadás társas analógiája. Ez a szint a másokba vetett bizalmat jelenti, a 

másik jellemének és tulajdonságainak pozitív színezetében való bizakodást. Az abban 

való hitet, hogy a többi ember képes arra, hogy például kedves, törekvő és szorgalmas 

legyen. A magas szintű társas elfogadással jellemezhető emberek a humán 

természetről általában jó véleménnyel vannak. Carl Rogerst idézhetjük meg ehelyütt, a 

humanisztikus irányzat megalapítóját, aki szerint az emberek alapvetően jók és a 

legfőbb érték a kapcsolatban a másik méltóságának szem előtt tartása: „Rájöttem, hogy 

az emberek beállítottsága alapvetően pozitív. … Ha képes vagyok érzékenyen fordulni 

érzéseik felé, el tudom őket fogadni, mint öntörvényű egyéneket, akkor rájövök, hogy 

mind hajlamosak azonos irányba fordulni. … A legközkeletűbb kifejezés, amivel az 

irányt érzékeltetni tudom, azt hiszem, a pozitív, konstruktív, az önmegvalósítás 

tendenciái, az érzés, a szocializáció iránya.” (Rogers, 1992, 381.).  

(3) A harmadik szociális jóllét „összetevőt” társas részvételnek vagy társas 

közreműködésnek fordíthatnánk (social contribution), és az abban való hitet képviseli, 

hogy valaki értékes, alapvető tagja a társadalomnak, hogy képes valamit – magából, 

magával – adni a világnak, a köz javára szolgál, aktív tagja a társadalomnak. Az egyén 

szociális értékességének felbecslését jelenti, bizalmat a saját társadalmi hozzájárulás 

hasznosságában. Keyes (1998) hasonló konstruktumnak tartja az énhatékonysághoz és 

a felelősségvállaláshoz. Olyan mindennapi cselekedetekre is gondolhatunk itt, mint 

például amikor mások segítésével, hasznos tanácsok adásával, egy tanulónak egy 

hasznosítható ismeret átadásával vagy egyszerűen egy embertársunk meghallgatásával 

társas erőforrássá válunk. Fejlődési perspektívából – a korábban már részletezett – 

eriksoni generativitás (Erikson, 1991, 2002) motívumai sorolhatók ide, melyek 

hozzásegítik a következő nemzedékeket, hogy a közösség produktív tagjaivá 
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válhassanak, miközben a segítő maga is növekszik. De ez a növekedésérzés már 

globális vetületben formálódik: az egyéni élet értelme egy jóval tágabb, akár 

univerzális perspektívába helyeződik. Az egyéni szintű szubjektív jóllétet ezzel tehát a 

társas produktivitás is fűti. Ez a dimenzió az életcélok kialakításával és az azok 

beteljesítéséből fakadó környezeti hatékonyságérzéssel állítható társadalmi szinten 

párhuzamba.  

(4) Negyedrészt a társas aktualizációt, kiteljesedést (social actualization) említhetjük: a 

társas, társadalmi lehetőségek kibontakoztatásának képességét, illetve ennek érzetét. 

Az abban való hitet jelenti, hogy a társadalom, a közösségek fejlődni tudnak, hogy 

társadalmunkban lehetőségek rejlenek és ezek a lehetőségek annak szervezetein és 

polgárain keresztül bontakoznak ki. A magas társas jólléttel jellemezhető emberek 

reményteljesek a társadalmi feltételeket és a jövőt illetően, és fel is ismerik a 

társadalom kínálta lehetőségeket, a társadalmi növekedés lehetséges előnyeit és 

igyekeznek azokat az ésszerűség és a társas felelősségvállalás kereteit betartva 

kiaknázni. Ez az aspektus hasonlít az egyéni szint személyes növekedés érzéséhez, 

mely magában foglalja a tapasztalatokra való nyitottságot és a folyamatos fejlődési 

igényt, mely itt egy tágabb, közösségi szintű perspektívával egészül ki.  

(5) Végül a társas koherencia (social coherence) adja meg a szociális jóllét utolsó elemét. 

Ez a dimenzió az egyéni szint hatékonyságérzésével vonható párhuzamba, illetve 

Antonovsky (1994) koherenciaérzék fogalmával, mely a személyes élet jelentéstelinek 

és egységesnek való megélését is magában foglalja. A társas koherencia azonban 

közösségi vetületben szemlélteti azt az alapvető emberi vágyat, hogy értelmet találjunk 

életünkben. A társas jóllét magas fokával jellemezhető emberek úgy érzik, hogy 

képesek megérteni, mi történik körülöttük a világban, pontosan észlelik a társas tér 

jellemzőit, szerveződését és működését, és erős igényük is van arra, hogy ismerjék a 

világot, melyben élnek. Ez a konstruktum negatív módon analóg jelenség a 

jelentésnélküliséggel, az anómiával (Durkheim, 1967).  

A szociálisan integrált személy összefoglalva a következőképpen jellemezhető: olyan 

ember, aki közösségeiben közeli kapcsolatban áll másokkal; úgy érzi, hogy (lakó)környezete 

biztonságos, élettel teli és egészséges, ennek fenntartásáért önkéntes munkát is szívesen 

vállal, szomszédait megbízhatónak ítéli. Életét pedig koherensnek, kontrollálhatónak, 

kiszámíthatónak, így megérthetőnek értékeli – a társas közeg vonatkozásában is.  

A személyes jóllét tehát társas vetülettel is bír, hiszen életünk során számos – kellemes és 

kellemetlen – szociális kihívással kell szembenéznünk, társadalmunk részei vagyunk, nem 

elemezhetjük annak figyelembe vétele nélkül mentális egészségünk. A társadalmi struktúra, a 

szociális erőforrások azonban serkenthetik és akadályozhatják is az egyének képességét és 

lehetőségeit arra, hogy sikeresen válaszoljanak a társas kihívásokra. A szociális szféra ilyen 

szerkezeti aspektusa például a társadalmi rétegződés (ennek eleme pl. az iskolai végzettség) 

vagy az öregedés, az oktatás minősége, a monetáris politika. Ezek a tényezők mind-mind 

kihatnak nemcsak az instrumentális erőforrások elérésére, de az énkoncepcióra is. A 

vizsgálatok szerint az alacsony szocioökonómiai státuszhoz konzisztensen csökkent fizikai és 

mentális egészség kapcsolódik – részben azért, mert kárt okoz az egészség fejlődésével 

kapcsolatos énkoncepciókban (Adler, Boyce, Chesney, Cohen, Folkman, Kahn és Syme, 

1994). Az anómia pedig a társas egészség hiányával vonható párhuzamba (vö. Kopp, 2008).  

Keyes (1998) két vizsgálatban tesztelte szociális jóllétre vonatkozó elméletének 

helyénvalóságát: egy megyei és egy országos reprezentatív mintán dolgozott. A társas well-

being öt teoretikus aspektusa alapján egy szociális jóllét skálát alakított ki, továbbá olyan 

faktorokat is felmért, mint az elmúlt egy év közösségi aktivitása, a szomszédsággal 

kapcsolatos bizalom mértéke, az anómia szintje, depresszív és szorongásos tünetek, fizikai 

egészség, diszpozicionális optimizmus. Keyes (1998) mindkét vizsgálatában több 
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faktorszámú modellt is végigfuttatott az adatokon, de csak az elméleti megalapozottsággal 

bíró ötfaktoros modell illeszkedett megfelelően. Az elvártak szerint a társas jóllét és annak 

aspektusai az élettel való elégedettséggel és a boldogsággal, mint mentális egészség 

mutatókkal pozitívan, de csak mérsékelten korreláltak, azaz egymástól független 

jelenségekről van szó, így a társas jóllétnek önmagában létjogosultsága van. A szociális jóllét 

pedig negatívan korrelált olyan mutatókkal, mint az anómia és a diszfóriás érzések.  

A társas integráció és a társas részvétel azoknál a válaszadóknál mutatott magasabb 

értékeket, akik aktívan bevonódtak közösségükbe, például valamilyen közösségi aktivitással, 

azaz szoros proszociális kötelékekkel kapcsolódtak szűkebb közösségükhöz. Néhány 

demográfiai jellemző tekintetében is különbség jelentkezett az egyes csoportok között. A 

magasabban kvalifikált személyek a társas jóllét minden dimenziójában magasabb értékeket 

értek el. Feltehető, hogy a magasabb képzettség az élet szociális, társadalmi kihívásaira adott 

sikeresebb válaszokat segít elő. Érdekes eredmény volt, hogy egyedül a társas koherencia 

csökkent az életkorral, ellenben a többi szociális jóllét dimenziót tekintve minél idősebb volt 

valaki, annál jobban teljesített. Ezt Keyes (1998) az amerikai kultúra fiatalság-kultuszával 

magyarázza. Felvethetjük azonban annak a lehetőségét is, hogy a társadalmi fejlődés egyre 

gyorsabb üteme, dinamizmusa (ld. a technikai eszközök hihetetlen mértékű innovációját), és a 

közösségekben mindig is jelen lévő erőszak, agresszió, kisebb-nagyobb emberi gyengeségek 

kumulálódó tapasztalata az idősebb korosztályt annak a hitnek a revíziójára késztetik, hogy 

valóban megérthető-e, tisztán átlátható-e az a közeg, melyben élnek. Ebben a tapasztalati 

folyamatban a fiatalkor természetes ideáljai fokozatosan lebomolhatnak.  

A társadalmi rétegződés folyamatai erősen hatnak tehát a szociális wellnesszre, ahogyan 

más egészségmutatókra is. Az eredmények azt a felvetést is alátámasztani látszanak, hogy a 

társas jóllét mint teljesítmény értelmezhető, hiszen a szociális well-being az iskolázottsággal 

és az életkorral együtt növekszik. Megerősödött továbbá az a keyes-i koncepció, hogy a társas 

jóllét több, egymással persze összefüggő aspektusból épül fel (Keyes, 1998).  

A humán funkcionálás nem pusztán egy negatív-pozitív dimenzió mentén ítélhető meg, 

hanem az egyéni/pszichológiai aspektusoktól a társas szintig vizsgálandó. A szelf nem egy 

„privát” képződmény, jórészt társas hatásokban formálódik, és a társadalom a szociális jóllét 

kialakításának és fokozásának számos forrását kínálja. A társas jólléttel, mint teljesítménnyel 

és egészségkomponenssel számolnunk kell a kutatásokban is, azt mérni szükséges, erre kínált 

Keyes (1998) egy keretet és eszközt.  

Keyes a pszichológiai jóllét (Ryff és Keyes, 1995) és a társas jóllét (Keyes, 1998) elemeinek 

operacionalizálása során a mentális egészség komponenseit kereste és azonosította. Ebből a 

munkából sarjadt ki az az átfogó lelki egészség teória, a mentális egészség két kontinuum 

modellje (Keyes, 2002a, 2002b), mely az életbeli pozitív funkcionálás széles körét öleli fel és 

írja le.  

 

II. 5. 2. A mentális egészség két kontinuum modellje felnőtt populációban  

 
„Zöldüléstől részegítve / kertben mi is éledünk. /  

Ennyi nagyságtól derítve / minden gondot elvetünk. // 

Újra szítjuk, mit feledtünk, / mit ruhánk rejt, érdekel. /  

Más vidék sejtői lettünk, / lelkünk arra vágyik el. //  

Merre az erőt gyanítjuk, / s leszünk mitikus csodák: /  

Szemünk embermód kinyitjuk, / s kivirágzunk, mint a fák.”  

(Lucian Blaga: Tavaszi tüzek (Áprily Lajos ford.)   

 

A mentális egészséget és a mentális betegséget, azaz a pszichés tüneteket, problémákat 

Keyes (2002a, 2002b) egy-egy kontinuumként értékeli, melyek elkülönülnek egymástól, bár 

természetszerűleg össze is függenek. Innen ered a keretmodell két kontinuum elnevezése. Míg 
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a mentális betegség patológiás kimenetet képvisel, addig a mentális egészség az optimális 

működésmódét. Továbbá, ahogyan a mentális betegségek adott tünetek sajátos 

konstellációjával jellemezhetőek, úgy a mentális egészség is tünetegyüttes a keyes-i 

modellben (Keyes, 2002a, 2002b). Mindkét dimenzión rendelkezhet valaki kevés vagy sok 

tünettel, vagy az is előfordulhat, hogy tünetmentes.  

A mentális betegségek egyre finomodó klasszifikációi
24

 (pl. a DSM és a BNO kódrendszer) 

igen pontosan meghatározzák, hogy adott pszichés betegséget mikor lehet és szükséges 

diagnosztizálni (pl. mennyi időn keresztül hány és milyen jellegű tünetnek kell fennállnia a 

diagnózishoz). De hogyan épül fel a lelki egészség, mint „szindróma”?  

Keyes az Egészségügyi Világszervezet aktuális mentális egészség definícióját vette alapul a 

well-being kutatások pszichológiai tradíciói mellett, amikor a két kontinuum modellt 

megalapozta (Westerhof és Keyes, 2010). A WHO a lelki egészséget 2005-ben a 

következőképpen írta körül: „a jóllét állapota, melyben az egyén realizálni tudja képességeit, 

az élet normál stresszhelyzeteivel meg tud küzdeni, képes a produktív és gyümölcsöző 

munkára és arra, hogy hozzájáruljon közössége fejlődéséhez” (WHO, 2005a, 2.). A definíció 

három alapkomponense (1) a jóllét; (2) az egyén – mint individuum – hatékony működése és 

(3) az egyén produktív funkcionálása közössége relációjában. Keyes (2002a) a jóllétnek az 

érzelmi jóllétet; az individuumként való hatékony funkcionálásnak a pszichológiai jóllétet, 

míg a közösség viszonyában való jól működésnek a szociális jóllétet felelteti meg. A két 

utóbbi well-being konstruktumot korábbi munkáiban (Ryff és Keyes, 1995 és Keyes, 1998) 

már pontosan meghatározta, elemeire bontotta. Most az érzelmi jóllétet emeli be a modellbe, 

ezzel a szubjektív jóllétet három jóllét-területtel fedi le. A különböző jóllét-területek 

vizsgálatának azonban jelentős hagyományai vannak a boldogság-, és jóllét-kutatásokban.  

A well-being vizsgálatok két tradícióból táplálkoznak:  

I. Az egyik nagy hagyomány az ún. hedonikus well-being feltárása, mely olyan érzelmeket 

foglal magában, mint boldogság, megelégedettség, nyitottság, érdeklődés az élet iránt (Delle 

Fave, Massimini és Bassi, 2011). Ez a megközelítés tulajdonképpen az ókori görög filozófia 

hedonizmus-felfogásának (pl. Arisztipposz, vö. a II. 4. 1. 2. fejezettel) emiprikus továbbvitele. 

A társadalomtudományokban a ’60-’70-es években kezdték el amerikai kutatók az 

életminőséget tanulmányozni a polgárok saját szemszögéből lekérdezve (Waterman, 1993). 

Jelenleg széles körű tudományos egyetértés van abban, hogy a jóllét ezen formája (is) egy 

multidimenzionális konstrukció, mely magában foglalja a saját élet minőségének általános 

felbecslését érzelmi kifejezések formájában (pl. mennyire elégedett valaki az életével), 

valamint a pozitív affektusok (pl. jó hangulat, kedélyesség) jelenlétét, illetve a negatív 

érzelmek (pl. reménytelenség) hiányát (Diener, 1984). A hedonikus jóllét tradíció ölt testet a 

keyes-i érzelmi jóllét jelenségében, mely egyfajta emocionális vitalitásra utal (Keyes, 2002a).  

II. A másik szál a jóllét-kutatásokban az eudaimonikus well-being felfogás, mely a ’80-

’90-es években kelt életre. Alapja a hedonikus tradícióval szembeni kutatói elégedetlenség 

volt, mert az igen szűk jóllét-felfogást tükrözött. Az eudaimónia koncepciója Arisztotelészre 

vezethető vissza, aki számára a jó élet alapvető eleme nem a boldogság, hanem az egyéni 

képességek realizálása volt (vö. a II. 1. 3. fejezettel). A kurrens jóllét-teóriák az eudaimonikus 

jóllétre olyan fogalmakkal reflektálnak, mint személyes megküzdési módok és optimális 

működés (Delle Fave, Massimini és Bassi, 2011). Ilyen optimális működéselemeket írt le 

                                                 
24

 A DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) az Amerikai Pszichiátriai Társaság 

klasszifikációs rendszere a mentális betegségek leírására és rendszerezésére. 2013. tavaszára várható az 5., széles 

szakmai konszenzuson alapuló, felújított változat megjelenése (DSM-V). A BNO (Betegségek Nemzetközi 

Osztályozása, angolul: ICD – International Statistical Classification of Deseases and Related Health Problems) 

az Egészségügyi Világszervezet által kiadott kódrendszer, melynek jelenleg a 10. revideált változata van 

forgalomban. Hazánkban 1993. óta hivatalosan ez utóbbit használják az egészségügyben a diagnózisok 

meghatározásakor.  
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például Carol Ryff (1989) a pszichológiai well-being faktorokkal és Keyes (1998) a szociális 

jóllét aspektusaival.  

Összefoglalva, Keyes (2002a) koncepciójában a pozitív mentális egészséget a hedonikus 

jóllét (érzelmi well-being) és az eudaimonikus jóllét pszichológiai és szociális aspektusai 

együtt építik fel. Mindezt az 3. ábra teszi átláthatóvá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A pozitív mentális egészség összetevői Keyes és Waterman (2003) szerint 

 

 Keyes (2005a) a mentális betegség és a mentális egészség elkülönülő, bár kapcsolódó 

dimenzióiból egy olyan modellt épített fel, mely a pszichoszociális működésmód becslését 

rendkívül árnyalt kategóriákban képes megadni. A mentális egészség kontinuumát 

befolyásolja – a tőle részben független – mentális betegség jelenléte vagy hiánya és fordítva. 

A két dimenziót, ha egymásra merőlegesen helyezzük el, kirajzolódik a mentális egészség 

három fokozata és a mentális betegség két állapota (4. ábra). 
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4. ábra: A teljes mentális egészség modell és annak diagnosztikai kategóriái Keyes (2002b, 

302. o.) alapján  
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Alább az azonosított kategóriák (Keyes, 2005a) értelmezése következik:  

(1) A legkiválóbb működésmóddal a teljes vagy tökéletes mentális egészséggel bíró 

személyek rendelkeznek (completely mentally healthy): ők azok, akik mind az 

érzelmi, mind a pszichológiai, mind a társas jóllét magas szintjét élik meg és 

mentesek a mentális zavaroktól. Keyes (2002a) ennek az optimális állapotnak a 

megnevezésére egy metaforát vezet be: a virágzás (flourishing) fogalmát.  

(2) Ellenben az alacsony emocionális–pszichológiai–szociális jólléttel leírható személyek 

hiányos mentális egészséggel jellemezhetők, ők a keyes-i metaforával élve a 

hervadók (languishing persons). A hervadás az üresség, a stagnálás fogalmaival 

írható le, a lelkileg hervadók csendes kétségbeeséssel szemlélik az életüket, azt 

hamisnak, tompának üresnek, reménytelennek írják le. Az ebbe a kategóriába 

sorolható személyek ugyanakkor nem szenvednek mentális betegség tünetektől 

(hervadás önmagában), életük ennek ellenére egyáltalán nem teljesíti be az optimális 

szintet, a pozitív működést.  

(3) A virágzás és a hervadás között a mérsékelt mentális egészség (moderate mental 

health) klasztere található. Azok a személyek sorolhatók ebbe a kategóriába, akik sem 

nem virágzóak, sem nem hervadóak lelki értelemben. Diagnosztikai szempontból: ők 

azok, akik mindhárom jóllét területen közepes, átlagos értékeket érnek el és mentesek 

a depresszív-szorongásos és egyéb mentális betegség tünetektől. A mérsékelten 

mentális egészségesek és a hervadók egyaránt hiányos mentális egészséggel 

(incomplete mental health) jellemezhetőek, bár egyértelmű, hogy a hervadók vannak 

az egészségtelenebb állapotban.   

Érdemes e helyütt bővebben kitérnünk a keyes-i koncepció metaforikus fogalmaira: a 

virágzás (flourishing) és a hervadás (languishing) terminusaira, hiszen a két 

kontinuum modellt gyakorta csak „flourishing”-koncepcióként emlegetik.  

A természet évenkénti ciklusos változásának, átalakulásának – megújulásának és 

pusztulásának – leírásából kölcsönzi Keyes (2002a) a virágzás és a hervadás 

fogalmait. A természet, a kert és a fa (ld. az élet kertje, az életfa kifejezéseket) egyben 

igen ősi életmetaforák (Balassa, 1996): implikálják a létbeli sarjadás, kibomlás, 

növekedés és gyümölcsözés, valamint hervadás és elenyészés folyamatait (Tillman, 

1997).  Az életet kertként megjelenítő metaforakör használata a kollektív-történeti-

mitikus-biblikus szimbolizáción túl az egyéni szintre, az individuum lelki életére is 

átkerült. Gyakran használjuk a köznapi beszédben is a sorvadó, hervadó, lankadó 

kifejezéseket az olyan emberekre, akiket hosszú időn át szomorúnak, depresszívnek, 

magányosnak látunk, akiknél hangulatuk, kedélyük, aktivitásuk hanyatlását, 

tompulását, megfogyatkozását tapasztaljuk. Ugyanakkor elterjedt szófordulat a 

gyümölcsöző és a virágzó jelző, ha azt akarjuk szavakba foglalni, ha valaki élete 

különböző területein valami olyasmit vitt véghez, ami pozitív, felemelő, lelkesítő, 

humánus, értékteli, netalán magasztos, illetve ha valakit elégedettnek, boldognak, 

értékteremtőnek, aktívnak, tettre késznek, energikusnak látunk a mindennapjaiban. A 

pszichológia szakszókincsébe is átkerültek a virágzás (flourishing) és a hervadás 

(languishing) terminusai a lelki egészség konceptualizálására (pl. Keyes, 2002a; 

Seligman, 2011).  

(4) A mentális egészség kontinuumát tovább árnyalja az „azzal összefüggő, de mégis 

különálló mentális betegség tünetek” jelenléte (Keyes, Shmotkin és Ryff, 2002, 

1009.). Eszerint vannak olyanok, akik – akár időszakosan – mentális betegségben 

szenvednek (pl. a DSM-IV alapján depresszív epizód diagnosztizálható esetükben), 

ugyanakkor szubjektív jóllét szintjük átlagos vagy magas is lehet (pure mental 

illness).  
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(5) Végül beszélhetünk olyan személyekről, akiknél a mentális betegséghez a hervadás 

elemei társulnak (mental illness and languishing) (Keyes, 2005a). Ezek az egyének 

mentálisan teljesen betegek, hiszen a mentális betegség tünetek mellett a lelki 

egészség hiányát is mutatják, nem tudnak az emocionális, a pszichológiai és a társas 

jóllét forrásokból védőfaktorokat mozgósítani lelki problémáik leküzdéséhez. Ez a 

konstelláció a prognózist tekintve a legrosszabb kimenetet vetíti fel, Keyes és Lopez 

(2002) egyenesen tehetetlenül vergődőknek (floundering) nevezik ezt a csoportot.  

A fenti taxonómia alapján lehetségessé válik az életben való optimális funkcionálást 

tekintve egy sorrendet felállítanunk, mely alkalmas arra, hogy a személy mentális állapotát a 

lelki egészség és a lelki betegség dimenzióinak együttes figyelembevételével becsüljük fel. A 

pszichoszociális funkcionálás állomásait a 5. ábra foglalja össze, ahol balról jobbra haladva 

kerülnek megjelenítésre az egyre magasabb színvonalú pszichoszociális működésmód 

állomásai.  

 
 

Pszichés betegség     <     Pszichés betegség      ≈      Hervadás       <      Mérsékelt            <            Teljes  

      és hervadás                   önmagában                     önmagában        mentális egészség        mentális egészség 

 

5. ábra: A pszichoszociális működésmód becslése a mentális egészség kontinuum-modellje 

alapján (Keyes, 2005a, 541. o.). Balról jobbra haladva az egyre jobb színvonalú 

pszichoszociális funkcionálás állomásai. 

 

 

II. 5. 2. 1. Empirikus bizonyítékok – a well-being területek és a két kontinuum modell 

operacionalizálása  

 

Keyes több vizsgálatban is ellenőrzésnek vetette alá konceptuális alapokon nyugvó két 

kontinuum modelljét (pl. Keyes, 2002a, 2002b; Keyes és Waterman, 2003; Keyes, 2005a), 

emellett más nemzeti mintákon (pl. dél-afrikai, dél-kóreai, holland, kínai) is tesztelték a 

koncepciót (pl. Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008; Westerhof és 

Keyes, 2010; Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster és Keyes, 2011; Khumalo, 

Temane és Wissing, 2012; Yin, He és Fu, 2013; Lim, Ko, Shin és Cho, 2013). Minden 

esetben sikerült megerősíteni mind a két kontinuum jelenlétét, mind a három mentális 

egészség terület (emocionális, pszichés és társas jóllét) létjogosultságát. További kutatások 

pedig már olyan jelenségekkel való kapcsolatát is vizsgálat alá vetették a modellnek, mint a 

Big Five személyiségvonások, genetikai faktorok, testi betegségek, fizikai kondíció, 

szomatizáció vagy öregedés (pl. Keyes és Ryff, 2003; Keyes, 2004; Keyes, 2005b; Joshanloo 

és Nostrabadi, 2009; Keyes, Myers és Kendler, 2010). A következőkben ezekből a 

vizsgálatokból emelünk ki néhányat.  

Keyes első vizsgálatának közlését, melyben megerősítette hipotetikus modelljét, egyben a 

teória első publikációját 2002-höz köthetjük (Keyes, 2002a). Keyes (2002a) adatai a 

MacArthur Alapítvány „Életközép az USA-ban” (Midlife in the USA, MIDUS) elnevezésű 

felmérésből származtak. A mintavétel az Amerikai Egyesült Államok 48 tagállamában zajlott 

1995. januárjától 13 hónapon át. Több mint 3000 felnőttet (25-65 éves korig) vontak be a 

felmérésbe, mely egy 30 perces előzetes telefonos interjút, majd egy kb. másfél óra alatt 

kitölthető kérdőívcsomagot tartalmazott. A tesztbattériával egy esetlegesen fennáló mentális 

betegséget és a mentális egészség három dimenzióját (érzelmi, pszichológiai és szociális 

jóllét) kívánták lefedni. Ez a tesztanyag szolgált alapul a később lerövidített, 14 tételes 

mentális egészség kontinuum skála kialakításához.  
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(1) A mentális betegség mérése a major depressziós epizód elmúlt 12 hónapban való 

előfordulására szorítkozott.  

(2) Az érzelmi jóllétet részben 6 pozitív affektus (élénk, jó hangulatú, különösen boldog, 

nyugodt, megelégedett, élettel teli) megítélésével, részben az élettel való elégedettség 

felbecslésével azonosították.  

(3) A pszichológiai jóllétet Ryff 18 itemes, a 6 pszichológiai jóllét dimenziót lefedő skálájával 

(Ryff, 1989, 1995) mérték fel.  

(4) A társas prosperitás felmérése pedig a Keyes (1998) által meghatározott 5 dimenzió 

mentén egy 15 itemes kérdőívben történt.  

A mentális egészség „diagnózisához” a három jóllét skála összpontszámát osztották az őket 

alkotó itemek számával, majd sztenderdizálták és minden skálánál terciliseket számoltak. 

Ennek alapján három kategóriát határoztak meg. A diagnosztikus séma paralel a major 

depresszió vizsgálati technikájával, azaz a diagnózishoz bizonyos számú tünetnek teljesülnie 

kell (Keyes, 2002a):  

1. A virágzók magas szinten (felső tercilis) teljesítenek az érzelmi well-being két 

mérőeszközéből legalább egyen és szintén magas szinten (felső tercilis) a pozitív 

funkcionálás skáláin (a 11 itemből legalább 6-nál).  

2. A hervadók alacsony értékeket (alsó tercilis) mutatnak az érzelmi jóllétet felölelő 

két mérőeszköz közül egyen és eredményeik alacsonyak (alsó tercilis) a pozitív 

működés értékeit tekintve is (a 11 pozitív funkcionálást felmérő tételből legalább 6 

tétel esetében).  

3. A mérsékelten mentálisan egészségesek azok, akik nem sorolhatók sem a 

virágzókhoz, sem a hervadókhoz, a két kategória közé esnek.  

További módszertani hasonlóság a major depresszió diagnosztizálási metódusához, hogy 

ahogyan a major depressziós epizód diagnózisának felállításához alapvető az érzelmi vitalitás 

alacsony foka (DSM-IV, 2001; BNO-10, 1998), úgy a mentális egészség esetében 

elengedhetetlen az érzelmi vitalitás magas szintje – megelégedettség és/vagy pozitív 

affektusok formájában. Megegyező az is, hogy a depressziónál az arra jellemző tünetek 

legalább több mint 50%-ának szükséges jelen lennie a diagnózis felállításához (DSM-IV, 

2001; BNO-10, 1998), hasonlóan a lelki egészséget felépítő szimptómák több mint felének 

teljesülnie kell a mentális egészség diagnózisához. Eltérő momentum azonban, hogy a tünetek 

szintje a lelki egészség esetében a skálák tercilis tartományaival felmért, míg major depresszív 

epizód esetében olyan idői kitételek szerepelnek, mint „a nap legnagyobb részében és 

csaknem minden nap”, illetve „A következő tünetekből öt (vagy több) áll fenn egy kéthetes 

periódus alatt” (DSM-IV, 2001, 135.o.).  

A vizsgálat eredményei megerősítették a kiinduló feltételezést: a lelki betegség hiánya nem 

jelenti egyértelműen a lelki egészséget. Részben ebből következik az is, hogy elkülöníthető 

egy olyan kategória, a „tiszta hervadás”, melynek szereplői ugyan nem szenvednek lelki 

betegségben, ám nem is tekinthetők lelkileg egészségesnek, mert mindennapjaikat jelentős 

pszichoszociális gyengeséggel élik meg (pl. rossz minőségű társkapcsolatok, szegényes vagy 

hiányos kapcsolati háló, célok hiánya, autonómia hiánya, alacsony környezeti 

hatékonyságérzés), érzelmi életüket pedig szegényesnek ítélik.  

Számszerűen néhány adat: a felmérésben részt vevő 3032 felnőtt közel 86%-ánál nem volt 

jelen az elmúlt 12 hónapban depressziós epizód, míg 14%-uknál a felvételt megelőző évben 

depresszív epizód lezajlása volt valószínűsíthető. A teljes mintából azoknak az aránya, 

akiknek az életében az elmúlt évben nem volt jelen depressziós epizód és a virágzó 

kategóriába is besorolhatóak voltak, kicsivel több mint 17%-ot tett ki. 12%-nál nem volt 

ugyan feltételezhető depresszív időszak, de a hervadó státusba tartoztak. A minta több mint 

fele (56,6%) a mérsékelt lelki egészség (depresszív tünetek nélkül) kategóriájába illeszkedett. 

Az összes résztvevő 8,5%-a depresszív tünetei mellett a mérsékelt lelki egészség 
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komponenseivel is rendelkezett. Figyelemfelkeltő eredmény, hogy a teljes minta közel 1%-a 

egyidejűleg volt besorolható a depresszív epizóddal küzdők és egyben a virágzók közé is.
25

 

Végül, voltak olyanok is – a pszichoszociális működés legrosszabb értékeivel – akik 

depresszív tüneteik mellett hervadó státuszt mutattak (4,7%).  

Annak ellenére, hogy a lelki betegség és egészség dimenziói egyértelműen elkülönültek a 

vizsgálat eredményei szerint (Keyes, 2002a), felvetődhet a kérdés, hogy a „tiszta hervadást” 

(amikor a hervadás mellett nincsen jelen depresszív epizód) nem tévesztjük-e össze a küszöb 

alatti depresszióval. A kutatások szerint (pl. Fergusson, Horwood, Ridder és Beautrais, 2005; 

Karsten, Hartman, Ormel, Nolen és Penninx, 2010; Balázs, 2011) a major depresszió szintjét 

el nem érő depresszív tünetek – az ún. küszöb alatti depresszió – nagy valószínűséggel 

társulnak fizikai betegséggel és működésbeli romlással. Nem tisztázott, hogy a hervadással 

járó pszichoszociális működésbeli hanyatlás a lelki egészség hiányának vagy bizonyos 

jelenlévő depresszív tüneteknek „köszönhető”. Keyes (2002a) vizsgálata azt az álláspontot 

erősíti, hogy a „tiszta hervadás” és a depresszió klinikai és szubklinikai formái elválaszthatók 

egymástól. A kutatásban ugyanis a hervadók legtöbbje egyetlen depressziós tünetet sem jelölt 

be (az átlag depressziós tünetszám 0,13 (s=0,58) volt a hervadók körében), azaz még a minor 

depresszió vagy a disztímia kritériumainak sem feleltek meg. Ugyanakkor fontos rámutatni, 

hogy a virágzókhoz képest a mérsékelt lelki egészséggel rendelkezők 2,1-szer nagyobb 

valószínűséggel éltek át a megelőző évben depressziós epizódot, míg a hervadók esetében ez 

a szorzó 5,7 volt. Más számadat felől megközelítve: a hervadók 28%-a szenvedett a felmérést 

megelőző évben major depresszióban – ellenben a mérsékelt mentális egészséggel 

jellemezhetők 13,1 és a virágzók 4,9%-ával. Keyes keresztmetszeti vizsgálata ezzel azt 

sugallja, hogy a lelki egészség hiánya, a hervadás rizikófaktora lehet a major depressziós 

epizód előfordulásának. A hervadók ugyanis rossz emocionális egészséggel, a mindennapi 

tevékenységekben (pl. futás, gyaloglás, porszívózás) pedig jelentős korlátozottsággal 

jellemezték magukat, a munkahelyükről való hiányzás is magasabb volt csoportjukban, mint a 

mérsékelt lelki egészséggel jellemezhetőeknél vagy a virágzóknál.    

Ellenben, a virágzást és valamelyest a mérsékelt lelki fittséget is a reziliencia forrásaként 

értékelhetjük. A stresszes életeseményeknél és bizonyos átmeneti időszakokban (pl. krízisben 

lévő egyén vagy serdülő gyermeket nevelő család) megléte mint védőfaktor szerepelhet 

(Keyes, 2005a, 2007a).  

Keyes (2004) célzott vizsgálatnak vetette alá azt a hipotézist, hogy a virágzás állapota 

csökkenti a kardiovaszkuláris megbetegedések kockázatát. Ismét a fent említett reprezentatív 

amerikai egészségfelmérésből (MIDUS vizsgálat) vette mintáját. Az eredmények szerint a 

virágzók körében 8% volt azok aránya, akik valamilyen szív- és érrendszeri betegséggel 

küzdöttek, a mérsékelt mentális egészséggel bírók és a hervadók között ez az arány egyaránt 

12% volt, míg a depresszióval diagnosztizált személyek között 13%. Az a csoport volt a 

legveszélyeztetettebb, akinél a depressziós epizód hervadással kombinálódott, náluk a 

diagnosztizált kardiovaszkuláris problémákkal küzdők aránya 19% volt. Többváltozós 

elemzés segítségével Keyes (2004) azt is kimutatta, hogy a virágzó felnőttek bírtak a 

legkisebb kockázattal arra, hogy valamilyen kardiovaszkuláris megbetegedésben 

szenvedjenek. A virágzás kockázati hatása (természetesen fordított módon) egyedül a 

diabétesz, a dohányzás és a testmozgás hiányának hatásához volt mérhető a szív- és 

érrendszeri megbetegedéseket tekintve! Gyakorlati terminusokra fordítva: azoknak van a 

legkisebb esélye, hogy kardiovaszkuláris betegségben szenvedjenek, akik teljes mentális 

egészséggel jellemezhetők (virágzók), nem dohányoznak, nem cukorbetegek és kellő 

mértékben mozognak.  

                                                 
25

 Feltehető, hogy ők azok, akik depresszív epizódjukon – mentális egészség tartalékaikkal – hamarabb túl 

tudnak lendülni. A meglévő szubjektív jóllét erők valószínű, hogy az egyéni öngyógyító kapacitást, az Én 

önmagát helyreállító, újjáépítő képességét segítik meg.  



 61 

Keyes (2005b) arra is megpróbált bizonyítékokat találni, hogy a virágzás protektív tényező, 

míg a mentális betegség kockázati faktor a krónikus testi betegségek tekintetében idős korban 

is. Annyi bizonyos, hogy az öregedéssel természetszerűleg megnő a krónikus betegségek 

megjelenésének veszélye
26

, ráadásul a mentális betegségek és a krónikus testi betegségek 

gyakorta magas komorbiditást mutatnak – közöttük reciprok oki kapcsolatokkal. Másrészt 

fontos szempont az is, hogy a 20. század a fejlett országokban az átlagos élethossz 

növekedését hozta. Ennek az egyik következménye, hogy több évet „kell” krónikus 

betegségekkel együtt élnie az embereknek: részben azért, mert a biológiai öregedés 

természetes módon sejtdegenerációval, így óhatatlanul funkciócsökkenéssel, betegségekkel 

jár, részben pedig megnövekedett az egészségkárosító viselkedésformák (pl. mozgásszegény 

életmód, dohányzás) hatására az ún. életmódbetegségek vagy civilizációs betegségek (pl. 

metabolikus szindróma, 2. típusú diabétesz) előfordulási gyakorisága (Pikó, 2002a). Mind a 

krónikus testi, mind a mentális betegségek hatalmas gazdasági és szociális költséggel járnak. 

A mentális betegségek például az ún. elveszett életévek tekintetében
27

 az öt fő ok között 

szerepelnek, ami idő előtti funkciókiesést, fogyatékosságot vagy elhalálozást jelent. Keyes 

(2005b) több mint 3000 65-74 éves amerikai személy egészségi állapotát (pl. fizikai kondíció, 

krónikus egészségi problémák, mentális betegségek, dohányzás, testmozgás mértéke, BMI) 

mérte fel mentális egészségükkel (érzelmi, pszichés és társas jóllét) egyetemben. Az 

eredmények szerint a krónikus egészségügyi problémák száma azok között volt a 

legmagasabb, akiknél a sok depresszív tünet a hervadással kombinálódott, míg a legkevesebb 

betegségtünettel a virágzók bírtak. Példaként – az arányokat érzékeltetve: míg 25-40 éves kor 

között egy amerikai polgár átlagosan 1,8 fizikai betegségtünettől szenved, addig az idősek 

átlagosan 3 tünetet említenek. Ugyanakkor a „csak depressziós” idősek szintén 3-at, de ha 

már a hervadás depresszióval kombinálódik, átlagosan 4,5 betegségtünet van jelen. A legjobb 

helyzetben a virágzó idősek vannak, ők csupán átlagosan 1,5 tünetet említettek – láthatjuk, a 

teljes mentális egészséggel jellemezhető idősek jobb fizikai kondícióban vannak, mint az 

átlag fiatal felnőtt populáció! Kétszempontos ANOVA-val azt is sikerült kimutatni, hogy a 

fizikai tünetszám tekintetében az életkornak és a mentális egészségnek volt főhatása (a kettő 

között interakcióval), de csak a hervadás és a depresszióval kombinálódott hervadás 

tekintetében. Elmondhatjuk tehát, hogy a krónikus testi tünetek száma exponenciálisan nő az 

életkorral előrehaladva, de csak a hervadók és a depressziós hervadók csoportjaiban. A 

virágzó állapot tehát egyértelműen protektív faktor a krónikus testi betegségekkel szemben. A 

vizsgálat azonban keresztmetszeti jellegű volt, így nem tisztázottak az irányok. Feltehető, 

hogy a krónikus testi betegségek is hatással vannak az érzelmi, a pszichológiai és a társas 

jóllétre, csökkentik a szubjektív well-being magas fokának tartós fennállását, ami pedig a testi 

állapotot ronthatja, mintegy ördögi körként.  

Egy közel 1700 fős holland mintán Westerhof és Keyes (2010) azt is megvizsgálták, hogy a 

mentális egészséghez és a mentális betegséghez milyen kontrollváltozók kapcsolódnak, 

                                                 
26

 Bárdos (2006) hívja fel a figyelmet azonban arra, hogy az időskori szív-és érrendszeri zavarok egy része nem 

az öregedés következményeként jelentkezik, hanem a korábbi időszakokban (akár pl. fiatalkorban) lezajlott 

betegségek hatására. Nagyon nehéz elválasztani ezért, hogy mekkora a betegség eredetű és az öregedés eredetű 

problémák aránya. Ezzel a szemponttal Keyes (2005b) azonban nem számol (vizsgálatában nem kérdezett rá 

például a korábbi krónikus betegségek számára, időtartamára, fajtájára)!  
27

 A jelenséget angolul DALYs-ként (disability-adjusted life years) jelöljük. Magyarra körülírással úgy 

fordíthatnánk, hogy ez a rossz egészség által módosított várható élettartam. Azoknak az életéveknek a számát 

jelöli – átlagos értékként egy adott populációra kifejezve – mellyel az élet során elszenvedett betegségek, 

balesetek mintegy megrövidítik az élettartamot. Egy kumulatív értékben fejezzük ki, ami egyrészt a 

rokkantsággal, fogyatékossággal leélt évek átlagát veszi egy adott közösségben, másrészt az elhalálozással 

„elveszett” életéveket egy ideális értékhez (pl. ha nem lennének krónikus betegségek, hány év lenne a várható 

élettartam) viszonyítva (DALY = Years Lived with Disability + Years of Life Lost). A WHO 2000 óta használja 

ezt a mutatót. Leírását és kiszámítását ld. http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/  

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en/
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valamint azt is, hogy a két kontinuum modell érvényes-e felnőtt populációban a teljes 

élettartamon át, azaz az idősebbeknél is kimutatható-e a mentális egészség és betegség 

elkülönülése, illetve a mentális egészség háromfaktoros szerkezete. Hierarchikus 

regresszióanalízissel kimutatták, hogy az idősebbek 70 éves korig átlagosan kevesebb 

mentális betegség tünetet mutatnak, mint a fiatalabb felnőttek. 70 éves kor fölött azonban a 

tendencia megfordult. Ezek az összefüggések a rossz életkörülmények kontrollja után is 

megmaradtak. A kohorsz-hatások hátterében kulturális változások is állhatnak (pl. a 

munkahelyi stressz jóval erősebb napjainkban, mint korábban, a nyugdíjasok ennek a fajta 

stressznek korábban kevésbé, aktuálisan pedig már nincsenek kitéve). Lehetséges az is, hogy 

a mentális betegséggel küzdők – éppen problémájuk mortalitásra gyakorolt hatása miatt – 

hamarabb elhunytak, a reziliensebb egyének nagyobb valószínűséggel öregedtek meg. A 

szocio-emocionális szelektivitás elmélet pedig abból indul ki, hogy az idősebbek több 

élettapasztalatuknak köszönhetően jobban meg tudnak küzdeni a negatív érzelmekkel. A 

regressziós elemzés arra is fényt derített, hogy az idős felnőttek kisebb eséllyel kerülnek a 

virágzás vagy mentális betegség kategóriájába, mint a fiatalabbak, legtöbbjük lelkileg 

mérsékelten egészséges. Ugyanakkor kontrollváltozók beléptetésével ez a hatás megszűnt a 

mentális betegség tekintetében, de nem szűnt meg a mentális egészség terén. Ráadásul a 

mentális egészséghez más kontrollváltozók (pl. nem, bevándorló-e a személy) kapcsolódtak, 

mint a mentális betegséghez (pl. házas-e valaki, van-e munkája, milyen a fizikai állapota). 

Egyedül az egészség szubjektív megítélése kapcsolódott mindkét konstruktumhoz. Ezek az 

eredmények megerősítik, hogy a lelki egészség és betegség elkülönülő, bár összefüggő 

jelenségek és a mentális egészség meglétének, valamint a mentális betegség hiányának mások 

lehetnek a prediktorai.  

Arra már korábbi vizsgálatok is rámutattak (pl. Diener, Suh, Lucas és Smith, 1999), hogy a 

személyiségvonások közül néhány konzisztensen asszociálódik a jólléthez, különösen az 

érzelmi well-beinghez, így az extraverzió pozitívan, míg a neuroticizmus negatívan korrelál 

az emocionális jólléttel. Feltehető, hogy az extarvertáltak azzal, hogy több társas 

tevékenységben vesznek részt, kerülnek jó hangulatba, ugyanis a társaságban több mosolyt 

cserélnek és számos olyan készségre tesznek szert, melyek a társas kapcsolatokat vezérlik 

(Argyle, 1997). A keyes-i modellen alapuló mentális egészség-dimenziók és a Big Five 

személyiségvonások kapcsolatát kutatta Joshanloo és Nosratabadi (2009) iráni egyetemi 

hallgatói mintán (n=227). Céljuk volt annak feltérképezése, hogy az öt nagy 

alapszemélyiségvonás milyen mintázatot mutat a mentális egészség különböző szintjein. Az 

eredmények szerint a virágzók szignifikánsan magasabb pontszámot értek el az extraverzió és 

a lelkiismeretesség tekintetében, míg alacsonyabb értékekkel bírtak a neuroticizmus skálán, 

mint a mérsékelten mentális egészségesek és a hervadók. A nyitottság tekintetében 

szignifikáns különbséget nem találtak az egyes csoportok között. A mérsékelt mentális 

egészséggel bírók pedig a barátságosság skálán bizonyultak hatékonyabbnak, mint hervadó 

társaik: azaz a mérsékeltek ugyan barátságosabbak, mint a hervadók, de kevésbé 

extravertáltak, mint a virágzók. A diszkriminációs elemzések azt is kimutatták, hogy az 

érzelmi labilitás – stabilitás különítette el a legerőteljesebben a hervadó és a virágzó 

csoportokat. A Big Five személyiségvonások úgy tűnik, alkalmas perdiktorai a jóllét szintnek 

és fordítva.  

Lamers, Westerhof, Kovács és Bohlmeijer (2012) tovább finomították a mentális egészség, 

a mentális betegségtünetek és a Big Five személyiségvonások lehetséges kapcsolódási 

pontjait. Abból indultak ki, hogy korábbi vizsgálatok már kimutatták, a hedonikus és az 

eudaimonikus jóllét konstruktumok különbözőképpen kapcsolódnak bizonyos pszichológiai 

jelenségekhez. Nemrégiben publikált vizsgálatukban arra keresték a választ, hogy az öt nagy 

személyiségvonás eltérő módon asszociálódik-e az érzelmi (hedonikus), illetve a 

pszichológiai és a szociális jólléthez (eudaimonikus well-being). Vizsgálatukban kontrollálni 
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tudták a mentális egészséget a mentális betegségtünetek és a személyiségvonások 

kapcsolatának elemzése során, és fordítva. Több mint 1000 fős holland mintán dolgoztak. 

Eredményeik megerősítették az előzetes feltevést, miszerint a pozitív mentális egészséghez 

más személyiségvonások kötődnek, mint a mentális betegségtünetekhez. Az érzelmi labilitás 

a pszichopatológiát jelezte előre, míg az extraverzió és a barátságosság a mentális egészséget. 

Ez újabb bizonyítékként szolgál a két kontinuum modell (Keyes, 2002a) érvényességére. A 

személyiségvonások továbbá mind a mentális betegségtünetek varianciájának lényeges részét 

magyarázták (19%), mind a pozitív mentális egészség heterogenitásából részt vettek (9%) – a 

demográfiai változók kontrollja mellett is. A mentális egészség tekintetében pedig a 

neuroticizmus az érzelmi jólléthez kapcsolódott szignifikánsan, míg az extraverzió erősebben 

asszociálódott a pszichológiai és a társas jólléthez, ami a jóllét konstruktum hedonikus és 

eudaimonikus elkülöníthetőségét erősíti meg (Lamers, Westerhof, Kovács és Bohlmeijer, 

2012).  

Végül Keyes, Myers és Kendler (2010) tanulmányát emeljük ki, mely a genetikus és a 

környezeti hatások szerepét vizsgálta a mentális jóllét tekintetében. A korábbi kutatások 

főként az érzelmi jóllét, azaz az élettel való elégedettség és a pozitív affektusok tekintetében 

vizsgálták az öröklődés szerepét (pl. Tellegen, Lykken, Bouchard, Wilcox, Segal és Rich, 

1988). Az eredmények szerint az öröklődési együttható 0,36-0,56 között variált, ami azt 

jelenti, hogy érzelmi jóllétünket tekintve az öröklődés szerepe 36-56% között mozog, ez 

kifejezetten magas érték, és tulajdonképpen azt mondja, az hogy mennyire vagyunk 

elégedettek az életünkkel, vagy milyen mértékben vagyunk hajlamosak a pozitív érzelmek 

átélésére csaknem 50%-ban már a gének szintjén eldől. Ráadásul a vizsgálatok szerint az ún. 

közös környezet hatásai
28

 alig játszanak szerepet e tekintetben, inkább a nem közös környezeti 

hatások
29

 képviselnek befolyásoló erőt (Tellegen, Lykken, Bouchard, Wilcox, Segal és Rich, 

1988). Keyes, Myers és Kendler (2010) a reprezentatív MIDUS-felmérés keretében a minta 

összes egy- és kétpetéjű ikerpárját (670 pár) bevonta a vizsgálatba. Útelemzés módszerével 

megvizsgálták a genetikai hatások, a közös környezeti és a nem közös környezeti hatások 

szerepét a well-being három területén. Eredményeik szerint a látens mentális jóllét változó
30

 

öröklődési mutatója igen magas, 72% volt. A jóllét három összetevőjének örökletes 

meghatározottsága 45%-tól (szociális jóllét) 52%-ig (pszichológiai jóllét) variált. 

Összefoglalva: létezik tehát egy látens hajlam a mentális egészségre, amely nagymértékben 

(72%) öröklött, míg a három well-being komponens mérsékelt öröklődést mutat (50% körül). 

Az érzelmi és a társas well-being esetében a környezeti hatásoknak pedig nagyobb szerepe 

van, mint a genetikának. A korábbi kutatásokkal párhuzamosan a közös (családi) környezeti 

hatások jóllétre gyakorolt befolyásának itt sem találták bizonyítékát. Továbbá nemek közötti 

különbségeket sem detektáltak a genetikai és a környezeti hatások tekintetében. A jövőbeni 

kutatások hangsúlya e téren olyan egyéni vonások azonosítása felé tér ki, melyek a szubjektív 

jóllétre való genetikai hajlammal kapcsolhatók össze (pl. extraverzió, altruizmus). Ezek a 

személyiségvonások feltehetően úgy alakítják mentális egészségünket, hogy egy pozitív 

környezet kialakításához járulnak hozzá. Természetesen az is fontos, hogy azokat a környezeti 

hatásokat is azonosítsuk, melyek elősegíthetik a jóllétet (pl. a kooperáció és a környezet 

nyitottságának, befogadó kapacitásának magas foka). A mentálisan egészséges környezet 

                                                 
28

 A közös környezeti variabilitás a környezeti variabilitás részeként azokat a jellegzetességeket fedi le, melyek 

azonos módon érintik a genetikai rokonokat (pl. közös szülők, azonos lakásviszonyok).  
29

 A nem közös környezeti variablitás szintén a környezeti variabilitást építi fel, és azokat a jellemzőket foglalja 

magában, melyek nem közös módon érintik a genetikai rokonokat, így mindenkire másként, egyedi módon 

hatnak (pl. születési sorrend, eltérő baráti kör).  
30

 A látens változó egy magasabb rendű tényező, mely a jóllét fenotípusosan megfigyelt három faktorát (érzelmi, 

pszichológiai és szociális jóllét) meghatározza.  
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kialakításával azoknak a jóllét-szintjét is emelni lehetne, akik alacsony öröklött hajlammal 

rendelkeznek a jóllét megélésére.  

A keyes-i modellel (Keyes, 2002a) és az azon alapuló vizsgálatokkal szemben egy fontos 

kritikai észrevétellel kell élnünk. Keyes ugyanis rendre mentális betegségről beszél, kiemelten 

major depressziós epizódról, ugyanakkor kérdőíves felmérésével természetesen depresszív 

epizód diagnosztizálására nem nyílt alkalma, csupán mentális betegség tünetszámot tudott 

felmérni. A pontosság kedvéért a doktori dolgozat empirikus részében nem fogunk, hiszen 

adataink alapján nem is lehet – a keyes-i modell kapcsán sem – diagnosztikai kategóriákat, 

pszichopatológiai állapotokat meghatározni, pusztán arról beszélünk, amit valóban 

felmértünk: maladaptív viselkedésmódokról, lelki betegség tünetszámról, a tünetek 

mértékéről, illetve adott mérőeszköz esetében a saját vizsgálatban kapott átlagok korábbi 

vizsgálati eredményekhez való viszonyításáról.  

Fentebb láthattuk, a két kontinuum modellt számos vizsgálatban sikerült verifikálni – 

különböző populációkban (pl. felnőtteknél, idős felnőtteknél és eltérő kultúrákban egyaránt). 

Hiányzott azonban a fiatal korosztály, a serdülők felmérése a pozitív mentális egészség 

tekintetében. Az alábbi alfejezet azzal a néhány vizsgálati eredménnyel foglalkozik, mely a 

serdülők körében született, túllépve a szubjektív well-being kutatások felnőttcentrikusságán.  

 

 

II. 5. 3. A mentális egészség két kontinuum modellje serdülőkre adaptálva  

 

„…a klinikai szintű problémák puszta hiánya önmagában még nem garantálja az élet 

különböző területein való legjobb fokú alkalmazkodást az egészséges gyermeki fejlődést 

tekintve sem.”  

(Suldo és Shaffer, 2008, 66.o.)  

 

 

A pozitív pszichológia 2000-es indulása, öndefiníciója és célkitűzéseinek megfogalmazása 

után (Seligman és Csikszentmihalyi, 2000) – mely ekkor főként a felnőtt populációra 

fókuszált – néhány éven belül megjelent a pozitív pszichológiai konstruktumok azonosítása, 

vizsgálata és elemzése a gyermek-, és serdülőkorúak körében is (pl. Constantine és Benard, 

2001; Moore és Lippman, 2005 összefoglaló kötete; Keyes, 2006, 2009; Seligman, Reivich, 

Jaycox és Gillham, 2007; Suldo és Shaffer, 2008; Antaramian, Huebner, Hills és Valois, 

2010). A fiatalok pszichés fittségének kutatása azonban jóval lassabb ütemben halad 

összevetve a felnőttek pozitív pszichés működésének analízisével (a témakör publikációinak 

aránya egyértelműen a „nagykorúak” javára dől el). Ugyanakkor a pozitív pszichológia 

szemléletmódjának, eszköztárának, fogalomkészletének, metodológiájának kiterjesztése a 

gyermek- és serdülő korosztályok vizsgálatára különösen fontos kutatási irányvonal kell hogy 

legyen, nem pusztán a pszichológiai gyakorlat, technikák és a prevenció erősítése 

szempontjából ezen korosztályoknál, hanem azért is, hogy egy új, a fejlődést pozitív 

szemszögből megközelítő társadalmi párbeszéd indulhasson meg.  

 

Keyes (é.n., 2006, 2009a)
31

 a két kontinuum modell felnőtt populációban való 

létjogosultságának igazolása után a serdülőkre fókuszált. Különösen azért tartja fontosnak e – 

heterogén – korcsoport vizsgálatát a mentális egészség tekintetében, mert egy olyan fejlődési 

időszakról van szó, mely alapvető következményekkel jár a felnőttkori fejlődésre és 

egészségre nézve (vö. Erikson, 2002). Azonban már serdülőkorban is igen gyakori a 

                                                 
31

 Mindhárom tanulmány ugyanazon a mintán dolgozott, így az eredmények is mindhárom összefoglalóban 

számszerűen megegyeznek. A serdülő minta egy amerikai, a gyermeki fejlődésre fókuszáló nemzeti vizsgálatból, 

az ún. CDS-ből (Child Development Supplement) származott.   
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hangulatzavar, a depresszív tünetek előfordulása. Egy 1989-es amerikai egyesült államokbeli 

felmérés szerint minden 10 gyermekből legalább egynek volt már major depressziós epizódja 

a 14. születésnapja előtt (Garrison, Schluchter, Schoenbach és Kaplan, 1989). Egy másik 

felmérés szerint pedig az amerikai fiatalok 20%-a 16-17 éves korára már szenvedett 

valamilyen hangulatzavarban vagy szorongásos zavarban, illetve szerhasználattal kapcsolatos 

mentális betegségben (Lewinsohn, Hops, Roberts és Seeley, 1993). Azt pedig, hogy a 

depresszív tünetekkel bíró fiatalok sokkal nagyobb valószínűséggel dohányoznak, használnak 

pszichoakítv szert, gyakoribbak körükben a magatartási problémák, rosszabb a tanulmányi 

eredményük és nagyobb eséllyel maradnak ki idő előtt az iskolából, szintén számos kutatás 

megerősítette (pl. Nolen-Hoeksema, Girgus és Seligman, 1992).  

Az amerikai serdülő mintán tesztelt két kontinuum modell és háromfaktoros well-being 

struktúra hasonlóképpen igazolást nyert, mint a felnőttek mintáiban (Keyes, é.n., 2006, 

2009a). A több mint 1000, 12-18 év közötti serdülőnél felmérésre kerültek a felnőtteknél is 

vizsgált jóllét faktorok, a depresszív tünetek, a magatartási problémák és a pszichoszociális 

funkcionálás olyan aspektusai, mint az önmagával kapcsolatos elégedettség, a másokkal való 

közeli kapcsolatok fenntartása vagy az iskolai életbe való beilleszkedés. Azt is vizsgálták a 

kamaszoknál, hogy milyen proszociális (pl. segítség a házimunkában a szülőknek vagy 

érzelmi támasz nyújtása a barátoknak), illetve antiszociális viselkedésformákat gyakorolnak. 

A serdülők mintájában azonban – a felnőttektől eltérően – más arányok születtek a mentális 

egészség „diagnózisait” tekintve. A kamaszok kb. fele (56%) mérsékelt mentális egészséggel 

volt jellemezhető, ugyanakkor kevesebb, mint felük (38%-uk, azaz kb. 10-ből 4 serdülő) a 

virágzó státusba esett (ellenben a felnőtt minták 17-20%-os virágzó arányaival), kis részük 

(6%-uk) pedig hervadó állapotot jelzett (a hervadó-arány felnőtt mintában rendre 12% körül 

mozog). Ezek az eredmények biztatóak, hiszen azt jelzik, hogy a tinédzserek körében legalább 

2,5-szer nagyobb a virágzás aránya a felnőttekéhez képest, és a hervadás előfordulása is fele 

akkora mértékű, mint felnőtt mintában. Ugyanakkor figyelemfelkeltő, hogy a mentális 

egészség státusza változott az életkorral: 12-től 18 éves korig átlagosan csökken a pozitív 

lelki egészség-szint. Míg az alsósok esetében a leggyakoribb kategória a virágzás volt, a 

felsősöknél már a mérsékelt mentális egészség „vezetett” mint diagnosztikai kategória. 

Számszerűen: míg az alsósok 49%-a virágzónak érezte magát, addig a felsősöknél ez az arány 

már csak 40% volt, a virágzás prevalenciája tehát néhány év alatt 9%-kal csökken. A hervadás 

előfordulási arányát tekintve azonban nem volt különbség a fiatalabb és az idősebb serdülők 

között. A hervadó fiatalok 7-szer több depresszív tünetet jelöltek meg, mint a virágzók és 3-

szor annyit, mint a mérsékelten mentális egészségesek. A hervadó serdülők továbbá jóval 

több viselkedési problémát és gyakoribb szerhasználatot vallottak be – minden életkori 

csoportban. Ellenben a virágzók pszichoszociális működésmódja minden területen sokkal 

jobb volt, mint a hervadóké és a mérsékelteké, például több közeli, intim kapcsolatot jeleztek, 

másoknak több támogatást nyújtottak és úgy érezték, iskolai közösségükbe igazán 

beilleszkedtek. A szubjektív jóllét és a depresszív mutatók közötti gyenge korreláció (r=-0,23 

– -0,33 között) pedig azt jelzi, hogy a mentális betegség hiánya serdülő populációban sem 

jelenti a mentális egészség jelenlétét.  

A keyes-i vizsgálatot több kritika is érheti. Az egyik az, hogy a tünetek és a mentális 

egészség becslése önbeszémolók alapján történt, hiányzott a külső megfigyelők (pl. szülők, 

tanárok) jellemzése a serdülőkről.
32

 Természetesen a keresztmetszeti elrendezés miatt 

kérdéses az ok-okzat is: nem tudjuk meghatározni, hogy a jó szintű pszichoszociális 

funkcionálás vezet-e virágzáshoz vagy éppen fordítva, illetve a két folyamat erősíti-e egymást 

és hogyan, milyen mechanizmusokon keresztül. Vizsgálni szükséges továbbá azt is, hogy a 
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 A doktori dolgozat vizsgálati részében ezt a kritikai pontot igyekeztünk azzal kiküszöbölni, hogy a serdülők 

tüneteinek felbecslése nem pusztán önbeszámolók, hanem obszervációs feltétel szerint is megtörtént: a szülők 

értékelését is kértük gyermekeik problémáiról, viselkedéséről.    
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serdülők mely csoportjai mutatják a legnagyobb arányú virágzást (pl. a hobbi szinten 

sportolók és/vagy a kiegyensúlyozott családi közegben élők). Longitudinális vizsgálatok 

tárhatják fel azt, hogy mely tényezők segítik elő a hosszabb távon fennálló virágzást.  

Serdülők körében a keyes-i modell alapján az amerikai minta vizsgálatán (Keyes, é.n., 2006, 

2009a) kívül eddig csupán két kutatás született: egy egyiptomi (Salama-Younes, 2011) és egy 

ausztrál (Venning, Eliott, Kettler és Wilson, 2013) nemzeti felmérés. Valamint ebbe a 

törekvéssorba illeszkedik a doktori dolgozatban bemutatott vizsgálat is: magyarországi 

serdülő populációban (és szüleik körében) kívántuk feltérképezni többek között a pozitív 

mentális egészség aspektusait. Az egyiptomi és az ausztrál eredményeket röviden az 

alábbiakban összefoglaljuk, hogy saját vizsgálatunkat ezek fényében is értékelni tudjuk.  

Salama-Younes (2011) egyiptomi serdülő atléták mintájáról közöl adatokat. Azért sportoló 

kamaszok körében végzett felmérést, mert abból, a korábbi vizsgálatok által már megerősített 

tényből indult ki, hogy a fizikailag aktívabb emberek jobb mentális egészség mutatókkal 

bírnak, mint inaktív társaik (pl. Benedetti, Borges, Petroski és Goncalves, 2008). Másrészt 

célja volt, hogy a mentális egészség két kontinuum modelljén alapuló mérőeszköz (Mental 

Health Continuum Short Form, MHC-SF) arab változatát tesztelje. A több mint 300 kairói 

sportoló serdülő edzés után töltötte ki a kérdőívcsomagot. Megerősítő faktoranalízissel ebben 

a mintában is sikerült kimutatni a három mentális egészség faktor (érzelmi, pszichológiai és 

társas jóllét) jelenlétét. Fontos eredmény volt az is, hogy azok, akik jobb mentális 

egészségmutatókkal bírtak, magasabb szubjektív vitalitás értékekkel rendelkeztek (több 

energiát éreztek magukban testi-lelki szinten egyaránt). Ugyanakkor kritikaként jegyezhetjük 

meg, hogy az egyiptomi vizsgálatban nem szerepelt kontrollcsoport (pl. nem élsportoló 

fiatalok csoportja), így ennek hiányában a kiinduló feltevést, miszerint a fizikailag aktívabb 

személyek jobb mentális egészség eredményeket hoznak, nem tudták ellenőrizni, ráadásul 

mentális betegségtüneteket egyáltalán nem mértek fel. A három mentális egészség kategória 

(virágzók, mérsékeltek, hervadók) mintabeli eloszlását pedig nem az amerikai serdülő 

mintáéval vetették össze, hanem az amerikai és a dél-afrikai felnőtt értékekkel!  Amennyiben 

Salama-Younes (2011) vizsgálatának értékeit az amerikai serdülő mintáéval vetjük össze, 

elmondhatjuk, hogy a trendek hasonlóak: a legtöbb serdülő mérsékelt mentális egészséggel 

bír (amerikai serdülők körében 56%, egyiptomi sportoló kamaszok esetében 65%), ezt követi 

a virágzó állapot (az előbbi sorrendet tartva: 38% és 23%), majd legkisebb arányban a 

hervadás jelentkezik a mintákban (6% és 12%). Láthatjuk, az amerikai serdülők körében több 

a virágzó és fele annyi a hervadó státuszú kamasz, mint az egyiptomiaknál. Ennek hátterében 

felthetően részben kulturális különbségek állhatnak, ami további kutatási vonulatot vet fel a 

pozitív mentális egészség kapcsán.  

A dél-ausztrál serdülők vizsgálata (Venning, Eliott, Kettler és Wilson, 2013)
33

 az amerikai 

serdülők mentális egészségi állapotához igen hasonló arányokat hozott: az ausztrál kamaszok 

42%-a virágzó állapotot jelzett (amerikai serdülők: 38%), 53%-uk mérsékelt mentális 

egészséggel bírt (amerikai minta: 56%), míg 5%-uk hervadó státusba sorolódott (amerikai 

serdülők esetén ez 6% volt). A fiatal ausztrál mintán is kirajzolódott tehát a három mentális 

egészség kategória, és megerősítést nyert a két kontinuum modell is. Továbbá ebben a 

mintában is a virágzó státusz kapcsolódott össze a kevesebb egészségkárosító 

viselkedésforma jelenlétével és fokozottabb egészségvédő attitűddel.  

Érdemes megemlítenünk a serdülő mentális egészség vizsgálata kapcsán egy, a keyes-i 

koncepcióhoz (Keyes, 2002a, 2006) igen hasonló felosztást, melyet serdülő mintán teszteltek. 

Suldo és Shaffer (2008) négy csoportba tudták besorolni a vizsgálatukba bevont 349 amerikai 
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 Adataik a dél-ausztrál fiatalok mentális egészségvizsgálatából származtak (South Australian Youth Mental 

Health Survey (SAYMHS), melybe közel 4000 gyermeket vontak be internetes és személyes felmérés 

segítségével.  
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kamaszt Greenspoon és Saklofske (2001) mentális egészség két faktor modelljét (Dual-Factor 

Model of Mental Health) adaptálva:  

(1) mentálisan egészséges – complete mental health (magas szubjektív jóllét szinttel és 

alacsony tünetszámmal rendelkezők, a minta 57%-a)  

(2) sérülékeny – vulnerable (alacsony szubjektív jóllét alacsony tünetszámmal 

kombinálódva, a minta 13%-a)  

(3) tünetekkel bíró, de elégedett – symptomatic but content (magas szubjektív well-

being mellett magas tünetszám, a minta 13%-a)  

(4) problémás – troubled (alacsony szubjektív jóllét és magas tünetszám, a minta 17%-a).  

A vizsgálatban nemcsak a gyerekek jellemezték magukat, hanem tanáraik is értékelték a 

tanulók tünetviselkedését és iskolai teljesítményét. Nem meglepő módon, a mentálisan 

egészséges csoportot jellemezte a legjobb szintű észlelt fizikai egészségesség, a legmagasabb 

mértékű észlelt támogatás az iskolatársak és a szülők felől, ők hiányoztak a legkevesebbet az 

iskolából, csekély számú társas problémáról számoltak be és jobb olvasási készséggel 

rendelkeztek, valamint több, iskolai előrehaladással kapcsolatos céljuk volt.  

A Suldo és Shaffer-féle bontás – bár igen hasonló a keyes-i modellhez – abban különbözik, 

hogy a mentális egészséget pusztán a szubjektív jólléttel (élettel való elégedettség, pozitív és 

negatív affektivitás) azonosítja, míg a mentális betegség tekintetében nem mentális 

betegségről, hanem tünetszámról beszél. Míg az előbbi, a mentális egészséget csupán a 

szubjektív (az érzelmi) jóllétre leszűkítő elgondolást nem, addig az utóbbi szemléletet 

(mentális betegség diagnosztizálása helyett tünetszámban való gondolkodás) osztani tudjuk. A 

doktori dolgozat empirikus részében mindvégig szem előtt tartjuk, hogy mentális betegség 

diagnózist nem adhatunk – és nem is kívánunk meghatározni – ehelyett maladaptív 

viselkedésmódok felbecslésére teszünk kísérletet. Ez a szemléletmód azért is hasznos lehet – 

veti fel Suldo és Shaffer (2008) – mert a pszichopatológia dichotóm klasszifikációs 

rendszereivel (pl. DSM, BNO) ellentétben a dimenzionális modellben a tünetek mennyisége 

nagyobb és egyben más hangsúllyal szerepel. A dichotóm rendszerek (major depresszió 

diagnosztizálható vagy sem) ugyanis nem tudják kezelni azok csoportjait, akik nem érik el a 

diagnózishoz szükséges „tünetszintet”, mégis van valamennyi tünetük, ezért támogatást 

igényelnének. A Suldo-Shaffer-féle modell azért is figyelemre méltó, mert nem pusztán a 

depresszív és szorongásos tünetekre koncentrál, hanem a serdülők körében a tünetviselkedés 

sokkal szélesebb körének felmérését javasolják, ráadásul differenciáltan térképezik fel az ún. 

externalizációs (pl. agresszivitás, deviáns viselkedés) és internalizációs (pl. szorongás, 

depresszió, társkapcsolati problémák) tüneteket (Doll, 2008). A Suldo-Shaffer-vizsgálathoz 

hasonlóan a doktori dolgozat vizsgálata is az Achenbach-féle Gyermekviselkedési Kérdőívvel 

(rövid magyar változat) (Achenbach, 1991, 2001; magyarul Gádoros, 1996; Rózsa, Gádoros 

és Kő, 1999; OS Hungary, 2009) dolgozott az internalizációs és externalizációs tünetkörök 

felbecslésekor. A „tünetekkel bíró, de elégedett” kategória jelenléte Suldo és Shafer (2008) 

szerint azt a lehetőséget is felveti, hogy a szubjektív jólléttel az internalizáló és az 

externalizáló zavarok eltérő mintázatú kapcsolatban vannak, feltehető, hogy az internalizáló 

tünetek erősebb korrelációban állnak a well-beinggel. A magas tünetszámmal és egyben 

magas jólléttel rendelkező fiatalok azok lehetnek, akik maladaptív viselkedésmódjukkal 

környezetüket zavarják, azaz főként externalizáló jellegű tünetekkel jellemezhetőek, míg saját 

szubjektív jóllétüket magas szinten tudják tartani.  

 

A mentális egészség fejlesztéséhez mind a pozitív működésmódok, mind a maladaptív 

viselkedésmódok, a tünetek felmérése és azok egymás fényében való elemzése szükséges. A 

következőkben ezt az alapvetést szem előtt tartva a két kontinumm modell gyakorlati 

alkalmazhatósága, a „praktikum” kerül előtérbe.  
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II. 5. 4. A két kontinuum modell gyakorlati jelentősége  

 

A mentális egészség és a mentális betegség ugyan szükségszerűen korreláló konstruktumok, 

mégis két elkülönülő kontinuumot alkotnak. Ebből részben az következik, hogy a lelki 

betegségek (különösen a depresszív-szorongásos állapotok) megelőzése és kezelése nem 

eredményez szükségszerűen több, lelkileg számos vetületből egészséges személyt. Másrészt a 

lelki fittség hiánya (a hervadás) jelentős gazdasági és társadalmi terhet is jelent (pl. munkából, 

iskolából távol töltött napok száma). A jelenleg futó, egészséggel, annak fejlesztésével 

kapcsolatos programok (pl. ilyenek az USA-ban a NIMH
34

, vagy a világon a WHO által 

vezetett próbálkozások
35

) mivel figyelmen kívül hagyják a lelki egészség és a lelki betegség 

elkülönülő jellegét, szükségszerűen nem számolnak az emberek azon csoportjaival, akiknél 

ugyan nem diagnosztizálhatók depressziós tünetek, ugyanakkor életüket az érzelmi, a 

pszichológiai és a társas jóllét igen alacsony szintje jellemzi, illetve azzal a 

legveszélyeztetettebb csoporttal sem, akiknél a hervadás depresszióval kombinálódik.  

A mentális betegségek, a lelki problémák diagnosztikájában és kezelési módjaiban igen 

jelentős fellendülést hozott a 20. század második fele, különösen az SSRI-ok megjelenése
36

. 

Számos hatékony gyógyszeres és pszichoterápiás módszer vált elérhetővé a kezelésben, 

azonban a legtöbb – különösen medicinális – eljárás nem mindenkinél és esetenként csupán 

részlegesen, sokszor pedig csak időlegesen hozott javulást (pl. O’Reardon, Brunswick és 

Amsterdam, 2000). A lelki tünetek hosszabb távon való fennállása azonban legyengíti a 

szenvedő személyeket, ezzel pedig a családokat és a közösségeket.  Keyes és Lopez (2002) 

szerint a lelki betegségek etiológiájának és kezelésének kutatásába befektetett tőke eddig nem 

csökkentette radikálisan a betegek számát és nem vezetett a szenvedés jelentős 

csökkenéséhez. Amiből az következik, hogy – gazdasági szempontok szerint is – hatékonyabb 

lenne a lelki szenvedések kialakulását megelőzni, valamint a visszaeséseket kiküszöbölni. 

Ehhez szükséges a mentális egészség diagnosztikájának és kezelésének pozitív megközelítése, 

mely mindeddig kihasználatlan eszköz a kezünkben (Keyes és Lopez, 2002). A diagnosztikai 

folyamat és az intervenció terén azért is fontos lenne a „pozitív irányvonalak” beépítése, azaz 

a mentális egészségtünetek felmérése és kutatása, mert a lelki betegségtüneteket illetően igen 

ijesztőek az epidemiológiai adatok – hazánkban is. Magyarországon egy nemrégiben publikált 

felmérés szerint (Torzsa, Rihmer, Gonda, Sebestyén, Szokontor és Kalabay, 2008) a 

háziorvosi alapellátást felkereső felnőttek 18,5%-a valamilyen depresszív kórképben szenved 

(pl. major depresszió, minor depresszió, disztímia). Egy, a ’90-es években született USA-beli 

reprezentatív felmérés szerint pedig (Kessler, McGonagle, Zhao, Nelson, Hughes, Eshleman, 

Wittchen és Kendler, 1994) az amerikai lakosság közel fele az élete folyamán legalább egy 

súlyos mértékű mentális betegséget átél (a leggyakoribbak a depresszió és a szorongásos 

zavarok), sőt az esetek jelentős részében ehhez valamilyen komorbid zavar (pl. valamilyen 

addikció) is társul, ami még inkább megnehezíti a kezelést. Továbbá ezeknek az embereknek 

közel 40%-a nem részesül professzionális egészségügyi ellátásban. A depresszív epizód 

kialakulása ráadásul egyre gyakoribb fiatalabb életkorokban, ami megnöveli a későbbi 

                                                 
34

 National Institute of Mental Health (NIMH) az USA-ban a mentális betegségekkel, problémákkal és 

egészséggel kapcsolatos programok, kutatások összefogó állami szervezete. www.nimh.nih.gov.  
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 Az irányelvekről áttekintést ad pl. a WHO 2005-ös kiadványa: Mental Health Policy and Service Guidance 

Package: Child and Mental Health Policies and Plans (WHO, 2005b). A különböző, gyermekekkel foglalkozó 

szervezeteknek útmutatást nyújtó összefoglaló kötet a mentális betegségek gyermek- és serdülőkori 

jellegzetességeit, illetve az egyes rizikó- és protektív faktorokat veszi számba, és erre a tudásra alapozza 

javaslatait a beavatkozásokhoz.  
36

 SSRI (selective serotonin reuptake inhibitor) = szelektív szerotonin visszavétel gátlók. Az antidepresszánsok 

újabb nemzedékét jelölő készítmények, melyek a szerotonin gyors felszívódásának gátlásával avatkoznak be 

neurotranszmitter szinten a szervezet működésébe, ezáltal növelik a szerotonin mennyiségét az agyban. Jóval 

kevesebb mellékhatással bírnak, mint az ún. első generációs antidepresszívumok.  

http://www.nimh.nih.gov/
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előfordulás és a társuló egyéb pszichés tünetek kockázatát. A hazai adatok e tekintetben a 

nemzetközi „trendekkel” szintén összecsengenek, a major depresszió és az enyhébb, de 

elhúzódó disztímia gyermekkorban 1-3%, serdülőknél 2-6%-ban fordul elő. Míg az enyhébb 

depressziós tünetek prevalenciája a fiatalok körében már 10-13% körül mozog (Csorba, 

2003). Ráadásul ez utóbbi kategória igen nehezen ismerhető fel, mert gyakran elfedi 

valamilyen más tünet (pl. viselkedésproblémák, szorongás, szerhasználat) vagy a kamaszkori 

autoritáskonfliktusból származó jellegzetességek.  

Ennél a pontnál térünk ki röviden arra, hogy gyermekkorban a depresszió nem feltétlenül 

nyomott hangulat, levertség, szomorúság képében jelentkezik, gyakoribb a nagyfokú 

hangulatingadozás, az inszufficiencia-érzés, a motiválatlanság és az önértékelési problémák, 

vagy az önmegsemmisítő gondolatok jelenléte, következményesen pedig az iskolai 

teljesítmény romlása (Rózsa, 2001). Sokszor a környezetnek csupán ez utóbbi terület – 

hirtelen – színvonalesése tűnik fel. A serdülőkorban a depresszív tüneti kép hasonlóan 

atípusosan mutatkozhat meg (a felnőtt depressziós tünetmintázódáshoz képest): például a 

szorongásos tünetek vagy a motoros nyugtalanság kifejezettebb lehet, mint a hangulat zavara. 

A depresszív hangulat, az energiacsökkenés, a koncentrációs képesség romlása, a pesszimista, 

sivár jövőkép, értéktelenségi gondolatok mellett gyakoriak a fiziológiai funkcióromlás tünetei 

is (pl. étvágyproblémák, alvászavar). Serdülőknél továbbá jellegzetes az ún. maszkírozott 

tüneti kép: viselkedészavar, szerhasználat fedi el a hangulatzavar jelenlétét (Oláh, 2008). A 

gyermek- és serdülőkorban jelentkező depresszív szindróma hátterében a legtöbbször 

valamilyen veszteségélmény, a család konfliktusai, éretlen konfliktuskezelési módjai, a 

családszerkezet zavarai (pl. túlságosan zárt vagy éppen nyílt, határok nélküli családi 

formáció), kiközösítettség-élmény, magányosság, valamilyen erőszakos cselekmény 

elszenvedése, érzelmi neglect vagy súlyos krónikus betegség áll. Az is előfordulhat, hogy a 

másodlagos kapcsolatok (baráti kör, párkapcsolat, iskolai közeg) zavarai (pl. izoláció, 

peremhelyzet a kortárscsoportban, sorozatos iskolai kudarcok) vezetnek depresszív 

mechanizmusok kialakulásához (Hajduska, 2008).  

A pszichés problémák, szimptómák csökkentik az egészségesen leélhető életévek számát az 

idő előtti elhalálozás és a produktivitás csökkentése által (pl. Lopez és Murray, 1998), mi több 

az USA-ban például a szívbetegségek és a rehabilitáció után a mentális betegségek kezelésére 

költik a legtöbb adófizetői pénzt az egészségügyben (Keyes és Lopez, 2002). Az 

egészségügyi „fogyasztásra” például az amerikai családok többet költenek egy évben, mint 

élelmiszerre vagy az otthonukra (Keyes, 2007a). Keyes és Lopez (2002) ezért azt 

szorgalmazza, hogy intenzív tudományos figyelem és az ezt támogató központi kutatási pénz 

irányuljon a mentális egészség védelmére mint önmagában való célra és mint a fizikális és 

mentális betegségek prevenciójának másik útjára a „hagyományos” szemlélet mellett.   

A lelki betegség megelőzésének a kockázati és a protektív tényezők azonosítása mellett, 

abban bennfoglalva tehát vizsgálnia kellene a lelkileg egészséges és/vagy mérsékelten 

egészséges fiatalok, felnőttek és idős felnőttek életvitelét, társas körülményeit. A virágzó 

egyének erősségeit, kompetenciáit, azok természetét, eredetét megértve lehetőség nyílna azt a 

hervadó és/vagy a pszichés beteg egyének kezelésében és főként az intervenciót célzó 

programok kialakításában felhasználni (Reinhardt, megjelenés alatt a.).  

 

 

II. 5. 5. A mentális egészség fejlesztésének lehetőségei: intervenciós és prevenciós 

lehetőségek és módozatok a mentális egészség két kontinuum modelljére alapozva 

 

A mentális egészség diagnózisán alapuló egészségfejlesztés első lépése maga a mentális 

egészség diagnózisa. Ez nemcsak azért fontos, hogy a személy aktuális mentális egészség 

státusát meghatározhassuk, hanem alapot ad az előrejelzéshez: merre „indulhat el” az egyén a 
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keyes-i kategóriarendszerben, az esetleges beavatkozásoknak mi legyen/lehet a 

leghatékonyabb célja. Keyes és Lopez (2002) rámutat, hogy a teljes mentális egészség 

modellje – mint konceptuális keret – alapján kisebb lépésenként érdemes haladni a megelőzés 

és a kezelés esetében is. Ez azt jelenti, hogy a személy aktuális állapotából kiindulva az 

alapállapot melletti kategóriába érdemes először eljuttatni az egyént. Azaz sokkal nehezebb 

egy embert a teljes mentális betegség (hervadás és mentális betegség együtt) állapotából 

azonnal a teljes mentális egészség (virágzás) szintjére eljuttatni, mint ugyanezt a személyt 

fokról fokra segíteni a virágzáshoz. Ez utóbbinak három útja is lehetséges – attól függően, 

hogy a lelki tüneteket csökkentjük és/vagy a lelki vitalitást fokozzuk elsőként. Mindezt a 6. 

ábra teszi szemléletessé:  
(1) teljes mentális betegség  csak mentális betegség (a hervadásból elmozdítva a személyt)  

teljes mentális egészség (a lelki tünetek kiküszöbölésével);  

(2) teljes mentális betegség  csak mentális betegség (a hervadásból elmozdítva a személyt) 

hervadás (a mentális betegségtünetek feloldása mellett)  virágzás (a hervadás állapotából 

kimozdítva);  

(3) teljes mentális betegség  hervadás (a mentális betegségtünetek feloldásával)  virágzás (a 

hervadás állapotát megszüntetve).  
Keyes, Dhingra és Simoes egy 2010-ben publikált longitudinális vizsgálatukban rámutattak, 

hogy a mentális egészség szintjében – beavatkozás nélküli – spontán változások is zajlanak. A 

tíz évig több mint 3000 nyomon követett személy közül a kezdetben virágzók fele egy évtized 

múlva is virágzó maradt, míg 46%-uk átcsúszott a mérsékelt mentális egészség kategóriájába, 

csupán 3%-uk került a hervadás állapotába, mi több négyszer kisebb esélyük volt arra, hogy 

mentális betegség alakuljon ki náluk. Ellenben a kezdetben hervadók hétszer nagyobb eséllyel 

kerültek a lelki betegség valamilyen diagnosztikai kategóriájába a tíz év alatt. A mérsékelt 

mentális egészségűek kétharmada tíz év múlva is ugyanebben a mentális egészségi állapotban 

volt, de 19%-uk a virágzó kategóriába tudta küzdeni magát, míg 14%-uk hervadóvá vált. 

Keyes (2007a) szerint a mentális egészség fejlesztése szempontjából a legkönnyebben 

megközelíthető populáció éppen a mérsékeltek csoportja, hiszen ők vannak a legközelebb a 

komplett mentális egészség állapotához, ami gyors, költséghatékony beavatkozást tenne 

lehetővé, egyben hatékony preventív formát jelentene.  

 

 

 
 

6. ábra: A mentális egészség két kontinuum modelljén alapuló változások lehetséges útjai 

(Keyes és Lopez, 2002, 53. o. alapján)  
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Figyelembe véve annak a lehetőségét, hogy a hervadás a depresszió kialakulásának 

„előszobája” (Keyes és Lopez, 2002), a modell hatékony eszköz lehet a mentális betegségek 

prevenciójában például azzal, hogy a hervadó személyek azonosításával (ahol még nincs 

depresszív megbetegedés), és az ezen a szinten történő beavatkozással csökkenti a depresszív 

állapotok kialakulásának esélyét. Lehetséges út az is, már kialakult depresszív és egyben 

hervadó állapotnál, hogy a depressziós tünetek csökkentése mellett, azt kiegészítve a 

szubjektív jóllétet fokozó beavatkozásokat biztosítunk a betegeknek. Ezeknek a kiegészítő 

terápiáknak a célja a szubjektív jóllét növelése vagy a személy meglévő erősségeinek 

kiaknázása.  

A mentális egészség fejlesztése mint pozitív kezelés, beavatkozás az alábbi szalutogenikus 

alapelveket követi (Keyes és Lopez, 2002, valamint Provencher és Keyes, 2013 alapján):  

(1) fontos összekapcsolni a diagnózist és a kezelést a keyes-i dinamikus modell alapján  

(2) adott mentális betegség terápiájában a tünetcsökkentés csak a kezelés kezdete 

(3) az előbbivel szorosan összekapcsolódva: a terápiás fókusznak az optimális humán 

működésre szükséges irányulnia 

(4) a pozitív mentális egészségen alapuló pszichológiai prevenciós és intervenciós formákat 

bele kell szőni a családok és az iskolák életébe  

(5) a személy saját egészségének aktív keresőjének, saját változása képviselőjének 

tekintendő: az ún. kliensváltozók adják a változási folyamat tüzelőanyagát (vö. a 

compliance kérdéskörével), a gyengeségek és a korlátozottságok helyett ezzel a személy 

meglévő erényeire, erősségeire, az életben való jólműködéséhez szükséges stratégiáira 

helyeződik a hangsúly  

(6) olyan, a mindennapokban is előforduló humán erényekre, jelenségekre alapozzanak a 

pozitív pszichológiai beavatkozások, mint például tisztelet, altruizmus, kedvesség, tudatos 

jelenlét  

(7) a fókuszban nem az áll, hogy hol tart a személy, hanem az, hogy hová, merre akar tartani  

(8) mindennek alapján elmondható, hogy a kliens öngyógyító kapacitássak bír, aki sokrétű 

és gyakran konfliktusos nézetekkel bír az önváltozásról, a beavatkozásoknak éppen ezért a 

„létezés állapotain” kell átsegíteni a személyt: a minél jobb mentális egészség állapotának 

kategóriájába  

(9) a segítés három formáját különböztethetjük meg: (a) a prevenciót (prevention), mely 

kivédi a mentális egészség csökkenését; (b) a beavatkozást (intervention), mely megszünteti 

a pszichés növekedés és jóllét gátjait; valamint (c) az egészségfejlesztést (promotion), ami 

abban segítheti az embereket, hogy az alapszintű működésmódjaikat meghaladhassák.  

A következőkben néhány olyan pozitív beavatkozást tekintünk át, melyek a pozitív 

funkcionálás módjait, a jóllétet erősítik, ezzel a későbbi stresszhatások ellen vértezhetnek fel, 

a középpontba pedig a kliens és nem a probléma kerül.  

Prevenciós szinten például jól használható e tekintetben Martin Seligman, Karen Reivich, 

Lisa Jaycox és Jane Gillham (1995/2007) tanult optimizmus tréningje, melyet kifejezetten 

gyermekek számára dolgoztak ki. Ez a kognitív technikákon alapuló eljárás mintegy „beoltja” 

a gyerekeket a depresszió ellen azzal, hogy a negatív gondolkodási mechanizmusokról a 

pozitív mentális folyamatokra „szoktatja át” a gyerekeket: rugalmas gondolkodásra és 

rezilienciára. A gyakorlatok hátterében álló elméleti paradigma a személyes felelősséget, a 

tudatosságot hangsúlyozza, ennek megfelelően az explanátoros stílust kognitív technikákkal 

hangolják át, melynek eredményeképpen tartósan megváltozik a helyzetek értékelése. 

Seligmanék a technikát ismertető kötetükben például a beavatkozáson alapuló vizsgálatok 

eredményeit is közlik. Így például azok a 6. osztályosok, akiket előzetes felmérés alapján a 

depressziót tekintve kockázati csoportba soroltak, és bevontak a tanult optimizmus tréningbe, 
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a tréninget követően 6 hónappal és két évvel is csupán fele annyi eséllyel mutattak depresszív 

tüneteket, mint hasonló kockázatú, ám tréningen részt nem vevő társaik.  

Az intervenció szintjén Snyder (2000) ún. remény teóriáját vehetjük alapul a 

beavatkozásoknál. Synder technikájában a célállításra fókuszál, ezzel növelve a lehetséges 

kimenetek végiggondolásának hajlandóságát. Ez csökkenti a depressziós tüneteket és javítja 

az általános funkcionálást. A modell segít a tisztább célok felállításában, a törekvések 

fenntartásához szükséges mentális energia összegyűjtésében, illetve a legyőzhetetlennek hitt 

akadályok legyőzhető kihívásokká való átkeretezésében, ezzel a pszichológiai jóllét 

összetevőit facilitálja. A technika a legsikeresebb enyhe depressziós, szorongásos és 

alkalmazkodási problémák esetén (Synder, Feldman, Taylor, Schroeder és Adams, 2000).  

Az egészségfejlesztés terén Fava (1999) well-being terápiáját említhetjük, mely egyre 

inkább terjed a pozitív pszichológiai technikák körében. Fava egy nyolc üléses, strukturált, 

problémaorientált beavatkozást tervezett meg, mely a Ryff-féle pszichológiai well-being 

dimenziókon alapul. A terápiás térben a pszichés jólléttel kapcsolatos kulcskoncepciók 

kognitív újrastrukturálása zajlik, így a környezeti hatékonyság, a célok, a személyes 

növekedés, az autonómia, az önelfogadás és a másokkal kialakított pozitív kapcsolat átépítése 

mentális szinten, illetve ezen alapulva viselkedéses, érzelmi működésmódokban, 

viszonyulásokban is. A hangsúly mindvégig a kliens önmegfigyelésén van, miközben a 

terápiás kapcsolat is fontos. A terápiás technika hatására bizonyítottan növekszik a lelki 

egészséggel kapcsolatos tudatosság, a személyek képessé válnak jóllét epizódjaik 

tudatosítására, illetve a jóllétüket rontó és elősegítő folyamatok azonosítására. Az eljárás 

főként affektív zavarokból való felépülésnél bizonyult hatékonynak, megsegítve a mentális 

egészség növelését is. Keyes és Lopez (2002) kritikaként, egyben továbbvivő szándékkal 

jegyzik meg azt, hogy a többi azonosított szubjektív jóllét dimenzióra is hangsúlyt kellene 

helyezni a beavatkozások megtervezésében is.  

A fenti három terápiás eljáráson kívül még számos más technika kifejlesztésre került az 

utóbbi években, mely a pozitív mentális egészség fokozásában hatékonyan felhasználható. 

Ilyen például a Pesechkian és Tritt (1998) által kidolgozott vagy a Rashid-féle 14 üléses 

pozitív pszichoterápia (Seligman, Rashid és Parks, 2006), McCullough és Witvliet (2002) 

megbocsátásra alapozó terápiája, Salovey, Mayer és Caruso (2002) emocionális IQ tréningje 

vagy Frisch (2006) életminőség-terápiája, de ide sorolható a mindfulnesst, azaz a tudatos 

jelenlétet fejlesztő eljárások köre (pl. Baer, 2006) is.
37

 

Minél szélesebb – mind az egészségfejlesztés és a prevenció terén, mind terápiás – körben 

szükséges azt az alapvető szemléletet terjeszteni, hogy a humán erősségek, lehetőségek 

azonosítása és azok pozitív irányú változása, változtatása a beavatkozási fókusz szerves részét 

képezze (Robitschek és Keyes, 2009). A virágzás egyéni szintű serkentése az egyes 

személyen túl ugyanis hatással van a civil erősségek fejlődésén keresztül társas, társadalmi 

szintekre is. Az új-zélandi Mentális Egészség Alapítvány elnöke, Hugh Norriss (2011) szerint 

például erősíti a társadalmi igazságosságot és csökkenti a diszkrimináció mértékét.  

Mivel a pozitív szemléletű mentális egészség fejlesztésének alapvető színtere gyermek-, és 

serdülőkorban a család és az iskolai közeg lehetnek (Doll, 2008), ezért a következőkben 

áttérünk az egészség rendszerének egyik – az egyéni lelki jóllét tekintetében is – legfontosabb 

területére, a család közegére.  
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 A pozitív pszichológia terápiás beavatkozásait magyarul részletesen áttekinti Szondy (2011), valamint külön 

kötetben részletezi a mindfulness-alapú technikát (Szondy, 2012).  
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II. 6. A család rendszere mint az egészségrendszer kiemelt színtere 

 

Az egészségrendszer (health system) elképzelése (pl. Dahlgren és Whitehead, 1991) mint 

rendszerelméleti megalapozottságú modell, abból az alapelvből indul ki, hogy a rendszer 

részei egymással állandó kölcsönhatásban formálódnak, folyamatosan és kölcsönösen 

befolyásolják egymás működését. A szervezet bármely szervének (akár testi, akár lelki) 

rendellenes működése a szervezet egészére, emellett a tágabb rendszerre (pl. a család és a 

tágabb közösség életére) is kihat. És viszont: a rendszer magasabb szintjeinek folyamatai, 

jelenségei (pl. társas és közösségi hatások, élet- és munkakörülmények, kulturális és 

környezeti feltételek) hatással vannak a szervezet működésére.  

Dahlgren és Whitehead (1991) az egészség szocio-ökológiai modelljét adják az egészség 

mint rendszer elképzelésében, hiszen megkísérelnek egy átfogó térképet adni arról, hogy 

milyen kapcsolati struktúra működik az egyén, a környezete és a személy egészsége, illetve 

betegsége között (7. ábra). A középpontban az individuum áll meghatározott génjei 

készletével, adott életkorával, nemével és egészségi állapotával. Körülötte mintegy 

hagymahéjként azok az egészségét befolyásoló hatások szerepelnek, melyek 

megváltoztathatóak. Az első réteg az egyén viselkedése és életmódja, mely javíthatja, de 

ronthatja is az egészségét. Ide tartoznak továbbá olyan hatások is, melyek a baráti kapcsolatok 

mintáiból (pl. elismeri-e a baráti közösség a sportolás fontosságát) vagy a közösség normáiból 

fakadnak (pl. elfogadott rend-e adott társadalomban, hogy a törvényi tiltás ellenére is 

kiszolgálnak 18 éven aluliakat cigarettával a közértben). A következő szint a társas és 

közösségi hatások szintje, melyek kölcsönös támogatást biztosíthatnak tagjaik számára 

kedvezőtlen feltételek esetén, de előfordulhat az is, hogy nem nyújtanak támogatást vagy az 

is, hogy befolyásuk negatív az egészségre nézve. A harmadik szint olyan strukturális 

faktorokat sűrít, mint például lakhatási körülmények, munkafeltételek, az oktatás körülményei 

és minősége, a szolgáltatásokhoz vagy az alapellátáshoz való hozzáférés lehetőségei. Végül a 

negyedik réteg, mely az első hármat mintegy körbeöleli, az adott társadalmi rend(szer) 

általános szocioökonómiai, kulturális
38

 és környezeti feltételeit foglalja magában (Whitehead, 

Dahlgren és Gilson, 2001).  

A család és a barátok, valamint a kortárs-, az iskolai és a munkahelyi közeg hatásai az 

egészségrendszer modell második szintjére lokalizálhatók, ez a réteg körbeöleli, és 

befolyásával folyamatosan formálja az egyéni életmódot, viselkedéskészletet, miközben 

átereszti és közvetíti a strukturális hatásokat, valamint a tágabb társadalmi-kulturális-

gazdasági berendezkedés explicit és implicit feltételrendszerét.  
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 Az egyén, a család és az adott társadalom, valamint a kultúra egymáshoz való viszonyát, e viszony 

különbségeit az egyes társadalmakban, továbbá a családmodellek kulturális kontextustól függő változatait 

részletesen taglalja Kağitçibaşi (2003).  
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7. ábra: Dahlgren és Whitehead (1991) egészségrendszer modellje (Whitehead, Dahlgren és 

Gilson, 2001, 314. oldal alapján) 

 

Igen hasonlatos ehhez a modellhez a bronfenbrenneri ökológiai rendszerszemlélet 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner és Evans, 2000), mely szintén „kontextusba helyezi” 

az egyént – nem pusztán az egészség-betegség tekintetében, hanem a teljes szocializációs 

folyamat fényében. Az ökológiai modell szintén az individuumot állítja a középpontba, akit 

mintegy koncentrikusan táguló körökként körbevesz a környezet mikro-, mezo-, exo-, és 

makroszintje. Az egymásba ágyazódó szisztémák felmutatják, hogy a tágabb rendszer hatással 

van a benne foglalt szűkebb rendszerekre és fordítva.  

(a) A mikrorendszer a család, a kortársak, barátok hatásait sűríti, azaz az egyént 

közvetlenül körülvevő környezetet.   

(b) A mezorendszer a környezet különböző színtereit (pl. iskolai környezet, egyéb 

közösségek (pl. szomszédság, ismeretségi kör, klubtagság) és az azok közötti 

kapcsolatot jelenti. A modell felhívja a figyelmet arra, hogy a szocializáció csak úgy 

elemezhető teljes valójában, ha a különböző színtereken megjelenő viselkedéseket 

azok egymásra hatásainak függvényében vizsgáljuk. Az új helyszínen megjelenő 

viselkedések ugyanis kihatnak a korábbi élettér működésére, így a szocializációs 

folyamatokat nem pusztán egy adott közegben (pl. a családban) szükséges 

vizsgálnunk, hanem más színterek erre való befolyását is egyidejűleg figyelembe kell 

vennünk.  

(c) Az exorendszer körbeölelve, egyben magában foglalva a mezorendszereket, azt a 

szociális szerkezetet jelenti, amely közvetlen vagy közvetett módon (a 

mezorendszereken keresztül) hat a személy életére. Ilyen társas struktúra pl. az 

oktatási rendszer, a helyi közösség jellemzői vagy a tömegkommunikáció.  

(d) Végül a makrorendszer az adott társadalomra jellemző szociális-gazdasági-

politikai intézményrendszer egészét jelöli, a rendszert a maga kultúrájával, 

történelmével, írott és íratlan törvényeivel szokás-, és szabálykészletével, normáival, 

értékeivel, eszméivel. Ezek az expiliciten és impliciten kódolt ideológiai és 

viselkedésminták az adott közösség mindennapi életének bázisát, keretét jelentik 

(Bronfenbrenner, 1979).  

egyéni 

életstílus 

 

kor, 

nem, 

egyedi jellemzők 

 

 

társas és közösségi háló 

élet-, és 

munkakörülmények 

általános gazdasági, kulturális 

és környezeti feltételek 
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A család rendszere az összes szocializációs közeg közül a legkitüntetettebb helyet foglalja 

el mind a testi-lelki egészségrendszerben, mind a fejlődési folyamatban. Optimális esetben az 

egyéni szervezet biokémiai védőfalához hasonlóan óvja, illetve ha szükséges helyreállítja 

tagjai – ezzel saját – egyensúlyi állapotát. Az általa biztosított társas támogatás, testi-lelki-

szociális védelem a benne élő individuumok legfontosabb pszichoszociális 

pufferrendszerévé
39

 avatja az egész élettartamon át.  

A teljes ökológiai rendszer mikrorendszer-szintjét felépítő család maga is egy rendszer 

(Onnis, 1993; Goldenberg és Goldenber, 2008), egy olyan társas/társadalmi formáció, mely 

leginkább az állandóság és a változás dinamikus egymásrahatásával jellemezhető (Horváth-

Szabó, 2006). Ez a paradoxon csupán látszólagos, hiszen a család egyik alapfunkciója a 

biztonság biztosítása, amit részben az állandóság tesz lehetővé, részben pedig a család mint 

rendszer változása. Ez a változás a család tagjainak és magának a teljes rendszernek a 

folyamatosan szükséges fejlődését jelenti. A család állandóságát éppen a változás dinamikája, 

a módosulásra való képesség adja: az átalakulásokhoz és az átmenetekhez (pl. fejlődő 

gyermek, munkahelyet váltó vagy életközepi krízist átélő szülő, kollégiumba költöző serdülő) 

történő folyamatos adaptáció, mellyel viszonylagos egyensúly, ezzel stabilitás formálódhat 

(Horváth-Szabó, 2006).  

A család rendszer abban az értelemben is, hogy túlmutat az őt alkotó, egy fizikai és lélektani 

térben élő tagok összességén. Ez az ún. nonszummativitás elve (Sárváry, 2011). A familiáris 

mikrokultúra tagjai egymással folyamatos interakcióban formálják a közös „felépítményt”: 

magát a családot. A családot, mely így egy összetett bio-pszicho-szociális rendszert képvisel, 

egy körülhatárolható szocio-emocionális egységet, a maga sajátos interakciós és szervezeti 

struktúrájával, melyben a családot felépítő alrendszerek maguk is egyedi dinamikában 

működnek (Goldenberg és Goldenberg, 2008; Minuchin, é.n.). Ez a társadalmi csoport jogi 

intézmény, gazdasági egység és interperszonális relációk bonyolult hálózata egyben (Horváth-

Szabó, 2006).  

Virginia Satir (1999) szavaival élve a család továbbá egy műhely is, „családműhely”, 

melyben humán mivoltunk kiteljesedhet. A család ezzel elsődleges szerepet tölt be a 

szocializáció folyamatában, hiszen a gyermek és a szülő közötti bensőséges kapcsolat és a 

kötődés alapozza meg a gyermeki személyiségfejlődés érzelmi alapjait. Ez a kötelék a 

viselkedési normák közvetítője, az énkép, a gondolkodás, a kommunikáció, a személyiség, a 

szerepvállalás vagy például az életmód formálója. A család továbbá a tágabb rendszerekből 

érkező hatások finom szűrője, egyben az egyén és a szélesebb társas közegek közti közvetítő 

kiscsoport is, a társadalom kitüntetett egysége.  

A családterapeuta Satir (1999) megkülönböztet nyílt és zárt rendszerű családokat. A nyílt 

rendszerű család jól működő és adaptív: ha megváltoznak a körülmények, azokhoz 

hatékonyan alkalmazkodni képes, a családtagok nem zárkóznak el mereven a külvilágtól, a 

tagok tiszteletben tartják egymás személyiségét és igényeit, az interakciók kétirányúak. A zárt 

rendszerű család ellenben szabályaihoz mereven ragaszkodik, erősen tekintélyelvű, a 

kommunikáció inkább utasítás-jellegű, kevésbé nyílt és nem kölcsönös alapokon nyugszik. 

Az ilyen rosszul működő család gyakorta kirekesztő jellegű egyes tagjaival, a családtagok 

személyiségének, individualitásának tiszteletben tartása pedig sérül, miközben a család a 

külső környezettől elhatárolódik.   

Normatív módon a családi kapcsolatok jellemzője a személyesség és a kölcsönösség, illetve 

a kiszámíthatóság, ami a családtagok magas szintű együttműködését teszi lehetővé (Byng-

Hall, 2006). További fokmérője egy család „jólműködésének”, hogy képes tagjai számos, 

különböző szükségletét kielégíteni (Lask, 2004). Mi történik azonban akkor, ha ezek a 

viszonyjellemzők, működési mechanizmusok hiányosak, sérültek, megbetegítőek? Illetve 
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 A biokémiai védőrendszer analógiájára a pszichoszociális puffer elnevezést Pikó (2002b) használja az 

egészségi állapot komplex jellegének leírása és a társas támogatás egészségre gyakorolt hatása kapcsán.  
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mikor mondhatjuk azt, hogy „egészséges” egy család? A következő alfejezet a család 

szempontjából részeletezi a lelki egészség kritériumait.  

 

 

II. 6. 1. Mentális egészség, mentális betegség és család   

 

A család egésze tagjainak számos pszichológiai szükségletét elégíti ki. Miközben fontos 

szempont az is, hogy a családtagok nem passzív befogadói az egymástól érkező hatásoknak, 

hanem azokra reagálva, szűrve, azokat fel-, és átdolgozva aktívan hatnak egymásra és ezzel 

egyben önmaguk formálóivá is válnak (Horváth-Szabó, 2006). Ahhoz tehát, hogy a családi 

közösség és a mentális egészség viszonyát elemezhessük, elsőként a család pszichológiai 

funkcióit kell áttekintenünk: mit nyújthat, mit tud nyújtani ez a különleges mikormiliő tagjai 

számára? Érdemes ezt külön részletezni a felnőtt (szülők) és a gyermeki alrendszer 

tekintetében.  

A família felnőtt tagjai, azaz a szülők és akár a nagyszülők számára a család a következő 

alapvető pszichés funkciók kielégítésére ad teret:  

- Lehetőséget biztosít a következő nemzedék gondozására, felnevelésére, a jóllétük 

fokozásában való szerepvállalásra, ami túlmutat az egyéni érdekek és szükségletek 

kielégítésén. A pszichológiai és a szociális jóllét kapcsán már emlegetett eriksoni 

generativitás-szükséglet kibontásának ad semmi máshoz nem hasonlítható terepet (Erikson, 

2002).   

- A családért, a partnerért és a gyermekekért érzett felelősség, egyáltalán a gyermekek 

létezése az élet értelmének megtalálásának egyik fontos útját adja. Emlékezzünk arra, hogy 

a létben való értelem meglelése éppen a Ryff-féle (1989) pszichológiai jóllét egyik lényegi 

elemét képviseli!  

- Végül fontos szempont, hogy a gyermekek megszületésével, felnövekedésével, 

útraindításával a szülő a jövőnek is ad magából valamit, ez a tudat segíthet a lét 

végességével való megküzdésben, a szimbolikus halhatatlanság átélésében (Horváth-Szabó, 

2006).  

A gyermekek felé is számos olyan hatást közvetít a család, melyet máshonnan lehetetlen 

megkapnunk. Ezek a pszichológiai funkciók a következők lehetnek:  

- A család a mély kötődések megélésének színtere, lehetőséget ad az elköteleződésre, a 

kapcsolati bizalom kialakítására, felépítésére (Kovács és Pikó, 2009).  

- Az előzőre alapozva a családnak alapvető szerepe van az identitás, az énkép és az 

önértékelés alakulásában.  

- Valamint itt sajátíthatunk el számos szerepviselkedést, illetve a stresszkezelés, a 

problémamegoldás és a megküzdés módjait, továbbá ezek alapját, az önszabályozás 

(kontrollfunkciók és érzelemszabályozás) mechanizmusait is (Kovács és Pikó, 2009).   

- Ezzel kapcsolatban érdemes a család viselkedésszabályozó, visszajelző-irányító funkcióját 

is megemlítenünk. A legkülönfélébb módokon közvetített jutalmak és büntetések 

beilleszkedést formáló hatással bírnak, az adaptivitást erősítik.  

- A család továbbá a referenciacsoport funkcióját is betölti a gyermek számára: sokáig – 

részben még a serdülőkorban is – ahhoz méri magát, annak elvárásaihoz igazodik.  

- Az is lényegi funkciója a családnak, hogy a környezet számos információját összegyűjti és 

értelmezi, „elő- vagy megemészti” a gyermek számára. A szülők továbbadják 

tapasztalataikat gyermeküknek, sőt a gyermek más rendszerekben (pl. iskolában, 

televízióban) szerzett élményeit is átdolgozhatják (Horváth-Szabó, 2006).  

- Végül a család az általa kialakított és hordozott életfilozófia, világnézet közvetítésével 

formálja a gyermek – és minden más tagja – viszonyát a társadalomhoz, a világhoz, de az 

univerzumhoz, azaz a transzcendenshez is (Horváth-Szabó, 2006).   
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Láthatjuk, hogy a család mindegyik számba vett funkciója valódi pozitívumot hordoz, 

valami „jót ad át”, hasznosat hoz tagjai számára – amennyiben normál módon működnek ezek 

a hatások. Tulajdonképpen a család valamennyi (pozitív) pszichológiai funkciója az egyéni 

fejlődéshez és jólléthez járul hozzá.  

A mentális egészséget boncolgató fejezetekben részleteztük azokat a kutatásokat, melyek a 

szubjektív jóllétet megalapozó folyamatokat keresték. Az egyes modellek (pl. Diener, 1984; 

Ryff, 1989; Keyes, 2002a; Seligman, 2011; Vaillant, 2012) a well-being különféle elemeit és 

hatásmechanizmusait azonosították, azonban az áttekintett elméletekben három tényező 

rendre visszatért: az egyik a meghatározott célok jelenléte, melyek végigvitele jutalmazó 

erejű, a célt betöltőt megelégedettséggel töltik el (Kasser és Ryan, 1996), ezzel szorosan 

összekapcsolódva pedig az élet értelmességének érzete (pl. Frankl, 2005) jelentkezett több 

teóriában is. Harmadrészt a kielégítő társas kapcsolatok szerepeltek stabil elemként.  

Azt, hogy a társas kapcsolatok alapvetőek a humán fejlődésben, nélkülözhetetlenek a 

pszichológiai jólléthez, rengeteg kutatás alátámasztotta. Diener (1984) például kimutatta, 

hogy akiknek szoros kapcsolataik vannak, jobban megküzdenek a stresszel. Emmons (2002) 

arra hívta fel a figyelmet, hogy akik az intimitási törekvéseiket hangsúlyozzák az erő 

törekvésekkel (mások befolyásolásával) szemben, magasabb fokú szubjektív jólléttel 

jellemzik magukat. Landau és Litwin (2001) a fizikai állapot és a demográfiai tényezők 

kontrollja mellett is ki tudták mutatni, hogy azok a 75 év feletti idősek, akik támogató társas 

hálót éreztek maguk körül, elégedettebbek voltak az életükkel. Egy különleges kutatásban 

Biswas-Diener és Diener (2001) pedig kalkuttai nyomornegyedek lakóinak, prostituáltaknak 

és hajléktalanoknak a szubjektív jóllét értékeit mérték fel. Nem meglepően, ezeknek a nagyon 

rossz körülmények között, a társadalom peremén élő embereknek a globális élettel való 

elégedettsége meglehetősen alacsony volt, azonban a speciális jóllét területek (pl. a 

lakhatással, a jövedelemmel, a családi élettel való elégedettség) közül a családi élettel és a 

baráti körrel való elégedettségük igen magasnak bizonyult, és az ezzel kapcsolatos 

elégedettségérzés semmiféle együttjárást nem mutatott az objektíven felmért jövedelmükkel.  

Ráadásul minél magasabb volt valakinek a családjával, a barátaival és a szerelmi 

kapcsolatával való elégedettsége, annál magasabb szubjektív jóllét értéket jelzett. Biswas-

Diener és Diener (2001) arra is felhívták a figyelmet, hogy az amerikai hajléktalanok jóval 

alacsonyabb élettel való elégedettségről számolnak be, mint a kalkuttai szegények, akik igen 

jónak ítélik társas kapcsolataikat. Biswas-Diener és Diener (2001) szerint azért olyan 

elégedetlenek az életükkel az USA-beli hajléktalanok, mert erre a populációra leginkább az 

jellemző, hogy extrém szociális izolációban él és igen kevés társas támogatásban részesül. A 

felmérés szerint tehát a család és a barátok által nyújtott intenzív társas támogatás még a 

szélsőséges nyomor hatásait is képes mérsékelni.  

Figyelembe kell azonban vennünk Diener és Seligman (2002) intelmét, akik szerint a 

pozitív társas kapcsolatok ugyan szükségesek, de önmagukban nem elegendőek a tartósan 

magas boldogságszinthez. Még emellett a figyelmeztetés mellett is kijelenthetjük azonban, 

hogy a társas kapcsolatok a szubjektív jóllét fontos mozaikdarabkáit adják.  

A kutatások több évtizedre visszamenően jelzik, hogy az élettel való elégedettség 

legfontosabb területei közé tartozik a családi élet és a házasság (Diener és Diener McGavran, 

2008). Diener és Diener (1995) például egy kultúrközi összehasonlításban 31 nemzetet 

vizsgálva azt találta, hogy minden népcsoportnál a családdal kapcsolatos megelégedés 

szorosan kapcsolódott az élettel való elégedettséghez. A családi élet és a szubjektív jóllét 

kapcsolatával foglalkozó kutatások zöme azonban korreláción alapul, így a lehetséges ok-

okozati mechanizmusok még mindig tisztázatlanok (Diener és Diener McGavran, 2008).   

Persze a kapcsolatok nem mindig pozitívak: a legnagyobb öröm mellett a legnagyobb 

konfliktusaink is innen származhatnak. A rossz minőségű társas kapcsolatok, a negatív jellegű 

interakciók egyértelműen magas stresszel és szorongással, valamint aktuálisan alacsonyabb 
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szubjektív jóllét szinttel járnak. Az olyan események, mint például a válás, egy kapcsolat 

vége, egy gyermek vagy a házastárs halála erőteljesen növelik a gyászfolyamat részeként a 

negatív érzelmeket és csökkentik a pozitív emóciók jelenlétét, azaz az érzelmi jóllét elemeit. 

A keyes-i modellt (Keyes, 2002a) szem előtt tartva kérdés lehet például, hogy extrém 

stresszes, konfliktusos helyzetben (pl. veszteségszituációban) az emocionális jóllét-szint 

természetes csökkenése mellett a pszichológiai és a szociális jóllét területek hogyan 

alakulnak.  

A családi élettel kapcsolatos jóllét-kutatások hol a szülői diád, hol a gyermekek jóllétére 

fókuszáltak, viszonylag kevés kutatás foglalkozott a szülő-gyermek párosok well-being 

mutatóival. Ráadásul a gyermekek, serdülők körében végzett jóllét-, és családvizsgálatok 

valójában nem a szubjektív jóllét mutatóit mérik fel, hanem inkább az „ellentétesnek” gondolt 

pólust, az externalizáló és internalizáló viselkedést vagy a problémás viselkedés más fajtáit, 

illetve azok hiányát (Diener és Diener McGavran, 2008). A gyermeki szubjektív jóllét 

vizsgálata azonban a felnőtt well-being kutatásokhoz is alapul szolgálhatna. A doktori 

dolgozat – részben ezeknek a hiányoknak a pótlását megcélozva, részben pedig a szubjektív 

jóllét és a család viszonyrendszerének komplexebb felmérésére törekedve – a szülő-gyermek 

diád szintjén vizsgálja a mentális tünetek, a problémaviselkedés, illetve a mentális egészség 

aspektusait és egymással való kapcsolatát.  

A következőkben a családi rendszer különböző szintjeit alapul véve tekintjük át a mentális 

egészség -és problémák kérdéskörét.  

 

II. 6. 1. 1. Szülő-gyermek kapcsolat és jóllét  

 

A kisgyermekek szubjektív jóllétének felbecslése az önbeszámolók hiányában igen nehéz. 

Ezért a kutatók főként a tünetek meglétét, illetve hiányát mérik fel, valamint a pozitív és 

negatív érzelmek kifejeződését figyelik meg, mint a szubjektív jóllét komponenseit (Diener és 

Diener McGavran, 2008). A legelterjedtebb teoretikus keret ebben a perspektívában a 

kötődéselmélet (Bowlby, 1969), mely szerint a csecsemő biológiailag előrehuzalozott 

prediszpozíciókkal rendelkezik a közeli kapcsolatokra, illetve maga a gondozó is (Haidt, 

2009). A csecsemő az ismétlődő szülő-gyermek interakciókból ún. belső munka modelleket 

alakít ki, melyek a gondozó elérhetőségéről és támogatásáról hordoznak információkat
40

, ez 

pedig hatással van a gyermek pszichológiai jóllétére, önértékelésére, másokkal való 

viselkedésére és későbbi kapcsolataira. A korai kötődési minták ugyanis olyan 

személyiségváltozókat formálnak (pl. barátságosság), melyek hatással lehetnek a szubjektív 

jóllét minőségére a későbbiekben (Belsky és Cassidy, 1994). A vizsgálatok megerősítik, hogy 

a biztonságos kötődés a kapcsolatokban való alapvető bizalom megerősítése által növeli a 

pozitív affektusok jelenlétét és az optimális funkcionálást a fejlődés folyamán (pl. Thompson, 

1999). Az egyik kutatás például kimutatta, hogy a biztonságosan kötődő csecsemők később 

(pl. alsós korukban) több pozitív társas viselkedéselemet, továbbá több pozitív és kevesebb 

negatív érzelmet mutatattak (Bohlin, Hagekull és Rydell, 2000). Egy kísérletben pedig a 

csecsemőkorukban biztonságosan kötődők óvodáskorukban jobban emlékeztek egy 

bábelőadás pozitív történéseire és érzelmeire, és több közeli barátjuk volt, mint a kiskorukban 

bizonytalanul kötődő csoportoknak, akik egy bábelőadásból inkább a megjelenített negatív 

helyzetekre tudtak később visszaemlékezni (Belsky, Spritz és Crnic, 1996). Más vizsgálatok 

(pl. Lewis, Feiring és Rosenthal, 2000) azonban nem tudták ezt a kapcsolatot egyértelműen 

megerősíteni az időben. Feltehetően ennek a hátterében az áll, hogy a szülők viselkedése 

idővel átalakulhat, változások állhatnak be a családszerkezetben (pl. testvér születése, válás), 

illetve más kötődési kapcsolatok (pl. kortárskapcsolatok) is éreztetik befolyásukat, vagy olyan 
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 Mind az anyával, mind az apával való kapcsolat minőségéről (Diener, Mangelsdorf, McHale és Frosch, 2002). 
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mediáló tényezők hatása is érvényesül, mint például az egyén érzelemszabályozási 

stratégiáinak minősége, annak fejlődése (Diener és Diener McGavran, 2008). Azt például 

egyértelműen ki tudták mutatni egy, a csecsemőkortól a serdülőkor végéig átívelő 

longitudinális kutatásban, hogy az elvált szülők gyermekei, akik egyszülős családban 

nevelkedtek, a kötődési kapcsolatokról kevesebb pozitív reprezentációval bírtak és több 

problémás alkalmazkodási mintát mutattak egész serdülőkoruk alatt (Lewis, Feiring és 

Rosenthal, 2000). Ez azt sugallja, hogy a közeli, szoros családi kapcsolatok felbomlása 

alacsonyabb szubjektív jóllét szinttel asszociálódik (Diener és Diener McGavran, 2008).  

Ugyan a szülőkkel való kapcsolat serdülőkorban – normatív módon – jelentős átalakuláson 

megy keresztül (ld. II. 7. fejezet), a biztonságos kötődés jelentősége továbbra is megmarad. 

Kamaszkorban a szülő-serdülő kapcsolat minősége szintén a fiatal szubjektív jóllétének 

prediktora. Több felmérés szerint (pl. Huebner, 1991) a serdülőkorba belépő korosztály 

esetében a családi élettel való elégedettség sokkal erősebben korrelált a globális élettel való 

elégedettséggel, mint a baráti kapcsolatokkal való elégedettség, míg az olyan tényezők, mint 

az iskolai osztályzat, a szülők iskolai végzettsége vagy más demográfiai változók nem voltak 

hatással az általános élettel való elégedettség konstruktumára, melyet ettől az életkortól már 

önbeszámolókkal is lehetséges mérni.  

Ebben az életkorban a mentális egészség tekintetében az apával való kapcsolat minősége az 

anyával való kötelék „rangjára” emelkedik. Ehhez járul még hozzá a családon kívüli felnőttek 

hatása is. Egy amerikai longitudinális kutatás (Wenk, Hardesty, Morgan és Blair, 1994) 

szerint az anyával és az apával való jó érzelmi kapcsolat egyaránt előrejelezte fiatal 

felnőttkorra az erős önbizalmat és a magas élettel való elégedettséget. Ezzel az eredménnyel 

más kutatási beszámolók is egybecsengenek (pl. Amato, 1994): mind az anyához, mind az 

apához való emocionális közelség egyedi, független meghatározója volt a fiatal felnőttkori 

boldogságszintnek, az élettel való elégedettségnek és – negatív összefüggésben – a pszichés 

distressz mértékének. Más, szintén amerikai reprezentatív vizsgálat (Demo és Acock, 1996) 

szerint azonban a serdülőkori szubjektív jóllét legkonzisztensebb prediktora az anya és a 

serdülő egyet nem értése volt: minél kevésbé értette meg egymást a két fél – az anya 

beszámolója alapján, annál alacsonyabb volt a serdülő szubjektív jólléte. Az irányvonalak 

azonban kérdésesek. Részben azért, mert bizonyos személyiségvonások (pl. az extraverzió és 

a barátságosság) mind a harmonikus szülő-gyermek kapcsolatot, mind a serdülőkori 

szubjektív jóllét szintet facilitálják. Részben pedig azért, mert lehetséges, hogy az eleve 

magasabb szubjektív jóllét értékekkel jellemezhető, azaz a boldogabb, elégedettebb serdülők 

jobb kapcsolatokat ápolnak szüleikkel. Valószínűsíthető azonban ez esetben is a cirkularitás 

jelenléte: minél kiegyensúlyozottabb a családi működés, a szülő-gyermek kapcsolat, annál 

erőteljesebb a serdülő családdal és élettel való elégedettsége, aminek következtében 

bevonódása a családi életbe fokozottabb, ezzel pedig javulnak a familiáris viszonyok.  

Hazai vizsgálatok is rámutattak, hogy a szülőkkel való szoros és bizalmas kapcsolat (a 

szülőktől érkező társas támogatás, a fokozottabb szülői kontroll és monitoring) 

védőfaktorként szerepel a serdülőkori depressziós tünetekkel és a problémaviselkedéssel 

szemben (pl. Kovács és Pikó, 2009). A Kovács-Pikó szerzőpáros 2009-es vizsgálatához 

hasonlóan egy 2008-as horvát kutatásban (Raboteg-Šarić, Brajša-Žganec és Šakić, 2008) 

szintén többváltozós lineáris regresszió-elemzéssel mutatták ki azt, hogy a serdülők élettel 

való elégedettségét a legnagyobb mértékben a magas önértékelési szint, a család kohéziója és 

a szülői támogatás határozza meg. Fontos eredmény volt az is, hogy a rossz anyagi helyzet 

negatív befolyását a serdülők élettel való elégdettségére olyan tényezők moderálták, mint a jó 

önértékelés és egy közeli barát észlelt támogatása. Azaz azok a szerény körülmények között 

élő serdülők, akik megfelelő önértékeléssel és legalább egy jóbarát érzelmi támogatásával 

bírtak, elégedettebbek voltak az életükkel, mint azok a csoportok, akiknél mindez hiányzott. 

A doktori dolgozat vizsgálata kísérletet tesz arra, hogy e két vonulatot ötvözze: azaz a családi 
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élet észlelt minőségének hatását mind a lelki tünetképzés, mind a lelki egészség viszonyában 

megvizsgálja, miközben a mentális problémák és a mentális egészség elkülönülő, bár 

összefüggő (Keyes, 2002a) jellegét figyelembe veszi, illetve olyan tényezők hatását is 

kontrollálni kívánja, mint a család észlelt anyagi helyzete, a serdülő megküzdési 

kapacitásának mintázata és a barátoktól, valamint az iskolai közegből észlelt társas támogatás 

minősége.  

 A szülő-gyermek kapcsolatot tekintve röviden érdemes kitérnünk a szülő-felnőtt gyermek 

kapcsolat minőségének és a szubjektív jóllétnek az összefüggéseire is. A gerontológiai 

szakirodalomban alapvetés, hogy a felnőtt gyermek rendkívül fontos szereppel bír az idős 

szülők társas és instrumentális támogatásában (Diener és Diener McGavran, 2008). A 

rosszabb minőségű szülő-gyermek kapcsolat mind idős nőknél, mind férfiaknál nagyobb fokú 

magányérzettel és depresszív tünetekkel jár együtt. Ami számít azonban (már) nem a 

találkozások gyakorisága, hanem a közeli, érzelmileg támogató kapcsolat (Koropeckyj-Cox, 

2002). Diener és Suh (1998) egy nemzetközi vizsgálatban 43 nemzet 60 000 tagját kérdezték 

meg az élettel kapcsolatos elégedettségükről. Kimutatták, hogy minél több gyermeke volt 

valakinek, annál elégedettebb volt az életével. Sajnos, az irányvonal itt sem tisztázott, így 

nem tudjuk, hogy az eleve boldogabb emberek vállalnak több gyermeket, vagy a több 

gyermek tesz elégedettebbé valakit.  

 

II. 6. 1. 2. Testvérkapcsolatok és jóllét  

 

A családi relációk másik alapvető helyzete a testvérkapcsolat, mely gyakran szintén a 

leghosszabban tartó kapcsolatok közé sorolható. A testvér – hasonlóan, mint a szülő és a 

gyermek – támogatás forrása lehet, de akár a konfliktusoké is, továbbá igen fontos 

szocializációs bázisként értékelhető. Az egyes testvérek megszületésekor a család szerkezete 

átalakul, az addig megszilárdult szabályok és szerepek újraértelmeződnek. A szülők 

természetszerűleg nem egyformán bánnak a testvérekkel (Mózes és Vargha, 2008). Alfred 

Adler (1997) individuálpszichológiájának lényeges eleme a család, azon belül különös 

hangsúllyal a születési sorrend vizsgálata volt. A családot és annak tagjait Adler (1997) az 

erdő-fa viszonylathoz hasonlította. Felhívta a figyelmet arra, hogy ahogyan egy erdőben 

minden fa, úgy a családot alkotó tagok is eltérő pozícióban vannak (ezzel a tagok egymásra is 

hatnak), csak látszólag érik az egyes szereplőket, például a testvéreket azonos hatások.
41

   

A különböző vizsgálatok szerint az egyke gyerekek nem mutatnak különbséget az érzelmi 

jóllét szintjében a testvérrel rendelkezőkhöz képest, amit részben azzal magyaráznak, hogy ők 

másokkal (pl. iskolatársakkal, kortársakkal) alakítanak ki közeli kapcsolatokat, másrészt 

azzal, hogy nem kell versengeniük a testvérekkel (pl. Polit és Falbo (1987) metaanalitikus 

áttekintése vagy Veenhoven és Verkuyten, 1989 serdülőkutatása). A testvérkapcsolatok egy 

része ugyanis intim és támogatást nyújtó, másik részük azonban rivalizációval, 

ellenségességgel és agresszióval terhelt. Szokásosan két dimenzió – a melegség és a 

konfliktusok – mentén jellemzik a testvérkapcsolatokat (Diener és Diener McGavran, 2008).  

A testvérkapcsolatban jelentkező erős versengés, különösen alacsony intimitásfokkal rossz 

szocioemocionális alkalmazkodással kapcsolódik össze. Az ilyen testvérkapcsolattal bíró 

gyerekek – még a szülőkkel való kapcsolat minőségének kontrollálása után is – szignifikánsan 

több externalizációs problémát és kevesebb pozitív kortárskapcsolatot jeleznek (pl. Brody, 

1998).  

A testvérkapcsolatok serdülőkorban is igen fontosak. Kleiber, Larson és Csikszentmihalyi 

(1986) felmérése szerint a serdülők átlagosan idejük 13%-át testvéreikkel töltik, és a pozitív 

testvérkapcsolatok a máshonnan érkező társas támogatással való nagyobb fokú 
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 Adler ezzel az analógiájával tulajdonképpen a családkutatásokban később megjelenő rendszerszemléletű 

gondolkodás előfutáraként értékelhető.  
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megelégedettséggel járnak együtt. Azt is kimutatták, hogy azok a serdülők, akiket kortársaik 

kevésbé fogadnak el, netán kiközösítenek valami miatt, de jó testvérkapcsolatokról számolnak 

be, ugyanannyira meg vannak elégedve érzelmi támogatásuk globális színvonalával, mint a 

társaik körében népszerű kamaszok (Seginer, 1998). Romlik azonban a serdülő érzelmi 

funkcionálása (több negatív érzelemről, depresszív és szorongásos tünetről számol be), ha úgy 

érzi, hogy szülei testvérével/testvéreivel kivételeznek (pl. Kowal, Kramer, Krull és Crick, 

2002). Persze az kérdés, hogy azért viszonyulnak-e a szülők adott gyermekükhöz 

negatívabban, mert az eleve több negatív érzelmet mutat feléjük (evokatív interakció). 

Mindenesetre az kimutatott jelenség, hogy a konfliktusos testvérkapcsolat, illetve a testvér 

viselkedésproblémája a testvérpár másik tagjánál fokozottabb mértékű internalizációs 

tünetképzéssel jár együtt – még a szülői viselkedés kontrollálása mellett is (Moser és Jacob, 

2002).  

A testvérkapcsolat felnőttkorban is fontos kötelék marad. A közeli testvérkapcsolat úgy 

tűnik, megvédhet a stressz és a negatív affektusok káros hatásaitól. Egy felmérés szerint 70 

éven felülieknél a közelebbi, jól működő testvérkapcsolat mindkét nem esetében kevesebb 

depresszív tünettel (Cicirelli, 1989), fiatal felnőtt testvérpároknál pedig egy laboratóriumi 

konfliktushelyzetben jobb érzelemszabályozással kapcsolódott össze (Shortt és Gottman, 

1997).  

 

II. 6. 1. 3. Házasság, együttélés és jóllét  

 

Számos vizsgálat (pl. Diener és Seligman, 2002) kimutatta, hogy a házas vagy 

párkapcsolatban élő emberek szubjektív jóllét érzése magasabb, mint az egyedül élőké, az 

elváltaké és az özvegyeké. Elégedettebbek az életükkel, több pozitív és kevesebb, de 

adekvátan megjelenő negatív érzelemről számolnak be (ld. pl. Haring-Hidore, Stock, Okun és 

Witter, 1985-ös metaanalízisét). Továbbá, minél nagyobb mértékű az elköteleződés a 

kapcsolatban, annál magasabb a szubjektív jóllét szint (Kamp Dush és Amato, 2005). Ezen a 

ponton is kérdésesek az irányvonalak. Ismeretesek olyan longitudinális vizsgálatok (pl. 

Mastekaasa, 1992), melyek szerint a boldogabb, optimistább emberek nagyobb 

valószínűséggel lépnek be egy házasságba és maradnak is abban. Természetesen az is 

tagadhatatlan, hogy maga a házasság az élet stresszhelyzeteivel szembeni védőhatásával 

növeli a jóllét szintet (Kessler és Essex, 1982). Ezért valószínűsíthető, hogy a családi állapot 

és a szubjektív jóllét között kétirányú hatások működnek.  

Stinnett és Stinnett (1995) számos kutatás alapján összegezte, hogy mely tényezők 

befolyásolják konzekvensen a házassági elégedettséget. Mind a feleségek, mind a férjek 

számára fontosak a közös célok, így a közösen épített család, gyerekek, jövő; az élmények 

megosztásának lehetősége; az érzelmi támogatás, illetve a nők számára a személyes 

növekedés esélye. Vegyük észre, ezek a tényezők egyben a Ryff-féle (Ryff, 1995) 

pszichológiai jóllét meghatározói!  

Kulturális különbségek is vannak e téren, hiszen a legtöbb kollektivista kultúrában a 

házassághoz kevesebb előnyt kapcsolnak (Diener, Gohm, Suh és Oishi, 2000). Lettországban 

például a házasoknak alacsonyabb a szubjektív jóllét szintje az egyedülállókhoz képest (Lucas 

és Dyrenforth, 2005). Háttere lehet ennek az is, hogy a házasság és a well-being közötti 

kapcsolatot több tényező moderálhatja, így a kultúrán kívül a házasság minősége, az életkor 

vagy a nem, illetve bizonyos temperamentum- és személyiségvonások, továbbá az is, hogy 

bántalmazás előfordul-e a kapcsolatban, és az mennyire elfogadott az adott társadalomban. 

Lehetséges az is, hogy a pozitív kapcsolati minőséget biztosító tulajdonságoknak és a 

szubjektív jóllétnek közös genetikai alapja van, ennek a lehetőségnek az igazolása azonban 

további kutatásokat igényel (Diener és Diener McGavran, 2008).  
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Mindenki előtt ismeretes az is, hogy egy kapcsolat vége – akkor is, ha az konfliktusokkal 

terhelt, diszharmonikus volt – jelentős distresszt hoz a szétváló párok, illetve a teljes család 

életébe. A házastársi kapcsolat megromlása, a pár egyik tagjának halála, illetve a válás – még 

az elhagyó fél számára is – jelentősen megnöveli a pszichés distressz szintjét (Kun, 2005), 

krízishelyzetet hoz (Hajduska, 2008). A kapcsolatok felbomlásán túl a meglévő kapcsolatok 

minősége is kritikus a lelki egészség szempontjából. A családtagoktól érkező társas támasz 

csökkenése, a fejlődési krízisek vagy a váratlan kritikus helyzetek, illetve a konfliktusos 

kapcsolatok szintén erőteljes stresszforrások. A következőkben ezért a családi működés lelki 

egészséggel asszociálódó aspektusai, az egyes családi formációk, majd a család életciklusai 

mentén elemezzük a szubjektív jóllét mintázódását.  

 

II. 6. 1. 4. A családi működés minősége és jóllét  

 

A család, illetve a házasság működését a legtöbbször olyan változók mentén írják le a 

család-, illetve párterápiás szakirodalomban, mint a kapcsolat érzelmi jellegzetességei; a 

kommunikáció stílusa; a tagok közötti határok minősége; a szabályok rugalmassága; a 

kiosztott szerepek jellegzetessége, illetve a nehézségek, konfliktusok kezelési módjai (pl. 

Minuchin, é.n.; Gehring és Wyler, 1986; Olson, 1989; Goldenberg és Goldenberg, 2008; 

Gehring, 2010; Tiffin, Kaplan és Place, 2011).  

A család működésének feltárására több teoretikus keretet is kidolgoztak (pl. Leary, 1975; 

Gehring és Wyler, 1986; Olson, 1989; Epstein, Baldwin és Bishop, 1993). Ezek közül alább 

három modellt foglalunk össze, részben, mert mindhárom a házasság és/vagy a család 

egészséges működésének és a megküzdést segítő forrásoknak az azonosítására helyezi a 

hangsúlyt, részben pedig a doktori dolgozat családvizsgálatának elméleti keretét és az abban 

felhasznált vizsgálati módszer alapját adják.  

I. David Olson (1989, 2000) ún. Circumplex Modellje amellett, hogy rendszerként 

értelmezi a családot, felhasználja az egyedi fejlődés- és személyiségpszichológiai jellemzőket 

is a működés leírásában. Középpontba pedig a család és a házasság mint közösség kohézióját 

és rugalmasságát helyezi, melyeket erőforrásként értelmez. Ehhez teszi hozzá még a tagok 

kommunikációjának minőségét.  

A kohézió a kapcsolat érzelmi aspektusát ragadja meg, annak hőfokát és szorosságát. Olyan 

elemeket sűrít magába, mint a tagok emocionális kötődése (érzelmi közelség, intimitás, 

hűség, szolidaritás értékei), az együtt töltött idő, a közös érdeklődés és ezzel kapcsolatban a 

szabadidő közös eltöltése, a közös térhasználat, valamint az alrendszerek és a tagok között 

kialakuló határok és koalíciók jellemzői. Egészségesen működő család esetében a kohézió 

olyan egyensúlyi szintre áll be, mely a család minden tagja számára megfelelő egyensúlyt 

biztosít a közelség-távolság és a függés-függetlenség dimenzióit tekintve. Ellenben mind a 

kohézió alacsony (érzelmileg széthulló család), mind magas szintje (a tagok szabadságát és 

önállóságát korlátozó erős érzelmi kötelékek) diszfunkcionális családi működést vetít fel 

(Vargha és Tóth, 2008).  

A rugalmasság a változások kezelésének képességét fedi le. Beletartozik a kapcsolati 

szabályok, a szerepek és a hatalmi struktúra rugalmassága, a változásokhoz (pl. serdülőkorba 

lépő gyermek) való alkalmazkodás. Ez az adaptív dimenzió összegzi azt is, hogy a tagok 

képesek elfogadni egymás másságát, miközben megőrzik saját önállóságukat. Az egyensúly 

felbomlása miatt lehetséges, hogy a család belemerevedik valamilyen szerepmegosztásba 

vagy szabályrendszerbe, és akkor is fenntartja azt, ha az már nem adaptív (alacsony 

rugalmasság). Előfordulhat a másik véglet is, amikor kaotikus állapotok uralkodnak a 

családban, nincs stabil struktúra, minden folyamatosan változik, széthullik (szélsőségesen 

magas rugalmasság-szint) (Vargha és Tóth, 2008). Fontos, hogy az optimum-szint sosem 

állandó adott család életében, az egyedi és a családi életciklusok nyomán változik. A 
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házasságok korai szakaszában például általában erőteljesebb a kohézió, mint a középső 

szakaszban (Horváth-Szabó, 2006).  

A kohézió és a rugalmasság tekintetében a középső övezetek képviselik a család 

működésének egészségességét, míg a szélső zónák a család kiegyensúlyozatlanságára, családi 

problémákra utalhatnak (Olson, 2000).  

A kommunikáció dimenziója a másik két dimenzió működését segíti. Minél pozitívabb a 

verbális és nonverbális információcsere, annál jobban működik a család a kohézió és a 

rugalmasság tekintetében. A kommunikáció faktor olyan komponenseket foglal magában, 

mint az érzelmek kifejezésének képessége, az empátia, a nyíltság, ugyanakkor a másik 

kritizálásának csekély mértéke, az üzenetek világos volta és az önfeltárásra való hajlandóság 

(Horváth-Szabó, 2006).  

II. Egy másik fontos keret a családi struktúra és dinamika feltárásához, mely számos 

aspektusban hasonlatos az Olson-féle klasszifikációhoz, a Salvador Minuchin által kialakított 

strukturális családelmélet (Minuchin, é.n.).
42

   

A családi rendszerek strukturális elmélete szerint az egyéni tünetek javulásához a családi 

struktúrának szükséges megváltoznia. Az egyes családtagok és ezzel a család jólléte három 

tényezőn alapul: (1) a családi rendszer teljességén; (2) a család hierarchikus struktúrájának 

jellemzőin és (3) az alrendszerek kölcsönösen függő működésén (Goldenber és Goldenberg, 

2008). Minuchin (é.n.) kiemelte, hogy minél nyitottabb egy család a változásra az átmenetek 

idején, annál működőképesebb. Értelemszerűen a diszfunkcionális családi működés a 

rigiditással asszociálódik, az így működő család nem képes támogatni tagjai (egyéni) 

fejlődését (Goldenberg és Goldenberg, 2008).  

A strukturális iskola számára is fontos jelenség a családi kohézió (a családtagok közötti 

érzelmi kötések) és a hierarchia (az egyik családtag befolyása a másikra, a döntési hatalom, a 

dominancia, a tekintély dimenziója). A fejlődés vagy a konfliktushelyzetek által kiváltott 

kihívásokhoz való alkalmazkodás során pedig mind a családi kohéziónak, mind a 

hierarchiának változnia szükséges, amit a családi rendszerek rugalmassága biztosít. Végül a 

határok szerepét emeli ki a strukturális családelmélet. A határok részben a család viszonyát 

képviselik annak szociális környezetéhez, részben pedig az egyes családi alrendszerek 

egymáshoz való relációit írják le. Az előbbit onnan ismerjük fel, hogy a család tagjai másként 

viselkednek egymással, mint a kívülállókkal, az utóbbit pedig onnan, hogy a különböző 

alrendszerek tagjai másként viszonyulnak egymás felé. Azaz a családi határokat a szabályok 

(pl. viselkedési normák) alapján térképezhetjük fel. A határok jellegében a generációs 

tényezőknek nagy szerepe van: normál esetben a kohézió és a hierarchia más szerkezetet 

mutat például egy szülő-szülő és egy szülő-gyermek diád esetében (Gehring, 2010).   

III. Harmadrészt kiemeljük Csíkszentmihályi Mihály, Kevin Rathunde és Samuel Whalen 

(2010) legújabb – vizsgálatokkal is alátámasztott – elméleti keretét. Csíkszentmihályi 

munkatársaival a tehetséget támogató családi miliőt kutatva fejlesztette ki családtipológiáját. 

Felhasználta ehhez korábbi, flow-elméletét is, mely a tökéletes élmény pszichológiai 

mechanizmusát foglalja össze (Csíkszentmihályi, 1997). Csíkszentmihályi abból indul ki, 

hogy a „gyerekek nem lehetnek sikeresek a felnőttek támogatása nélkül” (Csíkszentmihályi, 

Rathunde és Whalen, 2010, 209.), ráadásul ehhez a támogatáshoz a legjobb, ha mindkét szülő 

hozzájárul. Csíkszentmihályi kutatócsoportjával a serdülőkorral kapcsolatos tudományos 

koncepciók új hullámát veszi alapul hipotézisalkotásánál és annak tesztelésénél. Az újdonság 

abban rejlik, hogy míg a serdülőkorral kapcsolatos korábbi elképzelések úgy vélték, a 

kamaszok fejlődését leginkább az segíti elő, ha mihamarabb függetlenné válnak, leválnak 

szüleikről, addig a kurrens nézőpont azt mondja, nem megtagadni kell az addigi kötődést, 
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hanem újraértelmezni. Az egészséges fejlődés része, hogy a szülőkkel való jó és szoros 

kapcsolat segíti a serdülő önálló identitásának formálását. Ugyanis – ahogyan a 

kisgyerekeknek – úgy a kamaszoknak (de bárkinek, így a felnőtteknek) is támogatásra és 

biztonságos háttérre van szükségük az újdonságok felfedezéséhez, önállóságuk fejlődéséhez. 

A függetlenség kialakításához a függőség ad lehetőséget! A legfontosabb emellett, hogy a 

szülők a gyermek születésétől fogva az ún. komplex fejlődésnek teret adó közeget 

alakítsanak ki csemetéjük számára. Ha e két feltétel – támogató és betölthető kihívásokat 

állító családi miliő – egyszerre teljesül, akkor Csíkszentmihályiék szerint a serdülő nagyobb 

energiát tud fordítani tehetsége kibontakoztatására.  

Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen (2010), hogy fenti gondolatmenetüket leképezzék, 

két fő családi jellemzőt ragadnak meg: az integrációt és a differenciálódást. Az előbbi a 

családtagok közötti emocionális kötődést, a stabilitást, biztonságérzetet, támogatást írja le, 

míg az utóbbi azt, ahogyan a család a tagjait új feladatok és lehetőségek keresésére és a 

feladatok végigviteléhez szükséges növekedésre motiválja. Azokat a családokat, akik 

integráltak és differenciáltak, komplex családoknak nevezték el. Kutatási eredményeikkel is 

alát tudták támasztani, hogy az ilyen támogató és a kihívások elfogadására biztató családi 

közegben felnövő gyerekek boldogabbak és vidámabbak voltak, sok időt fordítottak hasznos 

tevékenységekre, amit élveztek is, fontosnak tartották személyes hosszú távú céljaikat, az 

iskolában pedig hajlamosabbak voltak olyan elfoglaltságokat választani, melyek erőfeszítést 

igényeltek tőlük, de egyben megadták számukra a fejlődés lehetőségét is. A komplex típusú 

családban nevelkedő serdülők nem szorongtak túlzottan a nehéz feladatoktól, hanem arra 

használták fel azokat, hogy képességeik és személyiségük fejlődjék, iskolai teljesítményük 

szignifikánsan jobb volt, mint a nem komplex családokban felnővekvő gyerekeké. A komplex 

családok azzal, hogy – érzelmileg is – biztonságos hátteret biztosítanak gyermekeiknek a 

játékos vizsgálódáshoz, élvezetes ismeretszerzéshez, megnövelik a serdülők esélyét társas, 

intellektuális és pszichológiai képességeik fejlesztéséhez. Vegyük észre, mennyire összecseng 

ezen a ponton Csíkszenmihályi Mihály és Barbara Fredrickson (ld. II. 4. 4. 1. fejezet) 

elgondolása! A pozitív érzelmek, melyek megalapozzák személyes erőforrásaink 

kiteljesítését, bölcsője a családi közeg.  

Abban az esetben, ha az integráció vagy a differenciáció túlzott, vagy éppen nagyon gyenge, 

egyaránt problémák jelentkeznek a serdülő életében. Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen 

(2010) kimutatták, hogy az ún. egyszerű (stabilitást és ösztönzést nem biztosító) családokban 

felnövő serdülők iskolai teljesítménye gyengébb volt, kevesebb örömmel végeztek hasznos 

tevékenységeket (pl. házi munkát vagy házi feladatot), ugyanakkor a fontos célok közé 

sorolták az „egyszerű” pihenést (pl. tévénézés). Könnyű belátni: ha a család nem tölti be 

támogató funkcióját (pl. nem figyelnek a gyermekre, nem segítik őt, vagy komoly 

problémákkal küzdenek, például az egyik vagy mindkét szülő szerhasználó), az erősen 

megterheli a gyermek érzelmi-figyelmi kapacitását, így nem marad energiája arra, hogy saját 

fejlődését szolgáló tevékenységeket valódi bevonódással végezzen.     

Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen (2010) eddig a családi komplexitás hatásait csak 

válogatott, tehetséges gyermekek mintáján vizsgálta. A disszertációban megkíséreljük 

kiterjeszteni a modell érvényességét, és áttekintjük a család komplexitásának hatását a 

serdülők mentális egészségére és tünetképzésére is.   

Bár – tudomásunk szerint – konkrét kutatások nem kapcsolták össze a családi működés 

fentebb meghatározott dimenzióin való kiegyensúlyozott funkcionálást a szubjektív jóllét és 

az élettel való elégedettség konstruktumaival, úgy véljük, egyértelmű a pozitív kapcsolat: a 

kiegyensúlyozottan működő családi formációk feltehetően magasabb érzelmi, pszichés és 

társas jóllét értékekkel jellemezhetők, mint a kiegyensúlyozatlan változatok. Nem pusztán 

azért, mert a pozitív családi működés pozitív hatásaival a családtagok pozitív mentális 

egészségét alapozhatja meg, hanem azért is, mert – ahogy fentebb utaltunk rá – a jól működő 
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családi élet olyan dimenziók mentén írható le, melyek az egyéni szubjektív jóllét 

mozaikdarabkáival analógok (pl. a család mély, intim kapcsolatokat biztosít, miközben 

lehetőséget ad az autonómia megélésére, bátorítja a személyes növekedést, erősíti az 

önelfogadást, segíti a célállítást – ha kellőképpen kohezív és rugalmas, azaz 

kiegyensúlyozott). Szorosan összefonódik családi és egyéni szint lelki jólléte. Erre mutat rá 

Peterson és Seligman (2004a), amikor a pozitív mentális egészséget négy összetevőre bontja: 

(1) veleszületett talentum (pl. magas intellektus); (2) lehetőségek (környezeti, szociális 

feltételek, pl. „erős család”); (3) erények, azaz a karakterjellemzők (pl. nyitottság, őszinteség, 

megfontoltság) és a (4) kimenetek (pl. szubjektív jóllét, pozitív társas kapcsolatok). Úgy 

vélik, hogy a lehetőségek szintjén van mód leginkább beavatkozni a rendszerbe: például a 

család kiegyensúlyozottságának fokozásával biztosítható a személyes erények, ezáltal az 

egyéni mentális egészség fejlesztése (Peterson és Seligman, 2004a).  

 

II. 6. 1. 5. Családszerkezet és jóllét  

 

Napjainkban egyre drasztikusabb mértéket ölt a hagyományos, intakt, kétszülős családon 

kívül, más családi formációkban felnövekvő gyermekek aránya. A hazai felmérések szerint 

hagyományos, ún. nukleáris családstruktúrában (házas szülők és közvetlen lészármazottaik 

együttélése) csupán a gyermekek kevesebb mint fele, kb. 40%-a él (Horváth-Szabó, 2006). A 

Központi Statisztikai Hivatal 2012-re vonatkozó adatai szerint Magyarországon 23 200 válást 

mondtak ki. Összehasonlítva: 1990-hez viszonyítva a házasságban élők aránya 61,2%-ról 

2012-re 44,3%-ra csökkent. Értelemszerűen ezzel párhuzamosan növekedett az elváltak 

(11,1%), illetve a hajadonok/nőtlenek (35%) száma, míg az özvegyek aránya nem változott 

(1990-ben 11,2%, 2012-ben 11,1% volt) (KSH, 2012). A házasok 2004. óta már kisebbséget 

alkotnak a felnőtt lakosság körében, ezzel párhuzamosan a házasságban felnövő gyerekek 

aránya is egyre zsugorodik. Alig jellemző továbbá (a 2012-es KSH-jelentésben nem is 

szerepel statisztikai kategóriaként) a korábbi időszakokban még elterjedt családi együttélési 

forma, az ún. kiterjesztett vagy többgenerációs család, amikor a rokonok több mint két 

generációja él egy háztartásban. Jelentősen módosult tehát a népesség családi állapot szerinti 

összetétele (KSH, 2006). Számos olyan családi formáció vált egyre gyakoribbá, melyek 

azelőtt ritkaságnak számítottak (pl. egyszülős családok, az újraházasodások révén kialakult 

ún. bővített családok vagy a homoszexuális párok alkotta családok).  

A hagyományos házas, kétszülős családszerkezettől eltérő családtípusokat a 

szakirodalomban összefoglalóan speciális szükségletű családoknak szokás nevezni 

(Horváth-Szabó, 2006). A kutatások egyértelműen azt mutatják fel, hogy az egyszülős, a 

szétesett és az újraházasodott családokban élő gyerekek körében nagyobb mértékben 

fordulnak elő magatartási és beilleszkedési zavarok (pl. Vandewater és Lansford, 1998; 

McMunn, Nazroo, Marmot, Boreham és Goodman, 2001; Brown, 2004; Hamilton, 2005; 

Fomby és Cherlin, 2007). Az eredmények értelmezésénél azonban figyelembe kell vennünk, 

hogy nem a zilált, felbomlott családstruktúra tehető önmagában felelőssé a jelenségért, hanem 

az abból és a vele asszociálódott körülményekből fakadó működésbeli problémák. Ilyenek 

lehetnek például a változásokhoz való alkalmazkodás nehézségei, a túl erős vagy éppen túl 

gyenge kohézió, az eredeti család széteséséből fakadó problémák (pl. rosszabb anyagi 

helyzet) hatásai (pl. Judy és Farrington, 2001). A speciális szükségletű családokban éppen 

ezért jóval nagyobb erőfeszítést igényel az egészséges miliő és működés kialakítása és 

fenntartása (Horváth-Szabó, 2006).  

 A következőkben néhány olyan vizsgálatot mutatunk be, melyek a családszerkezet és a 

gyermeki szubjektív jóllét kapcsolatát vették górcső alá.  

Brown (2004) a házasság jelentőségét támasztotta alá vizsgálatában a puszta együttéléshez 

viszonyítva. Rámutatott, hogy az USA-ban az elmúlt 40 évben drasztikusan emelkedett a nem 
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házas szülők formálta családok száma. Ez lehet egyedülállő szülő által képzett család vagy 

együttélő, de nem házas szülők által alkotott család, akik mindketten lehetnek vérszerinti 

szülők, vagy egyikük lehet mostohaszülő. Az Egyesült Államokban például majdnem 10 év 

alatt, az 1990-es években 50%-kal növekedett azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem 

házas, de együttélő biológiai szüleikkel alkottak egy családot. Brown egy korábbi 

vizsgálatában már kimutatta azt, hogy a „csak” együttélő (de nem házas) párok nőtagjai 

között igen magas a depresszív tünetek aránya (Brown, 2000), hasonlóan a gyermeküket 

egyedül nevelőkhöz. Fentebb pedig láthattuk, hogy a szülői well-being milyen jelentős 

hatással bír az utódokra. Brown (2004) egy amerikai reprezentatív gyermek-, és szülőmintát 

vizsgált meg. Felmérte – szülői értékelés alapján – a gyermekek érzelmi és viselkedéses 

problémáit és iskolai teljesítményét, a szülők és a gyermekek demográfiai jellemzőit, a szülők 

pszichés jóllétét, kikérdezte továbbá a szülők nevelésben tapasztalt nehézségeit, valamint 

meghatározta a családszerkezetet is. Eredményei szerint a gyermekek és a serdülők jóllétére a 

családszerkezet jelentős hatással bír: a „csak” együttélő szülők gyermekeinél jóval több 

érzelmi és viselkedéses probléma volt jelen, ráadásul körükben sokkal több volt az iskolai 

probléma is, például gyakrabban nem készítették el a házi feladatot, rosszabb volt a 

tanulmányi teljesítményük, mint a házas szülők gyermekeinek. Az összefüggés akkor is 

megmaradt, miután a gyermeki változókat (pl. nem, kor, etnikum) kontrollálták, viszont 

eltűnt, amikor a szülői erőforrásokat (pl. anyagi helyzet) is bevették az elemzésbe. Az 

együttélő szülők a korábbi mérésekhez hasonlóan most is alacsonyabb jóllétről számoltak be a 

házas (első házas vagy újraházasodott) szülőkhöz képest, ugyanakkor e tekintetben nem 

különböztek az egyedülálló anyáktól. Továbbá, minél magasabb volt a szülői szubjektív jóllét 

szint, annál kevesebb érzelmi és viselkedéses probléma mutatkozott a gyermeknél. 

Módszertani szempontból megjegyezzük, hogy Brown a szubjektív jóllétet csak a szülőknél 

mérte fel direkt formában, a gyermekpopulációban csupán az érzelmi és a viselkedéses 

tünetek számba vételéből következtetett a gyermekek lelki jóllétére. Az eredmények szerint 

tehát a házasságon alapuló családok gyermekeinek a legmagasabb a pszichológiai jólléte, míg 

a „csak” együttélő párok és az egyedülálló szülők gyermekeinél tapasztalható a legtöbb 

pszichés probléma. Ez utóbbi összefüggés hátterében az elemzések szerint a rosszabb 

színvonalú szülői gazdasági erőforrások állhatnak. A „csak” együttélő szülőknek általában 

alacsonyabb volt az iskolai végzettsége, így rosszabbak voltak a munkaerőpiaci esélyeik, sok 

időt töltöttek munkával kevesebb fizetésért. Brown (2004) vizsgálatában a „csak” együttélő 

szülők több, párjukkal folytatott anyagi vitáról és arról számoltak be, hogy anyagi javaikat 

kevésbé osztják meg egymással, ráadásul fokozottabb a gazdasági elszigeteltségük (pl. csak 

házaspárok kaphatnak hitelt). Továbbá egy ilyen kapcsolati formációban fokozottabb a 

kapcsolat instabilitása miatti aggodalom is. A rossz anyagi körülmények és a viták pedig 

csökkentik a szülői jóllétszintet, ami alááshatja a hatékony szülői működést. Kevesebb szülői 

erőforrás, figyelem, felügyelet juthat a gyermekekre, ami fokozza a gyermeki tünetképzés 

kockázatát.  

Az egyik szülő halála vagy válás miatt létrejött egyszülős családokban is számos anyagi és 

pszichológiai nehézség merülhet fel. A partner, illetve a szülő elvesztése – történjen az 

elhalálozás vagy válás miatt – a család minden tagja számára trauma – de legalábbis erőteljes 

konfliktushelyzet (Horváth-Szabó, 2006; Hajduska, 2008). A stresszforrások közül 

kiemelkedik a veszteség, a megváltozott szerepek és az új családi relációkkal kapcsolatos 

történések (pl. lojalitáskonfliktus, van Heusden és van den Eerenbeemt, 2001) kezelése. 

Számtalan tanulmány igazolta a válás gyermekekre vonatkozó, rövid és hosszú távú negatív 

hatásait (pl. összefoglalja magyarul Bognár és Telkes, 1994 vagy Hetherrington, 2001). 

Leginkább érzelmi-, és magatartási problémák jelentkeznek, nagyon gyakoriak a negatív 

érzések (pl. harag, csalódottság, ellenségesség).  
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Egyszülős család létrejöhet – elsősorban az anya – önként vállalásával is, mintegy 

életstílusként, vagy az is lehetséges, hogy az apa nem vállalja a kapcsolatot. A két formáció 

különbségeinek részletezésétől e helyütt eltekintünk
43

, egy fontos jellemzőre azonban 

felhívjuk a figyelmet. A szülőtárs hiánya miatt a felelősség, a gyermekért érzett aggodalom 

érzelmi terhét kénytelen egymagára vállalni a nevelő szülő, ami jelentős stresszforrás lehet, 

így kihat a szülő-gyermek kapcsolatra is (Horváth-Szabó, 2006). Szintén nem részletezzük az 

újraházasodott családok
44

 (melyekben vagy az egyik, vagy mindkét szülőnek már van korábbi 

kapcsolatából gyermeke) speciális jellemzőit, csupán felvillantunk néhány, az 

újraházasodából fakadó nehézséget. Itt is szerepe van a korábbi veszteségélmények 

feldolgozásának, a mostohaszülői és mostohagyermeki szerepekkel kapcsolatos 

konfliktusoknak, a korábbi családból hozott elvárások, szokások, nevelési stílus jelenlegivel 

való ütközésének és az összetetté, bonyolulttá váló kapcsolati struktúra hatásainak. A 

változásokból fakadó stresszhatások ezekben az esetekben halmozottan fordulnak elő.  

Hamilton (2005) a kiterjesztett család szerepét vizsgálta a serdülők szubjektív jóllétét 

illetően. Korábban alig született ezzel kapcsolatban vizsgálat, akkor is csupán a családdal 

együttélő nagyszülők szerepét elemezték. A kiterjesztett család azonban nem csak a 

nagyszülőkkel kibővített családot jelenti, hanem bármely, a családdal együtt élő, nem szülő 

felnőttet (pl. nagynéni) is magában foglalhatja.
45

 Az együtt élő, nem szülő felnőtt jelenléte 

facilitálhatja a gyermek egészségét és jóllétét, de negatív kimeneteket is hozhat. Segíthet, 

amennyiben tehermentesítve a szülőt, szülői funkciókat vesz át, például szerepmodelleket 

kínál, segít a gyermekfelügyeletben, tudást ad át, sikeresen közvetíthet családi konfliktusok 

esetén, vagy közvetve, a szülőnek nyújt érzelmi támogatást, amivel javítja a szülő-gyermek 

kapcsolatot, illetve hozzájárulhat a források előteremtéséhez is (Anderson és Dartington, 

2007). Negatív befolyással lehet azonban, ha a szülő felelősségét aláássa, ha a szülővel 

ellentétes nevelési elveket alkalmaz, vagy gyenge és beteg, akinek a gondját kell viselni, és 

anyagilag is megterheli a családot (Hamilton, 2005). Hamilton (2005) több mint 20 000 

kanadai serdülőnél mérte fel a depresszív tüneteket (internalizáló zavar) és a deviáns 

viselkedést (externalizáló zavar), a családszerkezetet, illetve a szülő-serdülő kapcsolat 

minőségét (pl. közelség, konfliktusok, szülői bevonódás, függés-függetlenség). Eredményei 

szerint más felnőtt – de nem a nagyszülő – jelenléte szignifikánsan több depressziós tünettel 

járt együtt a serdülőknél. Azoknál pedig, akiknél a nagyszülők is a családdal éltek, 

szignifikánsan kevesebb volt a deviáns viselkedési forma. Egyik összefüggést sem moderálták 

olyan változók, mint a szülő vagy a gyermek jellemzői, a szülő-gyermek kapcsolat minősége, 

illetve a családszerkezet. A legtöbb depresszív tünetet az összes családforma közül az 

egyszülős családokban nevelkedő serdülők mutatták. Összefoglalásul elmondható, hogy a 

családdal együttélő nagyszülőknek a serdülőkorúak tünetviselkedését tekintve jelentős 

szerepük van: feltehetően azzal, hogy extrafigyelmet -és gondoskodást fordítanak a gyermek 

felé, kivédik, illetve csökkentik a serdülőknél jelentkező inter-, és externalizációs problémák 

megjelenését, míg ez nem mondható el más, együttélő felnőtt rokon hatásáról, sőt az éppen 

rizikótényezőként szerepel az internalizáló tünetek megjelenésében.  

Több vizsgálat azonban arra mutat rá, hogy a családszerkezettől és a szocioökonómiai 

jellemzőktől függetlenül is igen szoros a szülői és a gyermeki pszichológiai jóllét közötti 

kapcsolat. Mindez feltehetően genetikailag is befolyásolt jelenség (vö. Keyes, Myers és 

                                                 
43

 Brown 2004-es vizsgálata kapcsán már előtérbe került az egyszülős családi konstrukció és annak lélektani 

konzekvenciái.   
44

 Hazánkban a házasságok közel ⅓-ában a házastársak legalább egyike már egyszer házas volt korábban 

(Horváth-Szabó, 2006).  
45

 A doktori dolgozat empirikus részében bemutatott vizsgálatban olyan családi formációk is feltűntek, melyeket 

különlegességük miatt igen nehéz volt beilleszteni valamely családkategóriába. Megjelent például olyan családi 

formáció is, melyben az elvált és újraházasodott szülők éltek együtt egy házban az összes hozzájuk tartozó 

gyermekkel, új partnerükkel és több nagyszülővel.  
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Kendler, 2010), amihez számos közvetlen (pl. a szülői támogatás) és közvetett (pl. 

transzgenerációs minták) környezeti hatás, illetve ezek kombinációja is hozzájárul (McMunn, 

Nazroo, Marmot, Boreham és Goodman, 2001).  

Érdemes figyelembe vennünk Fomby és Cherlin (2007) longitudinális vizsgálatukra 

alapozott megállapításait a gyermeki jóllét és a családi stabilitás tekintetében. A szerzőpáros 

több mint 20 évig kísért közel 2000 anyát és azok 3000 gyermekét. Eredményeik arra 

mutattak rá, hogy valójában nem a családszerkezet hat ki a szülői és a gyermeki jóllétre, 

hanem az abban bekövetkező változások. Minél több módosulás történt ugyanis a 

családszerkezetben (pl. válás, majd azt követő újraházasodás, majd ismét válás), annál 

rosszabb fejlődési mutatókkal bírtak a gyerekek és annál több viselkedéses probléma jelent 

meg náluk. Ezzel beigazolódott az ún. instabilitás hipotézis. A családi együttélést érintő 

változások bírnak tehát diszruptív hatással, hiszen a struktúra drasztikus átalakulása 

folyamatos krízisidőszakot teremt, ami negatívan hat az érzelmi fejlődésre.  

Ismeretes továbbá az is, hogy a családszerkezet bizonyos változásait (pl. a válást) a szülők 

mély konfliktusai előzik meg, ami jelentősen kihat a gyermeki életminőségre (Hajduska, 

2008). Ezt erősítette meg Vandewater és Lansford (1998) is, akik amerikai 10-17 évesek 

mintájában feltárták, hogy a gyerekek jóllét szintjét – amit az internalizációs, az 

externalizációs tünetekkel és a kortársakkal kapcsolatos problémákkal, illetve azok hiányával 

határoztak meg – a szülők közötti konfliktusok erőssége befolyásolta, tekintet nélkül a 

családszerkezetre. Azok a serdülők, akik családjában gyakoriak voltak a szülők közötti 

veszekedések, konfliktusok, több pszichés problémával küzdöttek (vö. a II. 6. 1. 4. fejezettel, 

Csíkszentmihályi Mihály komplex családról szóló elméletével).  

Az alábbi fejezetben áttekintjük, hogy a családi élet különböző időszakaiban milyen 

jellegzetes változások, instabilitást hozó tényezők jelenhetnek meg, majd kiemelten kezeljük a 

serdülőkorú gyermeket nevelő családi periódust.  

 

II. 6. 2. A család életciklusai  

 

A rendszerszemlélet családi szintre való alkalmazásának egyik fontos folyománya volt, 

hogy megjelent a család fejlődésorientált szemlélete (Horváth-Szabó, 2006). Többféle 

életciklus-modell létezik, mindegyikben közös azonban, hogy generációs változásokhoz köti 

az egyes ciklusokat. A legismertebb és a gyakorlatban is igen jól használható teória Jay Haley 

(1973/2001) hétciklusos modellje.  

Az első ciklus az udvarlás szakasza, ezt követi a házaspárrá válás, azaz a közös identitás 

kialakításának időszaka, majd az első gyermek születésével eljön a szülőség, a családdá válás 

kezdete. A negyedik fázis a házasság középső szakasza, mely magában foglalja az első 

gyermek iskolába, majd serdülőkorba lépését. Olyan időszak ez, mely fontos változásokat hoz 

a család és tagjai életébe, jelentős átalakulások mennek végbe mind a serdülő, mind a szülők, 

mind kapcsolatuk, ezzel a család szintjén is, ami mindkét fél és a család mint egész részéről is 

számottevő alkalmazkodást és együttműködést követel. Mivel a disszertáció vizsgálata a 

serdülőkorúak és a serdülőkorúakat nevelő szülők, család körül forognak, ezért ezt a családi 

életciklust külön alfejezetben részletezzük.  

Röviden összefoglalva a további periódusokat: az ötödik szakasz az első gyermek kirepülése 

körül forog, a hatodik ciklus a pár nyugdíjas-, illetve öregkorával azonosított, míg a lezáró, 

hetedik szakasz a kapcsolati beszűkülés, a veszteségek időszaka. Későbbi vizsgálatok 

rámutattak arra, hogy Haley hétciklusos családi fejlődésmodellje családi struktúrától, 

kulturális-, és földrajzi helyzettől függetlenül univerzálisnak mondható (Horváth-Szabó, 

2006).  
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A Haley-féle modellhez igen hasonlatos a Hill által kialakított nyolcciklusos felosztás 

(részletesen ismerteti Komlósi, 1989), mely az iskoláskorú és serdülőkorú gyermeket nevelő 

család életútját külön bontja.  

Fontos megemlítenünk, hogy az egyes ciklusok ún. normatív krízisek (Rappaport, 1963) 

körül formálódnak, azaz a család élete során olyan fordulópontokat él át, melyek minden 

családnál természetszerűleg megjelennek. Krízis, súlyos konfliktushelyzet akkor alakul ki, ha 

a család nem képes rugalmasan alkalmazkodni a helyzethez, nem tud túljutni azon, mintegy 

belemerevedik abba, ezzel a probléma eszkalálódik.  

Lényeges szempont az is, hogy a változás a család minden egyes tagját érinti, a család 

fejlődése ezért egy komplex interakciós és intergenerációs rendszerben zajlik. A változással a 

családtagok szerepei, feladatai és a kapcsolati struktúra is módosul. Az egyes családoknál 

éppen ezért nagyon különböző lehet az, ahogyan új helyzethez alkalmazkodnak, vagy adott 

stresszforrással megbirkóznak, azaz egyetemes jellegű krízishelyzeteket egyedi jellemzőiktől 

függően, „családi” módon oldanak meg (ld. Laszloffy, 2002 szisztematikus családfejlődési 

modelljét).  

 

II. 6. 2. 1. A serdülőkorút nevelő család  

 

„Én mondom: Még nem nagy az ember. / De képzeli, hát szertelen.  

Kísérje két szülője szemmel: / a szellem és a szerelem.”  

(József Attila: Ars Poetica)  

 

Mivel a disszertáció serdülőkorú gyermekek és szüleik esetében vizsgálja a mentális 

egészség, lelki problémák és a családészlelés kapcsolatát, ezért a család életébe „belépő” 

serdüléssel részletesebben foglalkozunk. A serdülő gyermek jelenléte egy család életében 

általában egybeesik a házasság középső ciklusával, ezért mindkét aspektust igyekszünk 

megvilágítani.  

Hajduska (2008, 95.) szerint „a szülőszerep leválások sorozata”, ezt a folyamatot a 

kamaszkor teszi igen látványossá. A serdülés a családi rendszer számára nehéz időszak, 

módosulást kíván a kapcsolatokban, szerepekben, viszonyulásokban mind a serdülő, mind a 

szülők részéről. Az alapkonfliktus onnan ered, hogy az emberi faj esetében a szülők igen 

hosszú időn keresztül felelősek gyermekeikért, így a szülők – ellentétben az állatokkal – 

akkor is fenntartják a kapcsolatot gyermekeikkel, amikor azok már kilépnek a gyermekkorból 

(Haley, 1973/2001). Ezzel összhangban azonban a korábbi aszimmetrikus kapcsolatnak a 

szimmetria irányába kell haladnia. A serdülőkor legfontosabb feladatai közé tartozik a saját 

autonómia fokozása, valamint az identitástudat fejlődése, cizellálódása (Erikson, 2002), ezzel 

párhuzamosan pedig a szülők feladata, hogy ennek – a szülői kontroll enyhítése, mégis 

valamelyes fenntartása mellett – teret engedjenek. Mindkét félnek teljesen új viszonyulási, 

reakció-, és kommunikációs módokat szükséges kialakítania: a szülőknek például a 

tekintélyelvűségből kell engedniük, míg a kamasznak feltörő kritikai hevén muszáj 

enyhítenie. Ha ez nem történik meg, az a generációs ellentéteket tovább mélyíti.  

Gyakori, hogy a serdülőt nevelő szülők elbizonytalanodnak szülőszerepükben, ezáltal 

rugalmatlanná válnak, igyekeznek a családi – meghaladásra ítélt – relációkat „bebetonozni”. 

Ennek háttere lehet a saját – akár transzgenerációsan hordozott – szorongásuk, félelmük a 

gyermek szeretetének elvesztésétől vagy a társadalmi megítéléstől (Komlósi, 1989). A 

korábbi aszimmetrikus reláció elfogadó egyenrangúságba való fordítása fokozott 

nagyvonalúságot igényel a szülők részéről. Megkönnyíti ezt a szülő számára, ha 

párkapcsolata stabilitást, munkája, egyéb elfoglaltságai pedig örömforrást, a generativitás 

kibontakoztatására való lehetőséget biztosítanak számára.    
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Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy egy serdülő szülei általában milyen 

életszakaszban vannak ebben az időszakban. Gyakorta a gyermek serdülése a szülőknél az 

életciklus középső szakaszával esik egybe, ami szintén krízissel járhat (Bagdy, 2005). Az 

életközép kríziséről elsőként Jung beszélt terápiás tapasztalatai alapján az 1930-as években 

(Jung, 2002). Az életközepi krízis, ahogy az elnevezés is utal rá, kb. a 35-55. életév közötti 

időszakra esik. Alapját a megnövekedett aktív élettartam, a középosztálybeli jólét, a már 

többé-kevésbé kibontott életfeladatok és a felmerülő további döntési-választási lehetőségek 

adják (Hajduska, 2008). Ez az életszakasz-váltás és-, válság is az én-identitást érinti, mint a 

kamaszkor. Tulajdonképpen két fejlődési krízis
46

 fut párhuzamosan, illetve „találkozik”: a 

serdülőt nevelő, életközepi krízist átélő szülőé és a kamaszé, amiből újabb konfliktusok is 

származhatnak (pl. a szülő fokozódó kontrolligénye a serdülő szabadságigényét akadályozza). 

A szülő saját korai zárása esetén gyakorta maga a gyermek kamaszkora indítja be a szülőben 

az életközepi válságot, vagy az is lehetséges, hogy ún. időzített krízisként a szülő saját 

életének serdülőkori megoldatlan válsága a gyermek életében krízishez vezet, amikor az eléri 

a kamaszkort. Végül az egyes fejlődési krízisek (pl. a serdülőkor természetes krízise) 

összekapcsolódhatnak akcidentális krízissel, krízisekkel (pl. a szülők válásával), amit 

Jacobson (1979) nyomán krízismátrixnak nevezünk. Ekkor a serdülő sajátos viselkedése vagy 

érzelmi-viselkedéses zavarai nem magyarázhatók pusztán a serdülőkor sajátságos 

jellemzőivel, arra hatnak a speciális életeseményből eredő élmények is.  

 

 

II. 7. A serdülőkor pszichológiai vonatkozásai 

 

A serdülőkort a különböző társadalomtudomány-ágak egyaránt a határok mentén való 

létezésként szokták emlegetni. Valóban, egy olyan időszakot képvisel, mely a 

legjellegzetesebb életszakaszváltás létezésünk során: átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba. 

Változnak a testhatárok, átmenetileg fellazulnak az énhatárok is, a család külső-belső határai 

is át kell, hogy értelmeződjenek, valamint az egyéniség–tágabb közösség határkérdései is 

előtérbe kerülnek. Mind-mind fontos identitásterület: a kamaszkor az önazonosság 

formálódásának kiemelt intervalluma. Lehet viharos, konfliktusos, de a legtöbbször nem jár 

látványos zavarokkal (Arnett, 1999; Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010). Minden 

esetben igaz azonban az, hogy a serdülőkor egészén három nagy terület átalakulása vonul 

végig: erőteljes biológiai, pszichológiai és szociológiai változások zajlanak. Ezek az erőteljes 

módosulások felettébb érzékennyé teszik ezt az időszakot. Françoise Dolto (2013) a 

kamaszkort „a homár drámája” metaforával illette: ahogyan a homár, amikor levedli 

páncélját, amíg nem növeszti ki az újat, úgy a serdülő is fokozottan sérülékeny ebben az 

átmeneti időszakban.  

Ez az átmeneti periódus az iparosodott társadalmakban észrevehetően az 1960-as évek 

végétől nyúlt meg jelentősen (Somlai, 2004), újabban pedig az információs-fogyasztói 

kultúrában ez a tendencia csak fokozódott. Ennek az időszaknak az életévekben 

megmutatkozó hossza nem csak abból következik, hogy jócskán kitolódott, hanem abból is, 

hogy hamarabb kezdődik, mint a korábbi évtizedekben.
47

 A serdülőkort jelenleg körülbelül 12 

éves kortól számítjuk, és körülbelül 20 éves korig tart (Hajduska, 2008). Az életkori övezetek 

                                                 
46

 Az identitáskrízis (az a természetes, egyetemes humán jelenség, amikor adott fejlődési szakasz végére az 

addigi egyensúlyi állapot megbomlik, és ez testi, pszichés és társas konfliktusokat hoz, ami megágyaz a további 

fejlődés lehetőségének) és a fejlődési krízis (egyfajta fordulópont, olyan életszakasz, mely jelentős 

sérülékenységet hoz, ami lehet a kreatív továbblépés, de a meghasonlottság forrása is) egyaránt Erik Erikson 

által bevezetett fogalmak (Révész, 2007).  
47

 A biológiai érés mind fiúknál, mind lányoknál kb. 2-3 évvel korábban indul manapság, mint az 1900-as évek 

elején (Somlai, 2004). Hátterében feltehetően az egészségesebb életmód, a kiegyensúlyozott táplálkozás áll 

(Hajduska, 2008).  
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kijelölése azért is olyan nehéz, mert napjaink társadalmi közege nagyon sok átmenetet kínál: 

sokminden újrakezdhető, módosítható, számos esemény irreverzibilissé avanzsált (pl. vissza 

lehet térni a szülői házba különköltözés után, munkábalépés után/mellett is természetes új 

szakmát tanulni), valamint kitolódott a gazdasági függetlenedés lehetősége is. Az átmenetek 

természetszerűleg megterhelik a személyiséget, az identitás formálását, és azt a 

kapcsolatrendszert is (család, baráti kör), melyben a változások végbemennek, ennek az 

átmenetiségnek a több szinten zajló elhúzódása csak fokozza a pubertás szenzitív jellegét.  

A serdülés konfliktusainak másik forrása, hogy ellentmondás van a kamasz igényei, 

szükségletei és a társadalmi helyzete között. Hiszen biológiailag érett, intellektuális és fizikai 

ereje birtokában van, ám mégis – sok tekintetben – szüleitől függ, nincsen önálló 

egzisztenciája (Vikár, 1999).   

Anélkül, hogy a serdülőkor pszichológiai szintű jellegzetességeit és a serdülőkorra 

vonatkozó elméleteket részletekbe menően áttekintenénk, néhány – a disszertáció 

szempontjából is – fontos sajátosságát emeljük ki.  

A serdülőkor tulajdonképpen három nagy életfeladat körül forog (Vikár, 1999):  

1) Az egyik a szülőkkel való addigi alárendelt kapcsolat átalakítása az egyenrangúság 

irányába, a származási családhoz fűződő viszony átformálása, ami az addigi érzelmi függés 

mérséklését igényli. Az emocionális köldökzsinór érhálózatának metszegetése mind a serdülő, 

mind a szülők számára fájdalmakkal jár,
48

 de alapvetően szükséges ahhoz, hogy a serdülő a 

családon kívüli kapcsolatoknak is át tudja adni magát.  

2) Fontos feladat a saját nemnek megfelelő szerepekbe való beletanulás is, mégpedig úgy, 

hogy a serdülő a szexuális késztetéseit az én ideáljával egyeztesse, így személyiségébe 

integrálja. A genitális érettség mellett tehát pszichoszexuálisan is éretté kell válnia, azaz 

alkalmassá arra, hogy intim, bizalmas párkapcsolatot alakítson ki.  

3) Végül vállalnia kell a felnőtt ember társadalmi szerepét, mégpedig úgy, hogy saját 

identitása beteljesülhessen. Mindez a pályaválasztás, hivatásválasztás és adott eszmék, 

értékek melletti elköteleződés körül zajlik.  

Mindegyik terület végső soron az identitás formálása körül forog. Erik Erikson (2002) 

mutatott rá pszichoszociális identitáselméletében arra, hogy a serdülőkorban az identitás 

kiépülésének összes korábbi konfliktusa újra felszínre kerül és kiéleződik: így a bizalom, az 

autonómia, a kezdeményezés és a kompetencia kérdései. Ezek kemény lelki munkával való 

átdolgozása és integrációja vezet a valódi énidentitás megszerzéséhez, ahhoz, hogy a kamasz 

átélhesse saját történeti folytonosságát és önazonosságát. Erikson (2002) ehhez 

hozzákapcsolja a társas szféra fényében alakuló identitásfelületet: a szociális önazonosság 

formálásának szükségességét is. A társas identitás központi kérdése az, hogy a korszak, azaz a 

pszichoszociális moratórium végére a serdülő hogyan teljesíti és vállalja különböző 

elkötelezettségeit, hogyan egyezteti szimultán szerepeit. A személyes (vélekedések, vágyak) 

és a szociális (felnőtt normák) identitás közötti összhangot kell megteremteni. Mindez 

vizsgált témánk szempontjából is jelentős, hiszen a pszichológiai és a szociális jóllét 

összetevőire ismerhetünk rá az egyes fejlődési krízisekben:  

(1) A bizalom megalapozása azt jelenti, hogy a serdülő olyan személyeket keres, akikben 

megbízhat, akiknek hihet: ezek a személyek egyre inkább a barátok vagy egy partner, 

illetve családon kívüli felnőttek. Azonban ez normál esetben nem jelenti a szülőktől 

való teljes elfordulást, sőt a serdülőkori normatív regresszióban a szülőkkel való 

megfelelő kapcsolat adhatja meg az alapot a kapcsolati mintázatok szükséges 

újrastruktúrálására (vö. Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010). Ez a dimenzió 

szoros kapcsolatban áll a Ryff-féle pszichológiai jóllét (Ryff, 1989) másokkal való 
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pozitív kapcsolati dimenziójával, illetve a saját magunk felé irányuló bizalommal, az 

önelfogadással is!  

(2) Lényeges, egyben krízist hozó feladat az autonómia megalapozása. A serdülő 

igyekszik kikerülni a felnőtt szabta keretek, befolyás alól, saját döntései nyomán ő 

maga kívánja formálni az életét. Mindez a Ryff-féle pszichés jóllét (Ryff, 1989) 

autonómia faktorával cseng egybe.  

(3) Fontos terület a kezdeményezés igénye is, amely a célok, vágyak, álmok kijelölését 

jelenti, ami alapvető motivációforrást kínál a további életút tekintetében is. Ez a 

dimenzió a ryff-i pszichológiai jóllét életcélok alfaktorával rokon.  

(4) Végül Erikson (2002) kiemeli a teljesítmény igényét, azaz a saját célok 

megvalósításáért tett erőfeszítések fontosságát is. Mindez szorosan kapcsolódik a 

Ryff-féle pszichológiai well-being környezettel kapcsolatos hatékonységérzés és 

személyes növekedés komponenseihez.  

A személyes identitás (~ pszichológiai jóllét) és a társas identitás (~ szociális jóllét) Erikson 

(2002) által is kiemelt interface-e kapcsán pedig érdemes rávilágítanunk arra, hogy a 

személyes önazonosság alakításával serdülőkorban megindul a társas identitás területeinek 

kimunkálása is. Ez a keyes-i szociális jóllét konstruktumaival (Keyes, 1998) hozható szoros 

összefüggésbe, így a társas integráció, a társas elfogadás, a társas részvétel, a társas 

aktualizáció és a társas koherencia vetületeinek kamaszkori formálási kísérleteivel.  

A kamaszkorban normatív módon jelentkező, egymástól nem elválasztható krízisek, mint az 

autoritáskrízis, az identitáskrízis és a pszichoszexuális krízis olyan jelenségeket hozhatnak elő 

a serdülőknél, melyek a kívülálló (így a szülő), de maga a kamasz számára is félelmetesek 

lehetnek, szélsőségesnek, problémásnak minősítik, azaz a tünet kategóriába sorolják azokat. 

Gyakorló gyermek-, és ifjúsági klinikai szakpszichológusként saját magam is 

megtapasztalhattam azt a lélektani alaptételt, hogy serdülőkorban a legnehezebb meghúzni a 

normális és a patológiás közötti határt, ráadásul a tünetek rövid időn belül változhatnak: 

enyhülhetnek, megszűnhetnek, vagy újabbak jelenhetnek meg. A serdülőkor turbulenciája a 

problémás területek, a tünetek megjelenése és oldódása terén is megmutatkozik. Éppen ezért 

kamaszkorban – az aktuálisan dinamikusan alakuló személyiségszerkezet, identitás miatt is – 

sok esetben igen nehéz a mentális betegség-kategóriák alkalmazása. A serdülőkori krízisekből 

fakadó megnyilvánulások sokszor hasonlatosak lehetnek szorongásos, depresszív tünetekhez, 

vagy akár antiszociális és pszichotikus viselkedés ismertetőjeleihez is.  

(1) Az autoritáskrízisből fakadó lázadó attitűd akadályozhatja például a családba, az 

iskolába, de akár a kortársközegbe való beilleszkedés lehetőségét, ezzel a serdülő fejlődését 

is. Aktív formája lehet a folyamatos ellenkezés, a felnőtt világgal szembeni állandó kritikai 

készenlét, a túlzott önállóság és a veszélyes viselkedésformák hajszolása. Ezek a jellemzők 

inkább viselkedéses szinten aktualizálódnak, ezért az ún. externalizáló tünetcsokorba 

tartoznak, melyben a gyermek alulkontrolláltsága, fokozott extraverziója jut kifejeződésre 

(Rózsa, Gádoros és Kő, 1999). Passzív formában is jelentkezhet a krízis, amikoris a serdülőt 

közöny jellemzi, elhanyagolja a feladatait, hangulata letört, negatív, egyfajta fantáziavilágba 

menekül. Ezek a tünetek az ún. internalizáló zavarok körébe sorolhatóak, melyek a kamasz 

introverziójára, túlkontrolláltságára engednek következtetni (Rózsa, Gádoros és Kő, 1999). A 

klinikai tapasztalatok (pl. Anderson és Dartington, 2007) és a vizsgálatok (pl. Gádoros, 1996; 

Peterson, 2005; Reder, McClure és Jolley, 2005; Suldo, 2009) szerint a háttérben gyakorta a 

korai kötődés zavara, súlyos gyermekkori sérelmek, vagy a szülőkhöz való túl erős kötődés 

áll. Előfordlhat az is, hogy a romló iskolai teljesítmény (teljesítménykrízis) mögött maga az 

autoritásprobléma áll (Hajduska, 2008). A teljesítménykrízis összekapcsolódhat továbbá a 

serdülő alacsony önértékelésével, megküzdési stratégiáinak éretlenségével, de olyan 

akcidentális krízisek miatt is megjelenhet, mint például a szülők házassági konfliktusa, 

valamilyen veszteségélmény vagy közösségi sérelmek (Hajduska, 2008).  
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(2) Az identitáskrízis hatására, különösen, ha a szülők által hordozott értékek, a családi 

normák ellentétbe kerülnek a szubkultúra által képviselt értékekkel, megjelenhetnek reaktív 

hangulatzavarok, fokozott szorongás, kényszergondolatok, elidegenedettség-, 

deperszonalizációs, derealizációs élmények
49

 vagy akár pszichogén rosszullétek.  

(3) A pszichoszexuális krízis (pl. a maszturbációt kísérő perverz(nek hitt) fantáziák 

rémületet okozhatnak) pedig gátlásokhoz, gátolt magatartáshoz, visszahúzódáshoz, lappangó 

depresszióhoz, tanulási problémákhoz vagy akár látszólagos túlkompenzáláshoz (pl. futó 

kapcsolatok) vezethet. Az is előfordulhat, hogy a serdülő a teljes ösztönfejlődést elutasítja, 

így ellazulásra képtelenné válik, túlhajtja magát, perfekcionista attitűd lesz úrrá rajta, fiúknál 

aszketizmusban, lányoknál táplálkozási zavarban is megnyilvánulhat (Hajduska, 2008).  

A disszertáció a tüneti kép, a lelki problémák családi vetületben való részletezése mellett 

egy új aspektust is bevezet: a serdülőkori mentális egészség fókuszát és mérési lehetőségét. A 

mentális tünetképzés és a mentális egészség serdülőkori mintázódásáról a II. 5. 3. és a II. 5. 4. 

fejezetekben részletesebben szóltunk, ezért a továbbiakban már csupán egy olyan területet 

tekintünk át, mely a kamaszkori mentális egészség kapcsán – a családi mikromiliőn kívül – 

jelentős szereppel bír: a kortárskapcsolatok hatásait a lelki egészségre.    

 

 

II. 7. 1. A kortárskapcsolatok jelentősége a serdülőkorban – Mentális egészség és társas 

tényezők összefüggései serdülők körében 

 

   Fizikai és lelki testünk is csak akkor maradhat életben, ha emberi közösség vesz körül 

minket, az itt folytatott interakciók adnak örömteli, olykor pedig fájdalmas „táplálékot” a 

személyiség mindennapi működéséhez. Már az óvodás időszaktól, de a serdülőkortól 

szükségszerűen, a család mellett kibővül a számunkra érzelmileg fontos személyek köre: 

különösen lényegessé válik a kortársak, a barátok és más jelentős hatású emberek (olyan 

referenciaszemélyek, mint a pedagógusok vagy más példaképek) jelenléte (Bagdy, 2000).  

A serdülőkor számos konfliktusának, vívódásának megjelenítésére a család közege szűknek 

bizonyul, a kamaszok maguk alakítanak ki egy olyan teret, a serdülő kortárscsoportot, mely a 

winnicotti értelemben kínál átmeneti teret (Winnicott, 1971/1999; Ogden, 2004) a biztonságos 

felnövekedéshez (B. Kádár, 1995). Ebben a közegben „büntetlenül” eljátszhatók, átélhetők 

bizonyos szerepek, kipróbálhatók attitűdök, érzések, viszonyulások. Az önkéntes, kölcsönös 

szimpátián, hasonlósági alapon szerveződő kiscsoportok teret adnak a serdülőkben felmerülő 

egyéni és közösségi kérdések megvitatására, az önálló vélemény megformálására, ugyanakkor 

a csoportnyomás elfogadására, a közösségi hatások kezelésére is. Lehetőséget biztosítanak 

továbbá az összetartozás és a szolidaritás, valamint az empátia érett formájának, a reaktív 

empátiának és az altruizmusnak a megtapasztalására is (Bagdy, 2000).  

A pszichoanalitikus Peter Blos (1979) ezt az unikális társas színteret autoplasztikus 

miliőnek nevezte el, ezzel utalva a serdülőkori kortáscsoport azon jellegzetességére, hogy 

résztvevői úgy változtatják meg önmagukat, hogy közben környezetüket mintegy 

változatlanul hagyják.  

Hasonlatos a serdülőkori kortárscsoport szerepe az alkotás teréhez: általa, benne a 

regresszió az én(fejlődés) szolgálatába állítható, hiszen az ösztönénből természetes módon 

feltörő vágyak, energiák az énszabályozás segítségével neutralizálódhatnak (Kris, 1952/2000, 

1955). A tudatos és a tudattalan közti határ átjárhatóvá válik, a magasabb mentális működések 

összekapcsolódhatnak tudattalan impulzusokkal, ezzel az ösztönenergiák megszabadulhatnak 

agresszív és szexuális töltetüktől, szublimációra és az énautonómia növekedésére adva 

lehetőséget. Akár analitikus, pszichodinamikai, akár „szigorú tudományos” nézőpontból 
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közelítünk tehát a serdülő kortárscsoporthoz, annak egészségvédő funkciója kétségtelen. A jó 

színvonalú mentális egészség egyik letéteményese kamaszkorban.  

Az identitásteremtés a (kortárs)közösség által, a (kortárs)közösség segítségével zajlik, 

egyfajta rítust képviselve. A rítus funkciója, hogy a reális tér-idő koordinátákból átemel 

egyfajta „szakrális”, kozmikus időtlenségbe, ahol egyén és közösség élettere összeér. 

Napjaink szokásrendszeréből a korábbi századok serdülőt felnőtté avató rítusai elkoptak, 

kihullottak. Részben ez összefügg a serdülőkor kitolódásával is, ezáltal azonban a rítus terét 

valahogyan – ösztönösen is – pótolni kell. Ezt a funkciót biztosítja a kortársközeg, akár 

önsértő, önpusztító formában is (pl. szerhasználat, törvényt sértő cselekedetek).
50

    

Az empirikus vizsgálatok is arra mutatnak, hogy minél jobb a kapcsolata a gyermekeknek és 

a serdülőknek szüleikkel és kortársaikkal, annál inkább és annál több életterületen elégedettek 

az életükkel (pl. Nickerson és Nagle, 2004). A well-being tekintetében a legjobb 

„kombináció”, ha mindkét szociális közeggel kiegyensúlyozott a kapcsolat. Azonban az is 

megerősítést nyert, hogy a kortársakkal való jó kapcsolat nem volt képes a szülőkhöz való 

bizonytalan kötődési mintát kompenzálni (Nada Raja, McGee és Stanton, 1992). E helyütt is 

meg kell azonban jegyeznünk, hogy a pszichológiai well-being terminus technikusa ezekben a 

vizsgálatokban is a pszichés tünetek mennyiségét takarta, és nem annak „valódi” – szubjektív 

jóllét – komponenseit mérték fel.  

A serdülőkori kiscsoportok mellett igen fontos érzelmi forrást kínálnak kamaszkorban a 

barátságok is. A barátságok kielégítik a biztonságigényt, a serdülőkori társas éhséget, egyben 

a szerelmi kapcsolatok elő- és felkészítő kötelékei, miközben pszichológiai tükörfunkciót is 

betöltenek (Bagdy, 2000). Itt tanulja meg a kamasz az egyenrangú, kölcsönösségen alapuló 

kapcsolatok működési folyamatait, miközben szociális énképe is formálódik, hiszen a saját 

magáról alkotott kép és a másik rá vonatkozó véleményének egyeztetésére kényszerül.  

A baráti, szerelmi és kortárskapcsolatok képezik a társas-társadalmi készségek 

begyakorlásának legfontosabb színterét, ezzel a szociális jólléttel (Keyes, 1998) való 

kapcsolatuk nyilvánvaló.  

Előfordulhat azonban az is, hogy a serdülő visszahúzódik a társas kapcsolatoktól. 

Kamaszkorban – ahogy fentebb bemutattuk – gyakoriak a hangulatingadozások, amennyiben 

azonban ennek fázisai nem túl tartósak és nem túl mélyek, az adoleszcencia hormonális-

pszichikai „földrengésének” természetes velejárójaként értékelhetjük, amiből gyors és 

mintegy automatikus, önindította újrarendeződés lehetséges. Jelzésértékű azonban, ha a 

kortárskapcsolatoktól tartós visszahúzódást, örömképtelenséget, levertséget, iniciatívahiányt, 

fokozott kishitűséget, önértékelési zavart, szociális gátoltságot tapasztalunk a serdülőnél. Ez a 

tüneti kép már – terápiás kezelést szükségessé tevő – depressziót sejtet (Hajduska, 2008).  
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III. Empirikus vizsgálat  
 

 

III. 1. A vizsgálat előzménye, célja és felépítése  

 

Az elméleti áttekintés íve leképezi azt a gondolati szálat, mely a disszertációban szereplő 

vizsgálat megtervezéséhez és kivitelezéséhez elvezetett. Ahogyan számos korábbi kutatás (az 

elméleti bevezetőben is kiemelt trendnek megfelelően), úgy egy 2011-es vizsgálatunk is 

csupán „a negatív végénél”, a tünetképzés felőli oldalán ragadta meg a mentális egészséget, 

bár a családi működés keretébe helyezte azt. 

Ebben a keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatban (Reinhardt, 2011) serdülő-szülő párosok 

(220 páros, n=440) részvételével annak feltérképezése történt meg, hogy a kamaszok és 

szüleik egymáshoz viszonyítva milyen képet alkotnak családjuk működéséről: a familiáris 

kohézió és rugalmasság, valamint a családi kommunikáció és elégedettség mentén. A családi 

funkcionálás percepcióját pedig összevetettük a serdülő pszichés problémáinak ön- és szülők 

általi észlelésével, illetve a családszerkezet és a szocioökonómiai státusz egyéb mutatóival is 

(pl. családtípus, gyermekszám, vallásosság, megélhetés szubjektív színvonala). A vizsgált 

konstruktumok mérésére akkor a CBCL kérdőív gyermek és szülői változatát (Gádoros, 

1996), valamint az Olson-féle Családteszt magyar adaptációját (OCST-4, Vargha és Tóth, 

2007) használtuk. Az összetartozó minták elemzése rámutatott, hogy a serdülők kétszer annyi 

pszichés tünetről számolnak be, mint amennyit szüleik érzékelnek náluk. A szülők különösen 

a kamasz vitakészségére, indulatosságára panaszkodtak, a serdülők pedig ezek mellett főként 

figyelemproblémákról és szomatikus panaszokról számoltak be, amit azonban szüleik kevéssé 

érzékeltek. A családi működés megítélésének terén is megmutatkozott a serdülők és a szülők 

eltérő percepciója: a serdülőkor egyik fontos feladatával, a szülőkről való leválással (Vikár, 

1999) összhangban a kamaszok a család közösségtudatát gyengébbnek ítélték meg, míg a 

szülők összetartóbbnak és rugalmasabbnak élték meg családjukat. A családdal kapcsolatos 

elégedettség tekintetében azonban nem mutatkozott a generációk között különbség, ellenben a 

szülők a családban zajló kommunikációt pozitívabban ítélték meg. Az észlelt (mind az 

önjellemzett, mind a szülők által a kamasznál érzékelt) tünetszám a kiegyensúlyozott családi 

működéssel, valamint a kommunikációval való elégedettséggel az elvártaknak megfelelően 

szignifikáns negatív korrelációban állt. Többszörös lineáris regressziós elemzések szerint a 

serdülő pszichés tünetképzését a szétesőnek észlelt családszerkezet, valamint a gyermekszám 

határozta meg. Minél több testvére volt a serdülőnek, annál több pszichés tünettel bírt (vö. pl. 

Hamilton, 2005). Míg azt, hogy a szülő mennyi érzelmi és viselkedéses tünetet észlelt serdülő 

gyermekénél szintén a kevéssé kohezív (széteső) családműködés, továbbá a szülő családi 

kommunikációval való elégedett(len)sége határozta meg.  

A serdülők és a szülők közötti kapcsolat kétirányú hatásrendszerét próbáltuk a 

disszertációban bemutatott vizsgálatban is leképezni, ám az előzőekhez képest a mentális 

egészség egy teljesen új koncepcionális keretébe helyezve azt.   

A mentális tünetképzés mint a mentális egészség mutatójának vizsgálata mellett ugyanis a 

mentális tünetek és a mentális egészség mint önálló, ám egymással természetszerűleg 

kapcsolódó konstruktumok leképezését tettük meg. Mindezt pedig egy olyan tágabb 

perspektívába illesztve, mely az egyéni, intraperszonális jellemzők mellett interperszonális 

síkokat is figyelembe vesz, így a család működésének szülő és serdülő általi leképezését, a 

baráti kapcsolatok észlelt jellegzetességeit vagy például a szabadidő eltöltésének 

mintázódását.  

A doktori munka egészének másik fő célja olyan rizikó-, illetve protektív faktorok 

azonosítása volt a serdülőkori pszichés működés egyéni és családi vetületeit tekintve, melyek 

prevenciós, illetve korrekciós beavatkozásokban felhasználhatók lehetnek.  
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A disszertációban bevezetésre került a mentális egészség két kontinuum modellje (Keyes, 

2002a). A 389 serdülő-szülő párost (n=778) magában foglaló keresztmetszeti kérdőíves 

vizsgálatban a pozitív pszichológia egy átfogó modelljét, az ún. flourishing–languishing 

modellt (Keyes, 2002a, 2005a; Keyes és Haidt, 2002), azaz a lelki életbeli virágzás–hervadás 

kontinuum-modelljét alkalmaztuk serdülő és felnőtt korosztályokra hazai mintán. Ezzel 

összefüggésben preserdülő és serdülő korosztályoknál, illetve szüleiknél (felnőtt minta) a 

modellen alapuló komplex mérőrendszer adaptációját kezdtük meg, mely magában foglalja 

mind a két dimenzió: a lelki egészség (virágzás–hervadás) és a pszichés betegség (tünetek) 

felmérését is.  

 

 

III. 2. A mentális egészség kontinuuma: a lelki virágzás–hervadás modelljének 

operacionalizálása serdülők és szüleik populációjában a családi működés tükrében 

 

A doktori dolgozat hazai viszonylatban való legalapvetőbb újdonsága az, hogy bevezeti a 

mentális egészség-vizsgálatokba a mentális egészséget. Ez a látszólagos tautológia azt takarja, 

hogy a mentális egészség kapcsán nem pusztán a pszichés tünetek, problémák – valamilyen 

kombinációjú és/vagy mértékű – meglétére vagy azok hiányára koncentrál, hanem a Corey 

Keyes-féle mentális egészség két kontinuum modell (Keyes, 2002a) alapján a mentális 

egészség emocionális, pszichológiai és szociális jóllét-összetevőit is számba veszi, ezzel a 

lelkiállapot sokkal összetettebb megragadására válik képessé. További erőssége 

vizsgálatunknak, hogy a mentális egészség új, a hagyományos felosztást kibővítő elméletét 

családi viszonyrendszerben teszteljük, erre a nemzetközi szakirodalom áttekintése után sem 

találtunk még példát. Harmadrészt bevezetésre került a vizsgálatban egy új, könnyen 

használható, ugyanakkor több, fontos családdinamikai szempontot egyszerre megragadó 

család-kérdőív is, a Paul Tiffin és munkatársai által kifejlesztett Családészlelés Skála (Tiffin, 

Kaplan és Place, 2011).   

Mivel két új mérőeszköz (a Mentális Egészség Kontinuum Skála, Keyes, 2002a; Lamers, 

Westerhof, Bohlmeijer, Klooster és Keyes, 2011, valamint a Családészlelés Skála, Tiffin, 

Kaplan és Place, 2011) is felhasználásra került a vizsgálatban, illetve azok hazai adaptálását 

kezdtük meg, ezért azok részletes bemutatása és pszichometriai jellemzőinek tesztelése 

hangsúlyos vonulatát fogja képezni a fejezetnek. Mindkét kérdőív esetében a mérőeszközt 

kidolgozó szerzőktől (Corey L. M. Keyestől és Paul A. Tiffintől) hivatalos engedélyt kaptunk 

a tesztek magyarra fordítására és hazai alkalmazására is.  

 

 

III. 2. 1. A kérdésfelvetés megfogalmazása  

 

Kutatásunk fő célja – a pozitív pszichológia perspektívájából – annak feltárása, hogy a 

serdülőkorúak és szüleik pszichés egyensúlyát, egészségét, a legtágabb értelemben vett 

jóllétét (érzelmi, pszichológiai és társas well-being) milyen tényezők, milyen rendszerben, 

milyen kölcsönkapcsolatokkal befolyásolják, illetve hátráltatják. Vizsgálatunk modellálni 

kívánja a pozitív mentális egészséget befolyásoló tényezők komplex összefüggéseit.  

Az egyes korcsoportok (11-12 évesek – kései latencia és prepubertás; 13-14 évesek – korai 

adolescencia; 15-16 évesek – adolescencia és 17-18 évesek – adolescencia és 

posztadolescencia) összehasonlítása lehetőséget kínált arra is, hogy adott fejlődési szakasz 

jellemzőinek, fejlődési trendjeinek hatásait is monitorozhassuk a mentális egészség és a 

családi hatások összefüggéseinek vizsgálatakor.  
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A szülők bevonásával célunk volt az is, hogy a mentális egészség egyes faktorait ne pusztán 

a gyermeki alrendszer szintjén vizsgáljuk, hanem rendszerelméleti alapokról kiindulva a 

szülő–gyermek viszonylatban, a családi rendszer részeinek kölcsönhatásában.   

Kutatásunk további alapvető célja volt, hogy a lelkileg virágzó egyének pszichés jellemzőit, 

kompetenciáit feltárva olyan protektív tényezőket azonosítsunk, melyek felhasználhatók a 

hervadó és/vagy lelki beteg személyek kezelésében, prevenciós, intervenciós programok 

kialakításában. Hazai – országos, reprezentatív – vizsgálatok (Iskoláskorú gyermekek 

egészségmagatartása (HBSC) című, 1986-tól a WHO-val való együttműködésben zajló 

nemzetközi kutatás) eredményei szerint ugyanis az iskoláskorú gyermekek szubjektív jólléte 

és egészségmagatartása terén a preventív egészségfejlesztő beavatkozások ellenére sem 

tapasztalható jelentős, és a legtöbb területre (pl. rizikómagatartás, pszichés és szomatikus 

tünetek) kiterjedő javulás (pl. Örkényi, Koszonits, Vajda és Kállainé Harangi, 2005; Németh, 

2007). A hatékony megelőzéshez, prevenciós programok kidolgozásának megsegítéséhez úgy 

véljük, a mentális egészség két kontinuum modellje (Keyes, 2002a) alkalmas keretet kínálhat, 

a modell tesztelésén alapuló eredmények pedig effektív segítséget nyújthatnak a mentális 

egészséget befolyásoló személyes és környezeti tényezők feltárásában a szülő-gyermek 

reláció mindkét szereplőjénél.  

 

 

III. 2. 2. Hipotézisek  

 

Az újonnan bevezetett két kérdőív (Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített 

változat (Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008) és Családészlelés 

Skála (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) esetében feltételeztük, hogy azok hazai közegben is – 

mind a serdülő, mind a szülői mintában – megbízhatóan mérnek, validitásuk igazolódik és 

faktorstruktúrájuk is megerősítést nyer, hiszen mindkét mérőeszköz hosszas elméleti és 

empirikus munka eredményeként formálódott, valamint többfordulós fordítási eljárás, a 

kérdőívek szerzőivel történt egyeztetések során véglegesített magyar nyelvű változatokat 

használtunk vizsgálatunkban.  

 

A komplex mentális egészség konstruktum operacionalizálása lehetőséget adott arra, hogy 

megvizsgáljuk, a különböző mentális egészség állapotban lévő serdülők, illetve felnőttek 

milyen jellemzőkkel bírnak a pszichoszociális működés különböző vetületeiben. A korábbi 

vizsgálati eredmények szerint (Keyes, é.n., 2006, 2009a; Venning, Eliott, Kettler és Wilson, 

2013) – a pozitív mentális egészség kategoriális megközelítése (Keyes, 2002a) alapján – 

feltételeztük, hogy a magas komplex szubjektív jólléttel bíró (virágzó) serdülők és felnőttek 

(szülők) a legkevesebb pszichés-viselkedéses problémával (pl. Suldo és Shaffer, 2008; 

Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, Klooster és Keyes, 2011) és a legjobb megküzdési 

kapacitással (pl. Örkényi, Koszonits, Vajda és Kállainé Harangi, 2005) bírnak mérsékelt 

mentális egészségű és hervadó társaikhoz viszonyítva. Úgy véltük továbbá, hogy a serdülők 

körében a virágzó lelki állapot protektív faktorként működik a különböző 

rizikóviselkedésekkel szemben (pl. szerhasználat), egyben fokozza az egészséggel 

kapcsolatos magatartásformákat (Keyes, 2006, 2009), valamint a szabadidő eltöltésének aktív, 

közösségi, proszociális formáit erősíti.  

Feltételeztük azt is, hogy a pozitív mentális egészség kategória-eloszlás tekintetében nemi 

különbség nem fog kirajzolódni, hiszen a korábbi külföldi vizsgálatok (pl. Westerhof és 

Keyes, 2010; Khumalo, Temane és Wissing, 2012) konzekvensen nem jeleznek a két nem 

között e tekintetben eltérést. Hasonlóképpen a korábbi vizsgálatok alapján (pl. Keyes, 

Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008) feltételeztük azt is, hogy felnőtt 

mintánkban az életkor nem kapcsolódik össze a pozitív mentális egészségi státusszal, 



 98 

ugyanakkor Keyes (2006) serdülővizsgálata alapján úgy véltük, hogy a kamaszok esetében a 

fiatalabb korcsoportok magasabb fokú szubjektív jóllétről számolnak be az idősebb 

serdülőkhöz és a felnőttekhez képest. Ennek hátterében feltehetően az állhat, hogy a 

felnövekvő gyermek a társas világról egyre több – gyakran ellentmondó – benyomást, 

tapasztalatot szerez, kapcsolatrendszere összetettebbé válik, a szűkebb, rendszerint 

támogató(bb) családi kör mellett figyelme egyéb mikro-, illetve makroközösségek felé fordul. 

Egyre több és komplexebb társas információt kell feldolgoznia és szociális funkciót, szerepet 

működtetnie (Haidt, 2009), számos életterületen felelőssége fokozódik, ami énképének, 

önreflexiójának alakulására is erőteljes hatással van, miközben a biológiailag huzalozott 

serdülőkori fejlődés számtalan elvégzendő feladat elé állítja az „idősödő” kamaszt (pl. Vikár, 

1999; Erikson, 2002; Hajduska, 2008; a serdülőkor „feladatairól” és nehézségeiről ld. 

részletesen a II. 7. fejezetet). Mindez hipotézisünk szerint kihat a szubjektív jóllét érzelmi, 

pszichológiai és társas aspektusaira is.  

Feltételeztük azt is, hogy a magas fokú komplex szubjektív jóllét-érzet a kiegyensúlyozott 

családműködéssel is pozitív kapcsolatban áll (pl. a család komplexitásával 

(Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010), ugyanakkor a családszerkezet számos 

jellemzője (pl. a szülők együttélése, a testvérsorban elfoglalt pozíció) tekintetében 

összefüggést nem vártuk el, hiszen több korábbi és újabb vizsgálat is (pl. Wenk, Hardesty, 

Morgan és Blair, 1994; Fomby és Cherlin, 2007) azt jelezte, hogy a kapcsolatok formája, 

jellege helyett inkább azok minősége (pl. stabilitás, a szülővel való emocionális közelség vagy 

az onnan érkező támogatás) ami számít a mentális egészség alakulásában, formálódásában. 

Az összefüggés alapját a „normatív” módon működő család tagjainak számos pszichológiai 

szükségletét kielégítő funkciójában látjuk, ami az egyéni szintű jóllét esszenciális 

megalapozójának tartunk (ld. bővebben erről a II. 6. 1. fejezetet).  

 

Mivel a családtagok aktívan hatnak egymásra (Horváth-Szabó, 2006), az egymás felől 

érkező hatásokra folyamatosan reagálnak, szűrik és átdolgozzák azokat, az intraperszonális 

jellemzők az interperszonális szintet alakítják, illetve fordítva, ezért feltételeztük, hogy a 

serdülők és szüleik mentális egészsége, pszichés immunkapacitása és családészlelése között 

számos együttmozgást tapasztalunk. A serdülők és szüleik tapasztalatainak összevetésekor 

ugyanakkor azzal az elvárással éltünk, hogy a családpercepció több szegmensében (pl. az 

érzelemkifejezés, a kommunikáció, a határok vagy a problémamegoldás megítélésében) is 

szignifikáns különbség jelenik meg a serdülők és szüleik között. Feltevésünket a serdülőkorút 

nevelő családok speciális jellemzőire (pl. a szülő- és gyermekszerepek változása, új 

viszonyulásmódok kialakításának szükségessége; ld. bővebben a II. 6. 2. 1. fejezetet) és 

korábbi vizsgálati eredményeinkre (Reinhardt, 2011) alapoztuk.  

 

A családi élet és a mentális egészség kapcsolatával foglalkozó kutatások zöme korrelációs 

eredményeket közöl, a változók közötti komplex kapcsolatok feltárására kevés kutatás 

vállalkozott (pl. Diener és Diener McGavran, 2008). Ezért vizsgálatunkban a serdülők és a 

szüleik pozitív mentális egészségét meghatározó tényezők feltárását is célul tűztük ki. Az 

elméleti bevezetőben részletezett vizsgálatok (II. 5. 3., II. 6. és II. 7. fejezet) alapján azzal a 

feltételezéssel éltünk, hogy a kamaszok pozitív lelki egészségét alapvetően meghatározzák 

személyes jellemzőik (így érzelmi és viselkedéses problémáik, továbbá megküzdő 

kapacitásuk), valamint annak a mikrokörnyezetnek a jellemzői, melyben élnek (így a családi 

környezet észlelt minősége, illetve a szülők mentális egészségi állapota). Több vizsgálat (pl. 

Huebner, 1991) is kimutatta, hogy a serdülő szubjektív jóllétének kamaszkorban is fontos 

prediktora a szülő-gyermek kapcsolat minősége, illetve családszerkezettől és a 

szocioökonómiai jellemzőktől függetlenül is igen szoros a szülői és a gyermeki pszichológiai 
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jóllét közötti összefüggés (pl. McMunn, Nazroo, Marmot, Boreham és Goodman, 2001; 

Keyes, Myers és Kendler, 2010).  

A serdülők pozitív mentális egészségének magyarázó változói mellett a kamaszok 

szüleinek pozitív mentális egészségét befolyásoló tényezők feltérképezése is fontos célunk 

volt. Igen kevés szakirodalmi adatot találtunk azonban, mely a szülői lelki egészséget 

befolyásoló tényezőket vizsgálta volna.  

Ahogyan az elméleti bevezetőben szerepel, a gyermek és a szülők mentális egészségének 

szoros kapcsolatára számos tanulmány rámutat (áttekinti pl. Reder, McClure és Jolley, 2005), 

azonban a kettő közötti összefüggéseket alapvetően a gyermek nézőpontjából vizsgálják: 

mind az aktuális viszony, mind a fejlődési perspektíva szemszögéből a szülői hatásokat (pl. a 

szülői bevonódás mértékét, a szülő nevelési stílusát, támogatását, elfogadó attitűdjét, a szülők 

közötti konfliktusok befolyását) elemzik a gyermek jóllétére vonatkozóan (pl. Gohm, 

Shigehiro, Darlington és Diener, 1998; McMunn, Nazroo, Marmot, Boreham és Goodman, 

2001; Suldo, 2009; Saha, Huebner, Suldo és Valois 2010; Yurduşen, Erol és Gencöz, 2013). 

Érdemes azonban a szülő-gyermek kapcsolat kölcsönviszonyait – mely a család 

szerveződésének egyik alapegysége – a szülői perspektívából is elemezni. Feltárni azt, hogy 

milyen tényezők hatnak azon felnőttek lelkiállapotára, akik gyermeket nevelnek.  

A vonatkozó szakirodalmat áttekintve egy olyan terület található, melyben nagyobb 

mennyiségű vizsgálati adat gyűlt össze a szülői lelki jóllétre ható tényezők kapcsán, ez pedig 

a súlyos problémával küzdő gyermeket nevelő szülők mentális egészség-vizsgálata. A 

gyermeket érintő súlyos probléma lehet például értelmi elmaradás (pl. Olsson és Hwang, 

2008; Cramm és Nieboer, 2011), extrém alacsony születési súly és következményei (pl. 

Huhtala, Korja, Lehtonen, Haataja, Lapinleimu, Munck és Rautava, 2011), illetve krónikus 

betegség. Az utóbbi területen folyó vizsgálatok konzisztensen rámutatnak arra, hogy a 

krónikus beteg (pl. daganatos) gyermeket nevelő szülők mentális egészségét részben a 

gyermek jellemzői (pl. viselkedéses problémái, depresszív tünetei, érzelmi vagy testi 

szimptómái, a gyermek által átélt fájdalom szubjektív mértéke), részben a betegség 

prognózisának sajátosságai (pl. a diagnózis óta eltelt idő, a relapszusok száma, a betegség 

súlyossága), harmadrészt pedig olyan megküzdési indikátorok befolyásolják, mint a családi 

kohézió, a társas támogatottság vagy a stresszkezelés módozatai (pl. Bergsträsser, 2007; 

Klassen, Raina, Reineking, Dix, Pritchard és O’Donnell, 2007-es metanalízise vagy Othman, 

Mohamad, Hussin és Blunden, 2011). Érdemes  azt is megjegyezni, hogy ezen a területen a 

mentális egészség címszó alatt jórészt a szülők pszichés tüneteinek felmérését értik, a 

szubjektív jóllét-mutatókat (pl. pszichológiai vagy érzelmi well-being) alig érintik az 

elemzések.  

Egészséges gyermekeket nevelő szülők körében végzett, szülői mentális egészséget feltáró 

kutatást alig találtunk a külföldi és hazai publikációkat áttekintve. Egy 1987-es vizsgálatban 

Silverberg és Steinberg például arra mutatott rá, hogy az anyai well-being és a szülő-serdülő 

konfliktusok intenzitása negatív kapcsolatban van egymással. Mindez az apák esetében 

azoban már nem bizonyult érvényes összefüggésnek.  

Tíz évvel később Shek (1997) hongkongi szülők pozitív mentális egészségét vizsgálva azt 

az eredményt kapta, hogy a szülői jóllétre a legerősebb hatása a szülő-gyermek kapcsolat 

szülő által észlelt minőségének van. Ez a hatás az anyai jóllét tekintetében erősebbnek 

bizonyult, mint az apai well-being esetében.  

Az utóbbi egy-két évben olyan publikációk is születtek, melyek a szülői szubjektív jóllétet 

meghatározó tényezőket szülő-gyermek párosok vizsgálatával kívánták feltérképezni. 

Fingerman, Cheng, Birditt és Zarit (2012) középkorú szülők jóllétének meghatározó tényezőit 

kutatták. 633 szülőt és azok 1348 gyermekét mérték fel. Eredményeik szerint rosszabb szülői 

mentális egészséget eredményez, ha van a családban legalább egy gyermek, akivel valamilyen 

probléma van, illetve minél több a gond a családban, annál rosszabb a szülői lelki egészség. 
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Ugyanakkor, ha a családban egy gyermek valamiben sikeres, az nincsen befolyással a szülői 

well-beingre, míg ha több utód is kimagaslik valamiben a családból, az már növekedést 

eredményez a szülői szubjektív jóllét terén. Ezt a kapcsolatot pedig részben a szülő-gyermek 

kapcsolat minősége magyarázta.  

Egy horváth vizsgálat (Keresteš, Brkovič és Kuterovac Jagodič, 2012) a szülői pszichológiai 

jóllét magyarázóváltozóinak feltárását célozta meg. A pszichés jóllétet a ryff-i 

multidimenzionális jóllét-modell (Ryff és Keyes, 1995) alapján konceptualizálták. 356 anyát 

és 328 apát kérdeztek meg, akik legidősebb gyermeke serdülőkorba lépett. Eredményeik 

szerint a szülők lelki jóllétében mutatkozó egyéni különbségek főként az életközéppel 

kapcsolatosan észlelt változásoknak (különösképpen az anyáknál), valamint a házassággal 

való elégedettségnek (elsősorban az apák esetében) tulajdoníthatóak, és nem a szülő-serdülő 

konfliktusok észlelt szintjéhez kapcsolódnak. Azaz úgy tűnik, hogy a szülői pszichés jóllét 

alakulásában olyan intraperszonális tényezők játszanak szerepet, mint a változásokkal való 

megküzdés, illetve a kapcsolatok tekintetében az eddigi kutatásokban hangsúlyozott szülő-

gyermek konfliktusok (pl. Deković, 1999) helyett a házasfelek viszonyának észlelt minősége 

jelentősebb tényező. Ezt támasztja alá Shek (2000) egy korábbi vizsgálata is a házasság 

minőségének és a szülői személyes jóllét viszonyának tisztázása kapcsán. Shek (2000) 

hongkongi, serdülőkorúakat nevelő szülőket kísért 2 éven át, kimutatva, hogy a házasság 

minősége (a házassággal való elégedettség) a szülői szubjektív jóllét fontos prediktorváltozója 

volt. Kiemeli továbbá, hogy az apák házassággal való elégedettsége és szubjektív jólléte a 

szülő-gyermek kapcsolat minőségének szignifikáns meghatározója volt, ugyanakkor az anyák 

esetében ez az összefüggés nem jelent meg.  

Hazai tekintetben Örkényi Ágota, Koszonits Rita, Vajda Zsuzsa és Kállainé Harangi Rita 

2005-ös vizsgálatát tudjuk példaként hozni, mely a szülői és a gyermeki lelki egészség 

kölcsönkapcsolatait célozta meg feltárni. Az egészséges személyiségfejlődés, így a pszichés 

ellenállóképesség forrásait gyermekeknél a családi  környezet észlelt minőségével és a teljes 

családdal hozták összefüggésbe. A szülők szubjektív jólléte szoros korrelációban állt 

megküzdőkapacitásukkal: az anyáknál főként a társas források kezelése mutatott erősebb 

kapcsolatot szubjektív jóllétükkel, az apáknak pedig inkább személyes forrásaik megfelelő 

kezelése kapcsolódott lelki fittségükhöz. Másrészt kimutatták, hogy minél jobb a szülők 

megküzdési kapacitása, annál egészségesebb és jobban működik a család, ugyanakkor a 

szülők családészlelését közvetlenül nem kapcsolták össze mentális egészségükkel, illetve a 

vizsgálati eredményeket főként együttjárások közlése adta (Örkényi, Koszonits, Vajda és 

Kállainé Harangi, 2005).  

A fenti vizsgálati eredmények alapján – a serdülőkhöz hasonlóan – feltételeztük, hogy a 

szülők pozitív mentális egészségét mind intra-, (pszichés tünetek és megküzdési kapacitás), 

mind interperszonális tényezők (a családműködés minőségének, valamint a gyermek érzelmi 

és viselkedéses problémáinak szülő általi észlelése), valamint az utód mentális egészségi 

állapota is meghatározza.   

Végül, eredményeink alapján lehetőségünk nyílt egy komplex útmodell felállítására mind 

a serdülő, mind a szülői mintában, mely a kamasz, illetve a szülő komplex mentális 

egészségét befolyásoló feltételrendszert (legalábbis annak egy-egy szegmensét) képezte le. 

Elvárásunk szerint az elméleti háttér és vizsgálati eredményeink alapján kialakított két 

(serdülő és szülő) útmodellünk jó illeszkedést fog mutatni adatainkra.  

 

 

III. 2. 3. Vizsgálati személyek  

 

Keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatunkba 12-20 év közötti (6-12. osztályos) fiatalokat és 

szüleiket vontunk be. A mintavétel kényelmi és hozzáférhetőségi alapon történt, azonban arra 
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törekedtünk, hogy az ország különböző területeiről érkezzenek adatok, ne csupán budapesti 

lakosok kerüljenek a mintába. Mintánk így részben Budapest VI., VII., XIII. és XXII. 

kerületéből, valamint több, Pest megyei kis- és nagyvárosból, egy kelet-magyarországi 

nagyvárosból, továbbá két, határon túli (Szlovákia), döntő többségében magyar lakta 

területről: egy nagyközségből és egy járási székhelyről származott.  

A mintaelemszám meghatározása: mivel két mérőeszköz (Mentális Egészség Kontinuum 

Skála, Családészlelés Skála) esetében hazai adaptációs munkálatokat kezdtünk meg, aminek 

keretében megerősítő (konfirmátoros) faktorelemzést is végeztünk, ezért előzetesen a 

szükséges minimum mintaelemszámot 200 főben határoztuk meg (Kline, 2011, 11-12. o.). Ez 

a minimum mintaelemszám arra is alkalmas, hogy a változók közötti együttjárásokat és a 

csoportok közötti különbségeket feltárhassuk (Erdfelder, Faul és Buchner, 1996; Faul, 

Erdfelder, Lang és Buchner, 2007).
51

 

A vizsgálati minta: eredetileg 400 serdülőtől és szülőtől kaptunk vissza kérdőíveket, 

azonban 6 párt ki kellett zárnunk az elemzésekből, vagy azért, mert a gyermeki vagy a szülői 

kitöltés hiányos volt, vagy azért, mert – két esetben – egyértelmű volt, hogy a szülői 

kérdőívcsomagot is a gyermek töltötte ki (az írás megegyezett a két kérdőívcsomagban, 

illetve humorosnak szánt megjegyzéseket, irreális válaszokat tartalmazott).  

A vizsgálati mintát összesen 394 serdülő és 389 szülő alkotta, összesen 389 serdülő-szülő 

páros. A serdülők és a szülők mintaelemszáma közötti eltérés abból adódik, hogy 5 serdülő 

nem töltette ki a szülőjével a szülői kérdőívcsomagot. A csak a serdülőmintán végzett 

elemzések során ötük eredményeit is felhasználtuk, az összetartozó mintás analízisek esetében 

értelemszerűen a 389 páros anyagával dolgoztunk.  

A serdülő minta átlagéletkora: 16,16 év (SD: 1,89), a legfiatalabb kitöltő 12 éves, míg a 

legidősebb 20 éves volt. 14–en (3,6%) 6. osztályosok, 56-an (14,2%) 7. osztályosok, 28-an 

(7,1%) 8. osztályosok, 60-an (15,2%) 9-esek, 67-en (17%) 10-esek, 108-an (27,4%) 11-esek 

és 61-en (15,5%) 12. osztályos tanulók voltak. A kamaszok közül 155-en fiúk (39,3%), 239-

en pedig lányok (60,7%). A serdülő minta további demográfiai adatait a 3. táblázat 

tartalmazza.  

A 389 kitöltő szülő döntő többsége, 338 személy (87,1%) a kérdőív párját kitöltő gyermek 

édesanyja volt. A felnőtt kérdőívcsomagot továbbá 46 édesapa (11,9%), 1 nevelőanya (0,3%) 

és 3 fő női gondviselő (pl. nagymama) (0,8%) töltötte ki, egy esetben pedig hiányzott ez az 

adat. A szülői minta nemi arányaiban mutatkozó jelentős egyensúlytalanság miatt a felnőtt 

mintában a statisztikai elemzések során a nemek közötti összevetéstől el kellett tekintenünk. 

A szülők átlagéletkora 43,72 év (SD: 4,61) volt, a legfiatalabb szülő 30 éves, a legidősebb 

pedig 63 éves volt. A minta 90%-ának életkora 37 és 50 év közé esett. Mintánkban az egyes 

családokban átlagosan két gyermeket nevelnek (á:2,07, SD:0,89), a gyermekek száma 1-től 6-

ig variált. A kitöltő szülők kicsit több mint fele (n=199, 51,2%) felsőfokú, 41,4%-a (161 fő) 

pedig középfokú végzettségű, 25-en (6,4%) szakmunkások, illetve 4-en (1,0%) alapfokú 

képzettséggel bírnak. A szülői minta részletesebb demográfiai jellemzőit a 4. táblázat foglalja 

össze.  

 

 

 

 

 

                                                 
51

 A csoport-összehasonlításokra vonatkozó hipotézisek esetén mérsékelt nagyságú, 0,3-as hatásméretet (r) 

elvárva és P(power)=0,80 körüli statisztikai erőt mértékül állítva a feltételezett összefüggések kimutatásához 

csoportonként minimum 85-85 fő lenne szükséges (Erdfelder, Faul és Buchner, 1996; Faul, Erdfelder, Lang és 

Buchner, 2007). Mintánk csoportonkénti elemszáma (nserdülő=394; nszülő=389) jelentősen meghaladja ezeket az 

értékeket.   
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3. táblázat: A serdülő minta részletes demográfiai adatai 

 

VÁLTOZÓ SERDÜLŐK (n=394) 

Életkor 

(év) 

átlag 

(szórás) 

16,16 

(1,89) 

terjedelem 12-20 

 

 

Életkori 

övezetek 

(%) 

12 éves 10 (2,5%)  

13 éves 39 (9,9%) 

14 éves 39 (9,9%) 

15 éves 42 (10,7%) 

16 éves 69 (17,5%) 

17 éves 83 (21,1%) 

18 éves 79 (20,1%) 

19 éves 32 (8,1%) 

20 éves 1 (0,3%) 

Nem 

(%) 

fiú 155 (39,3%) 

lány 239 (60,7%)  

 

 

Osztályfok 

(%) 

6.  14 (3,6%)  

7.  56 (14,2%)  

8.  28 (7,1%) 

9.  60 (15,2%)  

10.  67 (17,0%) 

11.  108 (27,4%) 

12.  61 (15,5%)  

 

Lakóhely 

Budapest 56 (14,2%) 

megyeszékhely 62 (15,7%) 

város 212 (53,8%) 

község 64 (16,2%) 

 

Szülők 

együtt 

élnek-e 

(%) 

igen 282 (71,6%) 

nem, elváltak 90 (22,8%) 

nem, külön élnek 17 (4,3%) 

nem, egyikük 

halála miatt 

5 (1,3%) 

A család 

anyagi 

helyzetének 

szubjektív 

megítélése 

(%) 

átlag feletti  13 (3,3%) 

átlagnál jobb 115 (29,6%)  

átlagos 224 (57,6%)  

átlag alatti 30 (7,7%) 

jelentősen átlag 

alatti 

7 (1,8%)  

 

 

4. táblázat: A kitöltő szülők részletes demográfiai jellemzői 

 

VÁLTOZÓ SZÜLŐK (n=389) 

Életkor 

(év) 

átlag 

(szórás) 

43,72 

(4,61) 

terjedelem 30-63 

Házastárs/ 

élettárs 

életkora (év) 

átlag 

(szórás) 

45,88 

(5,89) 

terjedelem 31-68 

 

Szülő családi 

házas/ 

kapcsolatban él 

314 (80,7%)  
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állapota  

(%) 

elvált 69 (17,7%) 

hajadon/nőtlen 3 (0,8%) 

özvegy 3 (0,8%) 

Nem 

(%) 

férfi 46 (11,9%) 

nő 342 (88,1%)  

 

Iskolai 

végzettség 

(%) 

egyetem/főiskola 199 (51,2%)  

középiskola  161 (41,4%)  

szakmunkás  25 (6,4%) 

ált. iskola   4 (1,0%)  

 

Házastárs/ 

élettárs  

iskolai 

végzettsége 

(%) 

egyetem/főiskola 153 (46,2%) 

középiskola 115 (34,7%) 

szakmunkás 57 (17,2%) 

ált. iskola   5 (1,5%) 

nem fejezte be 

ált. iskolát 

1 (0,3%) 

 

Szülők 

együtt 

élnek-e 

(%) 

igen 282 (71,6%) 

nem, elváltak 90 (22,8%) 

nem, külön élnek 17 (4,3%) 

nem, egyikük 

halála miatt 

5 (1,3%) 

 

 
Jelenlegi 

aktivitás 

(%) 

közalkalmazott 121 (31,3%) 

alkalmazott  144 (37,2%) 

vezető 25 (6,5%)  

vállalkozó 41 (10,6%) 

alkalmi munka 4 (1,0%) 

nyugdíjas 5 (1,3%) 

háztartásbeli, 

GYES 

29 (7,5%) 

munkanélküli 18 (4,7%)  

 

 

Házastárs/ 

élettárs 

jelenlegi 

aktivitása 

(%) 

közalkalmazott 37 (11,3%) 

alkalmazott  141 (43,3%) 

vezető 35 (10,7%)  

vállalkozó 75 (23,0%) 

alkalmi munka 3 (0,9%) 

nyugdíjas 13 (4,0%) 

háztartbeli, gyes 8 (2,4%) 

munkanélküli 14 (4,3%)  

A család 

anyagi 

helyzetének 

szubjektív 

megítélése 

(%) 

átlag feletti  10 (2,6%) 

átlagnál jobb 93 (23,9%)  

átlagos 225 (57,8%)  

átlag alatti 54 (13,9%) 

jelentősen átlag 

alatti 

7 (1,8%)  

 

 

III. 2. 4. Eljárás  

 

Vizsgálatunk lefolytatásához az ELTE PPK Kutatásetikai Bizottságának etikai engedélyét 

kértük. A Bizottság beadványunkat kutatásetikai szempontból megvizsgálta és azt 2012. 

január 16-ai dátummal, 2012/4-es iktatási számmal jóváhagyta. A kérdőíves felmérés 2012. 

februárjában indult és az év májusában zárult le.  
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A vizsgálat során 12-20 éves tanulókat arra kértünk fel az iskolában
52

 – egy-egy 

osztályfőnöki óra keretében – hogy otthon töltsenek ki egy számukra összeállított 

kérdőívcsomagot, és adják oda valamely szülőjüknek a szülők számára írt vizsgálati 

részvételre irányuló felkérést, egyben vizsgálati ismertetőt és a szülők számára készített 

tesztanyagot. Az osztályfőnöki órákon 10-15 percben részletesen tájékoztattuk a diákokat 

arról, hogy kik vagyunk, valamint a vizsgálat céljáról, menetéről, a részvétel módjáról és az 

adatkezelés jellemzőiről. Hangsúlyoztuk a kutatásban való részvétel önkéntességét és azt, 

hogy a részvétel elutasítása semmilyen következménnyel nem jár. Kihangsúlyoztuk, hogy a 

vizsgálatban való részvétel névtelen, a kérdőívcsomagokra nem szabad ráírniuk nevet, 

személyes adataik védelmét biztosítjuk. Ismertettük azt is, hogy mind a serdülő, mind a szülő 

a vizsgálatot bármikor indoklás nélkül megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását 

megtagadhatja. A szóbeli közlés (I. melléklet) mellett a vizsgálatba való bekapcsolódás 

mérlegeléséhez segítséget nyújtott a 14 éven felüli serdülők esetében a „Tájékoztató 

nyilatkozat serdülők részére” (II. melléklet), szülők esetében pedig a „Tájékoztató nyilatkozat 

Szülők részére” elnevezésű űrlap (III. és IV. melléklet), illetve mindkét esetben a 

kérdőívcsomagok részletes instrukciója is (V., VI. és VII. melléklet).  

Minden – vállalkozó – serdülőnek kiosztottunk egy nagy, A4-es méretű borítékot, melyben 

a két kérdőívcsomag, a két Tájékoztató és a két Beleegyező nyilatkozat (II., III. és IV. 

melléklet) szerepelt, minden esetben az egyik a serdülőnek, a másik a szülőnek volt címezve. 

A vizsgálati ismertetők és a kérdőívcsomagok instrukciói tartalmazták, amennyiben a 

gyermek és a szülő vállalja a kérdőívcsomagok kitöltését, akkor miként járjanak el a 

tájékoztató és a beleegyező nyilatkozatok aláírásával és a kérdőívek kitöltésével.  

Elsőként arra kértük a vállalkozó kitöltőket, hogy írják alá a tájékoztató és a beleegyező 

nyilatkozatokat, ezzel igazolva önkéntes és informált részvételüket a vizsgálatban. Ezeket az 

aláírt űrlapokat minden esetben külön kellett az anonim módon kitöltött kérdőívcsomagoktól 

kezelniük a vizsgálati személyeknek. Már a kérdőívek kitöltése előtt vissza kellett hozniuk az 

iskolába, és egy zárt, nyílással ellátott dobozba kellett összehajtva beledobniuk. Ennek 

ellenére voltak olyan kitöltő-párosok, akik a kitöltött kérdőívek mellé helyezték el aláírt 

nyilatkozataikat. Ezekben az esetekben a kérdőívektől elválasztottuk az aláírt nyilatkozatokat, 

és azokat külön tároljuk. Az etikai követelményeknek megfelelően a névtelenül kitöltött 

kérdőívcsomagok az aláírt nyilatkozatokkal nem összepárosíthatóak.  

Mind a serdülőt, mind a szülőt arra kértük, hogy a nekik szóló kérdőívcsomagot otthon, 

nyugodt körülmények között, egyedül töltsék ki. Továbbá mindkét felet nyomatékosan 

megkértük arra, hogy egymás válaszait ne befolyásolják, ne beszéljék meg a kitöltés előtt a 

kérdésekre adott válaszaikat. A 14 oldalas serdülő kérdőívcsomag kitöltése előzetes 

tapasztalataink szerint kb. 1 órát vett igénybe. Ezért az instrukcióban kiemeltük, hogy a 

kitöltés során tartható szünet. A szülők esetében a 11 oldalas tesztbattéria kitöltése kb. ¾ órát 

vett igénybe. Arra is megkértük a diákokat és szüleiket, hogy akik vállalkoztak a tesztek 

kitöltésére, a kiosztástól számított egy héten belül tegyék azt meg. A szülő-serdülő párokat 

felkértük arra is, hogy egyezzenek meg egy közös jeligében, amit mindketten ráírnak a 

kérdőívcsomagjukra, majd a mellékelt nagy méretű borítékba helyezzék el a tesztfüzeteket, 

zárják le az öntapadó ragasztószalaggal ellátott borítékot, és azt vigyék vissza az iskolába, 

ahol a borítékokat egy nagy, az aulába vagy a folyosón elhelyezett dobozba tudják bedobni 

egy nyíláson keresztül. A zárt boríték és doboz is biztosította azt, hogy sem az iskola 

személyzete, sem más, aki nem vett részt a kutatásban, ne láthassa a kérdőíveket. A kérdőívek 

összegyűjtésére szolgáló dobozt adott iskolában időnként ürítettük. Az adatfelvétel 2012. 

februárja és májusa között zajlott, egy-egy iskolában 2 hétig hagytuk kint a dobozokat. Az 

adatfelvételt a disszertáció szerzője (180 páros esetében) és műhelymunkázó hallgatók 
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 Minden iskolába úgy jutottunk el, hogy az iskolaigazgató előzetesen engedélyezte, hogy az intézményben a 

diákoknak kioszthassuk a kérdőívcsomagokat, és röviden ismertethessük a kérdőívekkel való teendőket.  
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végezték.
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 Az adatok az ország különböző pontjairól származnak, így négy fővárosi 

kerületéből, több közép- és kelet-magyarországi kis- és nagyvárosból, valamint két, határon 

túli szlovákiai településről.   

Összesen 430 párosnak szóló kérdőívcsomagot nyomtattunk ki. Alig volt olyan diák, aki 

már a bemutatkozáskor elutasította volna az esetleges kitöltést, viszont a kiosztott 

kérdőívcsomagok közül 26 üresen került vissza, míg 4 egyáltalán nem jutott vissza hozzánk.  

A vizsgálattal kapcsolatos esetleges kérdések megválaszolására egy internetes felületet 

működtettünk, ahol mind a serdülők, mind a szülők kérdéseit vártuk és válaszoltunk azokra. 

Ennek lehetőségéről a kérdőívcsomagok végén tájékoztattuk a kitöltőket.  

 

 

III. 2. 5. Eszközök  

 

III. 2. 5. 1. A serdülő populációban felhasznált eszközök  

 

Vizsgálatunkba 6. osztálytól 12. osztályig vontunk be tanulókat. Az általános iskolás és a 

középiskolás diákoknak szóló tesztbattéria – életkori szempontokat is figyelembe véve – egy 

ponton tért el: a kisebbek esetében a hosszabb, számukra talán nehezebben érthető kérdéseket 

tartalmazó Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív junior változata (PIK Junior, Oláh, 

1996, 1999, 2005) helyett a Resilience Youth Developmental Modul elnevezésű kérdőívet 

(California Healthy Kids Survey, 2002) használtuk.  

A gyerekek elsőként a kérdőívcsomag szociodemográfiai adatokra és a kontroll változókra 

rákérdező szakaszát töltötték ki: így pl. életkor; nem; lakóhely; családi „konstelláció” (kikkel 

él együtt, testvérek, testvérsorrend); osztályfok; iskolatípus; esetleges iskolaváltás és annak 

oka; iskolából való – igazolt és igazolatlan – hiányzás az elmúlt 30 napban; tanulmányi 

teljesítmény; továbbtanulási tervek; baráti kapcsolatok; szerhasználat (dohányzás, alkohol, 

drog); számítógép-használat; sportolás; a család anyagi színvonalának és a saját egészségi 

állapot szubjektív megítélése; vallásos közösségben való részvétel gyakorisága (VIII. 

melléklet). 

A fiatalok lelkiállapotát leíró és meghatározó tényezőket a következő változókkal kívántuk 

lefedni:   

1) intrapszichés szinten: érzelmi, pszichés és szociális jóllét tényezők; élettel való 

elégedettség; pszichés tünetek (érzelmi és viselkedéses problémák), középiskolásoknál: a 

megküzdés minősége („pszichés immunrendszer”, Oláh, 2005)  

2) a mikrorendszer szintjén:  

- családi szint (nevelés-gondoskodás, a család problémamegoldó képessége, érzelmek 

kifejezése, viselkedésbeli határok, a felelősség megosztása és kommunikáció a 

családban, illetve a család komplexitása, valamint a szabadidő eltöltése)  

- kortárs környezet (gondoskodás és elvárások észlelése a barátok, kortársak részéről, 

kortárskapcsolati problémák, a szabadidő eltöltése)  

3) a mezorendszer szintjén:  

- az iskolai környezet észlelt jellemzői (gondoskodás, elvárások, értelmes részvétel az 

iskolai közegben)  

- az iskolán és az otthonon kívüli környezet észlelt jellemzői (gondoskodás, elvárások, 

értelemteli részvétel ezeken a színtereken (pl. klub, sportkör, művészeti 

foglalkozások).   
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 Ezúton szeretnék köszönetet mondani műhelymunka-csoportomnak, akik érdeklődéssel és valódi kutatói 

lelkesedéssel vettek részt az adatfelvételben, és írta meg mindenki a maga – színvonalas – dolgozatát valamely, a 

vizsgálatban érintett témakörben. Név szerint, abc-sorrendben hála illeti: Berei Annát, Czabánik Évát, Csermák 

Attilát, Kardos Juditot, Lihi Rékát, Rácz-Mészáros Ágnest, Szabó Dórát és Szemán Anitát.  
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Ezeket a konstruktumokat az alábbi mérőeszközökkel operacionalizáltuk.  

 

III. 2. 5. 1. 1. A mentális egészség felmérése  

 

 III. 2. 5. 1. 1. 1. Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változat  

 

A mentális egészség színvonalának letapogatására Corey L. M. Keyes a 2000-es évek 

elejétől – a mentális egészség két kontinuum modelljére alapozva (Keyes, 2002a, részletes 

bemutatását ld. a II. 5. fejezetben) – kezdett el mérőeszközt kifejleszteni. A szigorúan elméleti 

alapokról kibontakozó, folyamatos empirikus munka alapján 2008-ban publikálták először a 

hosszú, 40 tételes változatból származó 14 tételes, rövidített Mentális Egészség Kontinuum 

Skálát (MHC-SF; Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008). 

Párhuzamosan ezzel a felnőtt változattal elkészítették a serdülő verziót is (IX. melléklet). A 

serdülő változat csupán annyiban tér el a felnőttől, hogy tegező formulát használ, illetve az 5., 

a közösséghez való tartozás kérdésénél az iskolai közeget is beleteszi a felsorolásba. A 

serdülő változatot Keyes egy 2009-es publikációjában használta először (Keyes, 2009a)
54

. 

Megjegyezzük azonban, hogy a 14 tételes kérdőívből ekkor 2 tételt kihagyott (célok és 

önelfogadás), mert azt már más kérdésekkel lekérdezték a vizsgálatban. Azóta a 14 tételes 

serdülő kérdőívet két publikált vizsgálatban használták fel: egy egyiptomi (Salama-Younes, 

2011) és egy ausztrál (Venning, Eliott, Kettler és Wilson, 2013) kutatásban. A kérdőívet 

eddig francia (kanadai francia), kóreai, kínai, japán, holland, norvég, svéd és finn nyelvre 

fordították le.  

Az eredeti, angol nyelvű mérőeszközt, annak leírását és a pontos kiértékelését tartalmazó 

kéziratot (Keyes, 2009b) Corey L. M. Keyes bocsátotta rendelkezésünkre. Keyes megadta 

számunkra a kérdőív magyar adaptációjához és használatához való engedélyt is.  

A szerzői engedély birtokában az angol nyelvű tesztet a disszertáció szerzője, Reinhardt 

Melinda és Kökönyei Gyöngyi, az ELTE PPK Klinikai és Addiktológiai Tanszékének 

adjunktusa, egészségfejlesztő szakpszichológus fordították le – egymástól függetlenül – 

magyarra. Az esetleges eltéréseket, kérdéses pontokat egyeztetve alakítottak ki egy közös 

változatot, majd ezt követően Takácsy Márta klinikai szakpszichológus, angol fordító 

készítette el a visszafordítást. Az angol eredeti és a visszafordított változat megfelelőségét – 

Corey L. M. Keyes kérésére egy angol anyanyelvű pszichológia professzor – Antony Morgan 

ellenőrizte. Az Antony Morgannel zajló intenzív konzultáció során az általa adott javaslatokat 

beépítettük a végső magyar változatba, a problémás pontokat sikerült tisztáznunk. A magyar 

változat kialakítása 2011. telén zajlott.  

A skála 14 tétele három szubjektív jóllét területet fed le, a korábbi, 40 tételes változat 

legprototipikusabb itemeit megőrizve:  

3 tétel az emocionális jóllétet (mennyire boldog, mennyire megelégedett és mennyire 

elégedett az életével a kitöltő) 

6 item a pszichológiai jóllétet (a Ryff-féle 6 pszichológiai jóllét területet 1-1 tétellel 

leképezve: önelfogadás, másokkal való pozitív kapcsolat, autonómia, környezettel 

kapcsolatos hatékonyságérzés, célok megléte, személyes növekedés (Ryff, 1995) (az 

egyes összetevők bővebb kifejtése a II. 5. 1. 1. fejezetben olvasható)  

5 tétel a szociális jóllét területét (a Keyes-féle 5 társas jóllét területet szintén 1-1 

tétellel megragadva: társas integráció, társas elfogadás, társas részvétel, társas 

aktualizáció, társas koherencia (Keyes, 1998) (az egyes összetevők bővebb kifejtése a 

II. 5. 1. 2. fejezetben olvasható).  
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 A 2009-ben publikált 14 tételes rövidített serdülő változatot (Keyes, 2009a) megelőzően Keyes (2006) egy 12 

tételes verzióval dolgozott, ezt fejlesztette tovább és véglegesítette egy 14 itemes variánsban.    
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A kitöltőnek arra kell választ adnia, hogy az elmúlt egy hónapban hogyan érezte magát, 

azaz milyen gyakran élte át azt az érzést vagy jelenséget, folyamatot, amit az egyes tételek 

megfogalmaznak. Például milyen gyakran érezte azt, hogy boldog volt, vagy azt, hogy valami 

fontossal járult hozzá a társadalom működéséhez, akár azt, hogy az élete határozott iránnyal 

vagy értelemmel bír. A válaszok egy 5 lehetőséget felkínáló Likert-skálán a „sohá”-tól (0) a 

„minden nap” (5) kategóriájáig terjedhetnek. A kérdőív tulajdonképpen azt méri fel, hogy a 

válaszolók a pozitív mentális egészség tüneteit megítélésük szerint milyen gyakran 

tapasztalták az elmúlt hónapban.  

A válaszok összegzése két módon történhet. Egyrészt meghatározhatjuk a kérdőíven és az 

egyes alskálákon (azaz a szubjektív jóllét egyes területein: érzelmi, pszichológiai és társas 

jóllét) elért összpontszámot, ahol a magasabb pontszám jobb jóllét értékeket jelez. A 

minimum pontszám 0, míg a maximum 70 lehet. Másrészt egy ún. kategoriális besorolásra is 

lehetőséget kapunk. Ez utóbbi esetben a mentális egészség tüneteinek megélési gyakoriságát 

vesszük alapul. Virágzónak akkor diagnosztizálhatunk valakit, ha az érzelmi (hedonikus) 

jóllét 3 tünete közül legalább egyet majdnem minden nap vagy minden nap átél, és ha a 

pozitív működés (azaz a pszichológiai és a társas jóllét) 11 tünetéből legalább hatot szintén 

majdnem minden nap vagy minden nap megtapasztal. Hervadóknak – éppen ellenkezőleg – 

azokat tarthatjuk, akik az érzelmi jóllét 3 tünete közül az egyiket az elmúlt egy hónapban soha 

vagy csak egyszer-kétszer tapasztalták és a 11 pozitív funkcionálás szimptómából minimum 

hatot szintén soha vagy csak egyszer-kétszer élték át. Akik nem sorolhatóak be sem a 

virágzók, sem a hervadók közé, azok a modell szerint a mérsékelt mentális egészség 

kategóriába tartoznak.  

A Mentális Egészség Kontinuum Skálának mind a serdülő, mind a felnőtt változata több 

nemzeti mintán is (amerikai (Keyes, 2006, 2009), dél-afrikai (Keyes, Wissing, Potgieter, 

Temane, Kruger és van Rooy, 2008), holland (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, Klooster és 

Keyes, 2011) kiváló belső konzisztencia értékeket mutatott (minden esetben a Cronbach-alfa 

értékek 0,80 felettiek voltak)
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 és megfelelő diszkrimináns (a mentális tünetekkel szignifikáns 

negatív korrelációban állt), valamint konvergens validitással bírt (az emocionális jóllét 

például a pozitív affektivitással mutatott szoros kapcsolatot, a pszichés jóllét pedig a 

megbecsültség szükségletét és az önbecsülést felmérő skálákkal) (pl. Lamers, Westerhof, 

Bohlmeijer, Klooster és Keyes, 2011). Teszt-reteszt reliabilitása az első mérést követő 3 

hónap utáni ismételt mérésnél 0,68, 9 hónap utáni ismételt mérésnél még mindig 0,65 volt 

(Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, Klooster és Keyes, 2011). A háromfaktoros struktúrát 

(érzelmi, pszichés és társas jóllét) eddig minden vizsgálatban sikerült megerősíteni (pl. 

Robitschek és Keyes, 2009; Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008; 

Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, Klooster és Keyes, 2011). A három alskála egymással rendre 

mérsékelt és magas korrelációs értékeket mutat (pl. Lamers, Westerhof, Kovács és Bohlmeijer 

(2012) vizsgálatában az érzelmi és a pszichés jóllét között 0,58, az érzelmi és a társas jóllét 

között 0,50, valamint a pszichológiai és a társas jóllét között 0,70 volt a korreláció).  

 

 III. 2. 5. 1. 1. 2. Cantril-létra  

 

Az élettel való elégedettség felmérésére a Cantril-létrát (Cantril, 1965) használtuk, mely egy 

tizenegy fokú skálán képezi le, hogy a kitöltő globálisan mennyire elégedett az életével. A 

skála értéke 0-tól („A lehető legrosszabb élet”) 10-ig („A lehető legjobb élet”) terjedhet (X. 

melléklet). A well-being kutatásokban igen gyakran használt mérőeszköz, mely gyorsan, 
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 Kivétel ez alól a Serdülő Mentális Egészség Skála egyiptomi változatának belső megbízhatósága, ugyanis a 

pszichológiai jóllét és a szociális well-being alskálák Cronbach-α értékei ennél a variánsnál alacsonynak 

bizonyultak (előbbi esetében α=0,66, utóbbinál α=0,49), továbbá az érzelmi jóllét, valamint a főskála 

tekintetében a Cronbach- α éppenhogy meghaladta a 0,70-es értéket.  
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egyszerűen, globális módon ad képet arról, hogy valaki aktuálisan mennyire érzi az életét 

boldognak (Diener, Lucas és Oishi, 2002).  

 

III. 2. 5. 1. 2. A pszichés tünetek felmérése  

 

III. 2. 5. 1. 2. 1. Gyermek Depresszió Kérdőív  

 

A 7-18 éves gyermekek depressziós tüneteinek felmérésére szolgáló Gyermek Depresszió 

Kérdőívet (Child Depression Inventory, CDI) a magyar származású, amerikai pszichiáter 

professzorasszony, Maria Kovacs dolgozta ki, alapul véve a felnőtt Beck Depresszió 

Kérdőívvel szerzett tapasztalatokat (Kovacs, 1985). A mérőeszköz hazai adaptációját Rózsa, 

V. Komlósi, Kő, Vetró, Gádoros és Csorba (1999) végezte.  

A kérdőív (XI. melléklet) olyan, a depresszív tünettant felépítő zavarokat mér, mint például 

negatív hangulat, anhedónia, illetve gyakori hangulatváltások, az énhatékonyság 

csökkenésének érzése, önértékelési problémák, perfekcionizmus, testi panaszok (pl. 

étvágytalanság, fáradtság, alvásproblémák) és a társas viselkedéssel kapcsolatos problémák 

(pl. magányosság, veszekedés a kortársakkal) (Rózsa, V. Komlósi, Kő, Vetró, Gádoros és 

Csorba, 1999).  

A 27 egységből álló kérdőív esetében a gyermekeknek és serdülőknek azt kell megítélniük 

minden egységnél, hogy a három állítás közül, melyik jellemezte őt a leginkább az elmúlt két 

hétben. Az egyes egységek itemei a tünetmentesség felől haladnak a depresszív tünetképződés 

felé vagy éppen fordítva: a fokozott depressziós tünet felől annak hiányáig. Például az első 

tételkör esetében: „0. Nem vagyok szomorú.; 1. Gyakran vagyok szomorú.; 2. Mindig 

szomorú vagyok.” Az egyes témakörök esetében a pontozás 0-2-ig haladhat. A fordított 

tételcsoportok a következők: 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 24, 25, melyeknél az első 

állítás jelent 2 pontot, a második 1-et, a harmadik pedig 0-át (Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 

2005). A kérdőív összpontszáma 0-54 pontig terjedhet.  

Fontos, hogy a kérdőív önmagában diagnózis felállítására nem alkalmas, azonban a klinikai 

gyakorlatban igen hasznos segítséget nyújt, hiszen a 12 pont feletti összpontszám depresszió 

fennállását valószínűsíti (Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005). Vegyük figyelembe, hogy a 

hazai adaptációs vizsgálatok során a kérdőív a klinikai gyermekmintán csupán 60-70%-os 

megbízhatósággal sorolta a kitöltőket a depressziós és a nem depressziós csoportokba (!) 

(Rózsa, V. Komlósi, Kő, Vetró, Gádoros és Csorba, 1999). Megjegyezzük azt is, hogy a nemi 

és korcsoportos bontásban végzett elemzések jelentős különbségeket mutatattak ki az egyes 

életkori csoportok, valamint a fiúk és a lányok között: a nemzetközi eredményekkel 

összecsengve az életkor előrehaladtával mindkét nem esetében növekedett a depresszív 

tünetek száma, továbbá a lányok átlagai majdnem minden életkorban magasabbak voltak a 

fiúk átlagainál (Rózsa, V. Komlósi, Kő, Vetró, Gádoros és Csorba, 1999).  

A kérdőív hazai pszichometriai mutatói igen jók. A belső konzisztenciát jelző Cronbach-alfa 

érték a magyar normatív mintán 0,83, a klinikai mintán pedig 0,85 volt. A validitástesztelés is 

a kérdőív használhatóságát támasztotta alá, a Gyermekviselkedési Kérdőív számos 

problémaskálájával az elvárt irányban mutatott együttjárást. Megjegyzendő, hogy ez inkább a 

Gyermekviselkedési Kérdőív önjellemző változatának esetében volt kifejezett, a szülői és a 

tanári értékelések jóval kevésbé mutattak kapcsolatot a Gyermek Depresszió Kérdőív 

értékeivel (Rózsa, V. Komlósi, Kő, Vetró, Gádoros és Csorba, 1999).  

 

III. 2. 5. 1. 2. 2. Gyermekviselkedési Kérdőív önkitöltő változat  

 

A pszichiátria és a pszichológia professzora, Thomas Achenbach fejlesztette ki az 1980-as 

évek végén, a világon azóta széles körben használt Gyermekviselkedési Kérdőívet (Child 
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Behavior Checklist, CBCL), mely a gyermekek érzelmi, viselkedéses és társas problémáit 

méri fel, Achenbach szavaival élve, a gyermeki adaptív, illetve maladaptív működést 

(Achenbach, 2010). A kérdőív rövid, hazánkban korábban meghonosodott verzióját 

ismertetjük, mivel – annak rövidsége, bemért hazai sztenderdjei és szabad felhasználása miatt 

– vizsgálatunkban ezt a változatot alkalmaztuk.  

A Gyermekviselkedési Kérdőívet (XII. melléklet) magyarra elsőként Gádoros Júlia, a 

Vadaskert Kórház orvos igazgató asszonya fordította, majd hazai mintán először a szülői 

obszervációs változatot sztandardizálta (Gádoros, 1996). Az eredeti, hosszú, 114 tételes 

változatból elkészítettek egy rövidített változatot. Ennek kialakításával a fő cél egy gyors, 

megbízható mérőeszköz létrehozása volt a kevésbé súlyos, ám a gyermeki életminőségre 

jelentős kockázattal bíró pszichés tünetek, pszichiátriai zavarok monitorozására és szűrésére. 

Az ún. dimenzionális kérdőív természetesen diagnózis felállítására önmagában nem 

alkalmazható, azonban a viselkedés és az érzelmi élet szélesebb dimenzióinak letapogatásával 

az egyes pszichiátriai kórképek rizikótüneteit összegezheti (Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 

2005).  

A kérdőív tulajdonképpen egy érzelmi és viselkedéses problémalistát tartalmaz. Önértékelő 

változata 44 kérdésből, a szülői obszervációs változat 46 tételből, míg a tanári kérdőív 47 

itemből áll. Minden változatnál az egyes állításokat egy 0-2-ig terjedő skálán kell a kitöltőnek 

megítélnie, ahol 0=nem, 1=kissé és 2=nagyon. Fordított tétel nincs. A magasabb pontszám 

magasabb összproblémaértéket jelez. A hazai, 7-14 évesekre vonatkozó sztenderdek alapján 

az átlagtól egy standard deviációval eltérő értékek a kóros és nem kóros határtartományát 

jelzik, míg a két szórással eltérő értékek egyértelműen problémás viselkedésre utalnak. Rózsa, 

Gádoros és Kő (1999) áttekintik azt is, hogy mely problémaskála mely BNO-10 diagnózissal 

kapcsolódhat össze (pl. az agresszió a magatartási zavarokkal vagy a visszahúzódás a 

depressziós epizóddal).  

Az egyes itemekből egy összproblémaérték, valamint 6 alskála és ezekből további két 

származtatott skála képezhető. A 6 alskála a következő:  

1. társkapcsolati problémák, melyek a társakhoz és a szülőkhöz való viszony nehézségeit 

jelzik  

2. szorongás, depresszió alskála, mely a hangulati problémákat fogja össze  

3. szomatizáció, mely olyan testi panaszokra kérdez rá, amik hátterében nem áll ismert 

egészségügyi ok  

4. figyelmi problémák, úgy mint a túlmozgékonyságból és a figyelem hiányából fakadó 

nehézségek  

5. deviáns viselkedés, azaz olyan magatartási jellegzetességek, melyek az elvárt 

viselkedéses normák megsértéséből származnak  

6. agresszivitás alskála, amely magas értéke indulatosságra, agresszivitásra, rombolási 

hajlamra utal.  

A fenti 6 alskálából, a tünetek jellegét tekintve, a két származtatott skála az internalizációs 

tünetkör (az érzelmi életben megmutatkozó problémák, melyek inkább a gyermek számára 

kínzóak, kevésbé érintik a környezetet) és az externalizációs tünetek (főként a környezet 

számára zavaró magatartásformák, azaz elsősorban a viselkedési zavarok). Az előbbi skálát a 

társas kapcsolatok és a szorongás, depresszió alskála összértéke képezi, míg az externalizációs 

zavarokat a deviáns viselkedés és az agresszivitás alskálákból képezzük (részletes leírása 

megtalálható Perczel Forintos, Kiss és Ajtay (2005, 201-209.o.).  

A rövid változat belső konzisztencia-mutatóiról hazai adatokat nem leltünk fel, azonban 

Rózsa, Gádoros és Kő (1999) jelzik, hogy amerikai felmérésekben a hosszú változat 

gondolkodási zavarok alskálája rendre igen alacsony, 0,45 alatti Cronbach-alfa értékeket 

mutat. Rózsa, Gádoros és Kő (1999) klinikai gyermekpopuláción vizsgálta a kérdőív külső 

validitását strukturált diagnosztikai interjú segítségével. A Gyermekviselkedési Kérdőív 
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skálái azonban csupán 50-60%-os megbízhatósággal sorolták be helyesen a diagnosztikus 

interjú alapján pszichiátriai zavarral küzdőnek minősített gyerekeket. Rózsa, Gádoros és Kő 

(1999) végül normatív mintán a kérdőív időbeli stabilitását is ellenőrizte. Két és fél éves 

időtartam alatt az önjellemzések esetében – nem meglepően – az internalizáló alskálák időbeli 

stabilitása volt magas, míg az externalizáló tüneteknél a tanári értékelések idői állandósága.  

 

III. 2. 5. 1. 3. A családi miliő leképezése   

 

Azt, hogy hogyan észleli a serdülő a családját, két kérdőívvel mértük fel, egyrészt azért, 

mert a családműködés – részben – különböző területeit fedik le az alkalmazott mérőeszközök, 

részben pedig azért, mert a Családészlelés Skálát (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) először 

használtuk fel Magyarországon és ezzel megkezdtük a kérdőív adaptálásának folyamatát is, a 

validitásvizsgálatokhoz pedig szükségünk volt egy már bemért családfelmérő eszközre, 

választásunk a Komplex Család Kérdőívre (Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010) 

esett.  

 

III. 2. 5. 1. 3. 1. Családészlelés Skála  

 

A Családészlelés Skálát (Family Perceptions Scale, FPS) egy angol pszichiáter, 

családterapeuta, Paul Tiffin és munkatársai fejlesztették ki a Durham Egyetemen azzal az 

igénnyel, hogy egy viszonylag rövid, azonban a családi működést több szempont alapján leíró 

mérőeszközhöz jussanak (Tiffin, Kaplan és Place, 2011). A skálát alapvetően 12-18 éves 

serdülőkorúakra fejlesztették ki, de felnőtt családtagok esetében is kiválóan alkalmazható.  

A kérdőív magyar adaptációs munkálatait a szerző, Paul Tiffin engedélyével kezdtük meg, 

aki rendelkezésünkre bocsátotta az eredeti kérdőív mellett annak leírását és kiértékelését 

tartalmazó kéziratát is (Tiffin, é.n.). Elsőként az angol nyelvű kérdőívet fordítottuk magyarra, 

ezt a disszertáció szerzője, Reinhardt Melinda és Kökönyei Gyöngyi, az ELTE PPK 

Pszichológiai Intézet Klinikai és Addiktológiai Tanszékének adjunktusa, egészségfejlesztő 

szakpszichológus egymástól függetlenül tették meg, majd konszenzusosan kialakítottak egy 

magyar változatot. A kérdőív angolra történő visszafordítását Takácsy Márta, klinikai 

szakpszichológus, angol fordító végezte. A visszafordított változatot az eredeti angol 

verzióval Paul Tiffin egyeztette, több levélváltás során, a kérdéses pontokat tisztázva pedig 

kialakítottuk a végső magyar verziót. A fordítási folyamat 2011. telén zajlott. A magyar 

nyelvű verzió letölthető Paul Tiffin szakmai honlapjáról: http://www.dur.ac.uk/p.a.tiffin/fps/.  

A Családészlelés Skála (XIII. melléklet) 29 tétel segítségével méri fel részben globálisan a 

családműködés minőségét, részben pedig annak öt dimenzióját. Meghatározható továbbá egy 

kommunikációs index is. Az egyes tételek egy 1-4-ig tartó Likert-típusú skálán értékelhetőek, 

ahol 1=nagyon-nagyon ritkán, 2=esetenként, 3=általában, 4=majdnem mindig. Az instrukció 

kiemeli, hogy a kitöltés során a válaszadó próbáljon az egész, együttélő családjára gondolni, 

amikor mérlegeli az egyes tételek érvényességét, ne csak egy-egy családtagot emeljen ki. A 

bevezető kitér arra is, a családszerkezet változásának jelenkori tendenciáit figyelembe véve, 

hogy ha a kitöltőnek több családja is van (pl. válás következtében), akkor válaszadásnál arra a 

családjára gondoljon, amelyikben a legtöbb időt tölti (Tiffin, é.n.).   

Az 5 alskálát és azok tartalmát az alábbiakban közöljük:  

1. gondoskodás, törődés (nurture) (1, 7, 12, 25, 27, 29. tételek): a gondoskodás, a 

szeretet és a törődés családtagok felé való kifejezésére, kommunikálására irányuló 

képesség, miközben a családban az egyéniség, a személyiség kifejezhetősége is 

támogatott, így egy demokratikus családi stílus fenntartása a jellemző;   

2. problémamegoldás (problem solving) (8, 13, 17, 18, 21, 24, 28. tételek): a problémák 

és a viták gyakorlatias megoldására, konstruktív rendezésére való képességet jelöli a 

http://www.dur.ac.uk/p.a.tiffin/fps/
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családban, ami a családtagok közötti tiszta és közvetlen kommunikációs stílusra 

támaszkodik;  

3. érzelemkifejezés (expressed emotion) (4, 9, 11, 15, 20, 22. tételek): annak a mértékét 

fejezi ki, hogy a kitöltő a családi környezetét mennyire ítéli meg barátságosnak, illetve 

barátságtalannak, ellenségesnek, kritikusnak és tolakodónak. Az ezen a skálán magas 

pontszámot elérők a családban zajló kommunikációt gyakran bizonytalannak, 

kétértelműnek vagy zavarba ejtőnek észlelik (ennek az alskálának a tételei fordítottak);  

4. viselkedésbeli határok (behavioural boundaries) (2, 5, 10, 19, 26. tételek): annak a 

mértékét írja le, amennyire egy családban a viselkedést adott szokáskészlettel és 

következetes, valamint érthető szabályokkal és világos fegyelmezéssel szabályozzák, 

koordinálják;  

5. felelősség (responsibilities) (3, 6, 14, 16, 23. tételek): a családtagok azon képességét 

takarja, hogy felelősséget vállalnak-e a rájuk kiszabott feladatokért, megosztják-e a 

teendőket, illetve annak a mértékét, ahogyan a család a tagjait arra bátorítja, hogy 

személyes felelősséget vállalva viselkedjenek. 

Az összpontszám általánosságban jelzi a család „egészségének”, funkcionálásának, a családi 

környezetnek a megítélését. Minél magasabb ez az összpontszám, annál jobb a családi miliő 

megítélése. Az összpontszám kiszámításának képlete: (1. alskála + 2. alskála + 4. alskála + 5. 

alskála)–3. alskála összpontszáma. A kommunikációs index pedig a következő tételekből 

származtatható: 4*, 7, 11*, 12, 18, 15*, 20*, 22*, 24 (ahol a *-gal jelölt itemek fordítottak, 

mivel azok az érzelemkifejezés alskálához tartoznak) (Tiffin, é.n.).  

 A végső, 29 tételes skálát egy 75 állításból álló, a család működésére vonatkozó listából 

extrapolálták. Az előzetes 75 tételt Tiffin és munkatársai a családpszichológiai szakirodalom 

alapján állították össze, a tételek érthetőségét és alkalmazhatóságát 12 szakértő és 12 serdülő 

előzetesen véleményezte. Vizsgálatukban (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) közel 700 12-18 év 

közötti serdülőt kértek meg arra, hogy családjukat jellemezzék a 75 item alapján, majd 

explorátoros faktoranalízissel körvonalazták a fent részletezett 5 faktort és a tételszámot 29-re 

szűkítették le. Az egyes skálák reliabilitásmutatói megfelelőnek bizonyultak (a Cronbach-

alfák 0,70-0,81 között mozogtak), két héttel későbbi ismételt felmérés során a teszt-reteszt 

reliabilitás is magasnak bizonyult (r=0,70-0,82). A mérőeszköz konvergens validitását a 

McMaster Család Felmérő Kérdőív (McMaster Family Assessment Device, FAD, Epstein, 

Baldwin és Bishop, 1983; Keitner, Ryan, Fodor, Miller, Epstein és Bishop, 1990) segítségével 

vizsgálták.
56

 Az egyes, hasonló tartalmú skálák között minden esetben erős, szignifikáns 

korrelációt találtak (Tiffin, Kaplan és Place, 2011). A Családészlelés Skála egyes alskálái 

közötti (minden esetben szignifikáns) korreláció pedig -0,18 és 0,75 között mozgott. Tiffin 

rámutat, hogy az alskálák nem túl magas együttjárása, azaz viszonylagos elkülönültsége 

lehetőséget ad arra, hogy azok különböző mintázatait azonosíthassuk, értékelhessük, illetve 

összevethessük normatív és különböző klinikai csoportokban (Tiffin, é.n.).   

Tiffin és munkatársai (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) eredményeik alapján úgy vélik, a 

Családészlelés Skála egy olyan mérőeszközt ad a klinikusok kezébe, mellyel gyorsan és 

                                                 
56

 A McMaster Családfelmérő Kérdőívet magyarul például Keitner és munkatársai használták egy kulturális 

összehasonlító vizsgálat keretében (Keitner, Ryan, Fodor, Miller, Epstein és Bishop, 1990), illetve Kurimay 

Tamás alkalmazta kandidátusi értekezésében 1994-ben alkoholbetegek családjait és kontrollcsaládokat vizsgálva 

(Kurimay, 1994). Egészséges családok körében Danis Ildikó (2007) dolgozott a kérdőívvel. A mérőeszközt 

magyarul részletesen bemutatja: Danis, Lakatos, Ney, Tóth és Gervai (2005). A skála igen hosszú, 60 kérdésből 

áll és 6 dimenziót vizsgál: problémamegoldás, kommunikáció, szerepek, érzelmi válaszkészség, érzelmi 

bevonódás és magatartási kontroll (vegyük észre az alskálák tematikus hasonlóságát a Tiffin-féle Családészlelés 

Skála alskáláival), valamint meghatározható a családi működés egészsége vagy diszfunkcionalitása 

általánosságban is. A kérdőívet alapvetően arra fejlesztették ki, hogy megkülönböztesse egymástól a klinikai és 

nem klinikai populációkat: specifikus pontszámok mutatják a szimptomatikus és a normál családok közötti 

eltéréseket (Lask és Dallos, 2004).  
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hatékonyan meghatározhatják és visszajelezhetik a család és a családtagok számára a családi 

működés különböző területeinek erőforrásait, illetve nehézségeit, ami segíthet a családtagok 

közötti kommunikáció és empátia erősítésében.  

 

III. 2. 5. 1. 3. 2. Komplex Család Kérdőív  

 

A Komplex Család Kérdőív (XIV. melléklet) kialakítása Csíkszentmihályi Mihály és Kevin 

Rathunde nevéhez fűződik, akik a tehetség kibontakozását támogató családi miliőt kutatva 

fejlesztették ki a mérőeszközt (a konceptuális keretet Rathunde (1989) fejtette ki, amiből 

később Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen (1993/1997) és Rathunde (1996) felépítette a 

mérőeszközt). A Komplex Család Kérdőív kidolgozását megalapozó elméleti hátteret a II. 6. 

1. 4. fejezetben már részletesen ismertettük. Itt a kérdőív jellemzésére térünk ki. A 24 

kérdésből álló, önkitöltős kérdőív a gyermek szemszögéből méri fel a családi pszichés 

környezetet, annak integrációját és differenciálódását (Csíkszentmihályi, Rathunde és 

Whalen, 2010). A családi integrációt két jellemzővel mérhetjük: támogatás (pl. „Ha nyomott 

vagy, vagy gondod van, észreveszik-e a többiek, anélkül, hogy mondanád?”) és harmónia 

(„Előfordul-e, hogy a családod tagjai napokig dühösek egymásra?”). A differenciálódást 

szintén két jellemzővel képezhetjük le: involváltság (pl. „Van-e a családodnak a 

születésnapok és ünnepek megünneplésére hagyományos módszere, amely növeli a család 

egységének és együttlétének érzését?”) és szabadság (pl. „Van-e lehetőséged otthon olyan 

zenét hallgatni, vagy olyan tv műsort tézni, amilyet akarsz?”). A kérdőív tételeit egy négyfokú 

Likert-típusú skálán kell értékelnie a kitöltőnek, ahol 1=egyáltalán nem, 2=általában nem, 

3=általában igen, 4=teljes mértékben igen.  

A támogatást a 6., 8., 10., 15., 16. és 21. tételek képezik le, a harmónia faktorba az 1., 5., 9., 

13., 17. és 18. tételek tartoznak. Az involváltság a 2., 4., 12., 14., 20. és 23. kérdésekből épül 

fel, míg a szabadság családi kifejeződését a 3., 7., 11., 19., 22. és 24. tételek alkotják. Az 1., 

7., 10., 11., 12., 13., 21., 22. és 24. item a kiértékelésnél fordítandó. A támasz és harmónia 

alskálák együtt adják tehát a családi integritást, míg az involváltság és a szabadság alskálák 

együtt képezik a családi differenciációt. Amennyiben a család támogató, harmonikus légkört 

biztosít, ugyanakkor érdekes, izgalmas, de végrehajtható kihívásokat állít a gyermek elé egy 

megfelelő mértékű szabadságot adó környezetben, és segíti a saját egyéniség 

kibontakoztatását, akkor a családot ún. komplex családnak nevezhetjük (Csíkszentmihályi, 

Rathunde és Whalen, 2010).  

Azok a gyerekek, akik mind az integrációt, mind a differenciálódást magasra (középső érték 

fölé) értékelik a családjukban, ún. komplex családban élnek. Azok, akik csak az integrációt 

becsülik magasra, az ún. integrált családban élők, ellenben azok, akik csak a differenciálódást 

élik meg magasnak, az ún. differenciált családban felnövők. Végül azok, akik mindkét 

területet (integráció és differenciáció) alacsonynak értékelik, az ún. „egyszerű” családba 

sorolhatóak, az ilyen családokban nincsen stabilitás és fejlődésre ösztönző erők sincsenek 

(Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010).  

Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen (2010) jómódú, rendezett környezetben élő, 

tehetséges serdülők mintájában is azonosítani tudták a családi komplexitás tekintetében 

elkülönülő négy csoportot. Eredményeik szerint a komplex családban felnövekvő kamaszok 

számoltak be a legtöbb flow-élményről, szüleik pedig jobbnak ítélték a gyermekükkel való 

együttműködésüket, a párjukkal való egyetértést és a saját személyes jóllétüket, valamint 

pozitívabb elvárásokkal bírtak gyermekük jövőjét illetően. A családi élet minőségének 

gyermeki és szülői megítélése tehát egybecsengett.  

A kérdőív pszichometriai alapjellemzőiről (reliabilitási és validitási adatok) 

Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen (2010) nem közölnek információkat. Célként jelölik 

meg, hogy mérőeszközüket kiterjedtebb mintán, nem csupán tehetséges kamaszok körében 
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kívánják a későbbiekben alkamazni. A kérdőív magyarul megtalálható Csíkszentmihályi, 

Rathunde és Whalen (2010) Tehetséges gyerekek című kötetének függelékében (melyet a 

könyv fordítója, Halmos Mária készített), vizsgálatunkban azonban egy korábbi magyar 

változatot használtunk, melyet Nábrády Mária (2008) fordított. Publikált hazai vizsgálatokban 

a kérdőívet eddig tudomásunk szerint egy alkalommal használták fel: Forrai Márta (2011) a 

serdülők iskolai alkalmazkodásában szerepet játszó egyéni erősségeket és családi forrásokat 

vizsgálta. A Komplex Család Kérdőív leíró pszichometriai jellemzőit Forrai (2011) sem közli, 

azonban eredményei szerint a családban megélhető optimális-élményt leginkább az 

involváltság határozta meg, kisebb súllyal játszott szerepet a támogatás és a harmónia. Ebből 

arra következtet, hogy leginkább az segíti elő, hogy a kamasz jól érezze magát a családjában, 

ha részese lehet a család működési folyamatainak, miközben az biztonságot nyújtó légkört 

teremt. Ez egybecseng a serdülőkor pszichológiai változásaival és azzal, hogy ezeket az 

individuális lelki folyamatokat a családnak egyfajta újjászerveződéssel, de továbbra is 

védelmet közvetítve kell követnie.  

 

III. 2. 5. 1. 4. A megküzdési kapacitást segítő tényezők felmérése  

 

III. 2. 5. 1. 4. 1. Resilience Youth Developmental Modul  

 

A 6-8. osztályos gyermekek esetében a kérdőívcsomagban a Pszichológiai 

Immunkompetencia Kérdőív junior változata helyett egy rövidebb, egyszerűbb tételeket 

tartalmazó skálát használtunk fel a megküzdési kapacitást segítő külső tényezők felmérésére. 

Az ún. Resilience Youth Developmental Modul (RYDM) (Constantine és Benard, 2001) 

elnevezésű kérdőívet 1997 és 1998 között fejlesztették ki Kaliforniában a California Healthy 

Kids Survey elnevezésű vizsgálat keretében. A vizsgálat célja az volt, hogy a kaliforniai 

középiskolás diákok részére kifejlesszenek egy olyan mérőeszközt, amivel azonosíthatók azok 

a külső és belső források, melyek a fiatalok pozitív irányú fejlődésével asszociálódnak, ún. 

rezilienciafaktorok. Alapvető cél volt az is, hogy a felmérésre alapozva olyan programokat 

dolgozzanak ki a diákok számára, melyek a protektív tényezők fejlesztésére irányulnak 

(Constantine és Benard, 2001).  

A jó alkalmazkodást segítő környezeti erőforrásokat felmérő 33 tételt magyarra is átültették. 

A magyar változatot (XV. melléklet) a szerző engedélyével Örkényi Ágota és Kökönyei 

Gyöngyi készítette, hazai mintán való validálása folyamatban van.  

A kérdőív három nagy életterületen (iskola, tágabb közösség, otthon) méri fel az alábbiakat: 

gondoskodó kapcsolat, magas elvárások és értelemteli részvétel. Míg a baráti körben az 

észlelt gondoskodó kapcsolatokat és a magas elvárásokat összegzi. Példaként: az iskolai 

környezet észlelt minősége az iskolában megtapasztalt gondoskodó kapcsolatokból (1., 3., 5. 

tétel), magas elvárásokból (2., 4., 6.) és az iskolai közegben való értelemteli részvétel 

érzéséből (7., 8., 9. tétel) épül fel. Hasonló módon történik az ismeretségi körben, a kortársak 

között és az otthon megtapasztalt támogatás – mint külső erőforrások – összegzése is 

(Constantine és Benard, 2001; Örkényi, Koszonits, Vajda és Kállainé Harangi, 2005).   

  Hanson és Kim 2007-ben publikált, több ezer diák részvételével lezajlott felmérésében 

minden alskála reliabilitásmutatója meghaladta a kívánatos 0,70-es mértéket. A teszt-reteszt 

reliabilitás-mutató azonban több alskála esetében alatta maradt a 0,60-as értéknek. Csupán 

három alskála (otthoni és kortárs támogatás, értelmes részvétel a tágabb közösségben) 

mutatott megfelelő időbeni stabilitást. A mérőeszköz validitási adatai azonban az elvárt 

eredményeket hozták: a támogató külső erőforrások megléte negatív együttjárást mutatott a 

depresszív tünetekkel, az iskolakerüléssel és szerhasználati mutatókkal, míg pozitív 

korrelációban állt a diákok iskolához való kötődésével és a jó iskolai teljesítménnyel.  
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Egy hazai vizsgálatban (Örkényi, Koszonits, Vajda és Kállainé Harangi, 2005) a RYDM 

megfelelő pszichometriai tulajdonságokkal bírt. A megbízhatóságot mérő Cronbach-alfa 

értékek az egyes skálák és a teljes skála esetében 0,72 és 0,88 között mozogtak. Adott 

RYDM-területek, források mértékében, átlagában sem nemi, sem életkorbeli eltéréseket nem 

találtak a vizsgált több mint 1000, 6-8. osztályos tanuló csoportjában.  

 

III. 2. 5. 1. 4. 2. Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív junior változat  

 

A középiskolások megküzdő kapacitásának monitorozására a hazai fejelsztésű Pszichológiai 

Immunkompetencia Kérdőív junior változatát (PIK-Junior, Oláh, 1996, 1999, 2005) 

használtuk (XVI. melléklet). A 48 tételes junior változat, hasonlóan, mint a 80 itemes felnőtt 

verzió 16 alskálából, illetve az azokból származtatott 3 összevont mutatóból épül fel, és 

minden tételt egy négyfokú Likert-skálán kell megítélni (1=egyáltalán nem jellemző, 2=kicsit 

jellemző, 3=majdnem jellemző, 4=teljes mértékben jellemző). Azonban míg a junior 

változatban 3 tétel alkot egy-egy alskálát, addig a felnőtt verzióban 5. Eltérő továbbá az egyes 

itemek megfogalmazása, ennek háttere az életkorból fakadó különbségek figyelembe vétele 

volt.  

A 16 alskála tartalmát Oláh (1999 és 2005) alapján közüljük:  

1. Pozitív gondolkodás: a kedvező kimenetek elővételezésére és elvárására való attitűdöt 

méri, a korábbi tapasztalatokból felépített optimizmust nehezített körülmények között is.   

2. Kontrollérzés: az abban való hit, hogy a személyen múlik, mi fog történni adott 

élethelyzetében, egyben aktív erőfeszítések tétele a kontroll megszerzésére és megtartására.  

3. Koherenciaérzék: az összefüggések megértésére való képesség, az abban való bizalom, 

hogy a környezetben bekövetkező változások előre jelezhetőek. A jó felfogóképesség és a 

források sikeres kezelése mellett magában foglalja az élet értelmességének érzését, az 

értelemteli életcélok követését is.  

4. Növekedésérzés: a saját fejlődés, növekedés, megújulás folyamatosságának az érzése, 

miközben önkiteljesedését a személy reálisan értékeli.  

5. Öntisztelet: önmaga pozitív értékelése és mértéktartó önjutalmazásra való képesség, a 

személy által létrehozott eredmények reális értékelése és megbecsülése.  

6. Rugalmasság, a kihívások vállalása: nyitottság, fogékonyság az új dolgokra és az azokba 

való belemerülésre, a rugalmas alkalmazkodásra, a fejlődés igenlése.  

7. Társas forrásmonitorozás, empátia: képesség a társas környezet információinak érzékeny 

és szelektív észlelésére és azok adekvát felhasználására az aktuális és jövőbeni célok 

megvalósításában.  

8. Leleményesség: kreatív kapacitás eredeti ötletek, tervek kidolgozására vagy a tanult 

ismeretek olyan átstrukturálására, melyek a problémák megoldásában segítenek. Olyan 

hozzáállás, mely mindig bízik a pozitív kimenetelben.  

9. Énhatékonyság-érzés: szilárd hit abban, hogy képes valaki az általa kitűzött célokhoz 

szükséges tettek végrehajtására.  

10. Társas mobilizálás képessége: annak elérése, hogy mások támogassák a személyt, 

segítsék céljai megvalósítását. Eredményesség a kapcsolatteremtésben és a meggyőzésben.  

11. Szociális alkotóképesség: a másokban rejlő adottságok kiaknázásának képessége azért, 

hogy azok az egyén elképzeléseit segítsék, személyes kapacitását fokozzák.  

12. Szinkronképesség: a pszichés energiák, a figyelem és a tudati működés adott, a személy 

szándéka szerinti tevékenységre és annak megoldására való koncentrálásának képessége, 

egyfajta tudati kontroll, mely az események változásaival történő együtt haladást segíti. 

13. Kitartás: az elhatározott tervek, viselkedés folytatása akadályok megjelenése esetén is, 

amit a magas szintű frusztrációs tolerancia és késleltetési képesség segít.   
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14. Impulzivitáskontroll: a viselkedés racionális irányítására, kontrollálására való képesség, 

melybe beletartozik a várható következmények elemzése, a helyzetnek legmegfelelőbb 

magatartás és kontrolláltsági fok megválasztása.  

15. Érzelmi kontroll: a kudarcokból és fenyegetésekből fakadó negatív érzelmek 

szabályozásának és konstruktív viselkedésformákba történő átfordításának képessége, hogy 

a zavaró emóciók ne gátolhassák az egyén terveinek végigvitelét.  

16. Ingerlékenységgátlás: hatékony indulatkezelés, azaz a harag és a düh feletti kontroll és 

azok konstruktív módon való felhasználásának képessége.  

A személyiség „pszichés antitestjeit” reprezentáló 16 alskálából 3 összevont mutató építhető 

fel: az azonos funkciókat szolgáló személyiségkomponensek sűrűsödnek egy-egy faktorba, 

melyeket Oláh Attila (2005) előzetesen elméleti alapon határozott meg, majd megerősítő 

faktoranalízissel is igazolt. Ezek a felnőtt változat esetében a következők (Oláh, 2005, 89. 

oldal alapján) (az egyes skálákat felépítő tételek zárójelben szerepelnek, a fordított itemek 

aláhúzással jelezve):   

I. Megközelítő rendszer: pozitív gondolkodás (1, 17, 33, 49, 65), kitartás (13, 29, 45, 61, 

77), növekedésérzés (5, 21, 37, 53, 69), kontrollérzés (2, 18, 34, 50, 66), koherenciaérzék (3, 

19, 35, 51, 67), rugalmasság (a kihívások vállalása) (6, 22, 38, 54, 70), társas monitorozás 

(7, 23, 39, 55, 71).  

II. Mobilizáló, alkotó, végrehajtó rendszer: énhatékonyság (9, 25, 41, 57, 73), öntisztelet (4, 

20, 36, 52, 68), leleményesség (8, 24, 40, 56, 72), társas mobilizálás (10, 26, 42, 58, 74), 

szociális alkotóképesség (11, 27, 43, 59, 75).  

III. Önszabályozó rendszer: szinkronképesség (12, 28, 44, 60, 76), impulzivitáskontroll (14, 

30, 46, 62, 78), érzelmi kontroll (15, 31, 47, 63, 79), ingerlékenységkontroll (16, 32, 48, 64, 

80).  

A serdülő változat esetében is – hasonló tartalommal – 3 nagy alrendszer mutatható ki (az 

egyes alskálákat felépítő tételek az adott skála után zárójelben láthatóak, az aláhúzott itemek 

kiértékelésnél fordítandók):  

I. Pozitív jövőkép és érdeklődés: pozitív gondolkodás (1, 17, 33), kitartás (9, 25, 41), 

növekedésérzés (16, 32, 48), koherenciaérzék (2, 18, 34), kontrollérzés (3, 19, 35), 

rugalmasság/kihívások vállalása (5, 21, 37), társas forrásmonitorozás (13, 29, 45).  

II. Alkotás és önmegvalósítás: énhatékonyság (7, 23, 39), öntisztelet (4, 20, 36), 

leleményesség (6, 22, 38), társas mobilizálás (14, 30, 46), szociális alkotóképesség (15, 31, 

47).  

III. Önszabályozás: szinkronképesség (8, 24, 40), impulzivitáskontroll (10, 26, 42), érzelmi 

kontroll (12, 28, 44), ingerlékenységkontroll (11, 27, 43).  

Minél magasabb az összpontszám, annál jobb megküzdő kapacitással rendelkezik a 

válaszadó, hasonlóképpen érvényes ez az összefüggés az egyes alskálákra és a három nagy 

pszichés „immunrendszer-konstruktumra”.  

A PIK-Juniort Nagy Henriett egy érzelmi intelligencia teszt konvergens és prediktív 

érvényességének tesztelését végző vizsgálatban használta fel, melyben 67 elsős gimnazista 

adataira támaszkodott (Nagy, 2009). Vizsgálatában a legtöbb PIK-Junior alskála megfelelő 

reliabilitási mutatókkal rendelkezett, több alskála (pozitív gondolkodás, kontrollérzés, társas 

forrásmonitorozás és forrásmobilizálás, valamint forrásteremtés) azonban nem érte el a 

kívánatos 0,70 értéket. A felmért érzelmi intelligencia komponensek (saját és a másik személy 

érzelmeinek észlelési képessége) közül a pszichés immunkompetencia-összetevők csak a saját 

érzelmek észlelési képességével mutattak kapcsolatot, neveztesen: minél pontosabban képes 

saját érzelmeit észlelni egy serdülő, annál pozitívabb jövőképpel és önmegvalósítási 

kapacitással rendelkezik és viszont (Nagy, 2009).  

A PIK felnőtt változat skáláinak reliabilitási mutatói a tanulmányok szerint megfelelőek (pl. 

Oláh, 2005; Oláh, Nagy és G. Tóth, 2010). Az utóbbi, közel 4000, különböző nemzetiségű 



 116 

felnőtt körében végzett felmérés szerint az egyes PIK-skálák Cronbach-alfa értékei 0,84-0,88 

között mozogtak (Oláh, Nagy és G. Tóth, 2010). A mérőeszköz alskáláinak 2 hetes 

időintervallumot átfogó teszt-reteszt mutatói igen magasak, minden esetben a 0,80-as szint 

körül járnak, vagy meg is haladják azt (Oláh, 2005). A PIK-komponensek konvergens és 

diszkriminatív érvényessége is alátámasztást nyert a mérőeszközt bevezető vizsgálatban 

(Oláh, 2005): minden esetben a PIK-skálák és más személyiségkomponensek (pl. Big Five 

faktorok) a tartalmilag elvárt irányú, mérsékelt korrelációt mutatták. Példaként: minél jobb 

valakinek a PIK-en mért önszabályozó kapacitása, annál magasabb lelkiismeretességgel és 

érzelmi stabilitással jellemezhető (Oláh, 2005). A skála továbbá kiválóan alkalmas normatív 

és problémásként jellemezhető csoportok elkülönítésére: Oláh (2005) vizsgálatában például 

az alkoholbetegek és az illesztett kontraszt-csoport között a legtöbb alskála esetében 

szignifikáns eltérést mutatott ki: az egészséges minta rendre jobb lelki immunkapacitás-

értékekkel bírt. Oláh (2005) azt is feltérképezte, hogy az egészséges személyiségműködést 

magyarázó egyéb modellekhez (pl. ego-reziliencia, well-being) a pszichés 

immunkompetencia-modell (PI) hogyan viszonyul. Eredményei szerint a Ryff-féle well-being 

és a pszichés immunrendszer segítségével becsülhető meg a legpontosabban az, hogy valaki 

mennyi pszichés és testi tünetről számol be, valamint a PI-modell alapján jelezhető előre a 

legmegbízhatóbban az, hogy valaki a mindennapokban milyen gyakorta él át flow-élményt. 

Oláh, Nagy és G. Tóth (2010) nemzetközi összehasonlító vizsgálatában pedig rámutattak, 

hogy a pszichológiai immunrendszer minősége és a születéskor várható élettartam között erős, 

szignifikáns irányú együttjárásra számíthatunk (férfiaknál r=0,68, p<0,01; nők esetében 

r=0,71, p<0,01).  

 

III. 2. 5. 1. 5. Páskuné Kiss-féle Szabadidő Kérdőív  

 

A szabadidő felhasználásának minőségéről – mely a pszichoszociális funkcionálás fontos 

mutatója – szintén egy hazai fejlesztésű kérdőív felhasználásával nyertünk adatokat. Páskuné 

Kiss Judit (2010) habilitációs értekezésében mutatja be az általa kialakított Szabadidő-

jövőkép Kérdőívet, melynek a szabadidő felmérésére vonatkozó részét használtuk fel a 

gyermekeknek szóló kérdőívcsomagokban. Páskuné Kiss (2010) fókuszcsoportos interjúkkal 

térképezte fel azokat a fogalmi sémákat, jelentéstartalmakat, melyek a serdülők fejében a 

szabadidőhöz asszociálódnak. A korábbi szabadidő-mérőeszközökhöz képest jelentős újítása, 

hogy nem a szabadidő felhasználásának mennyiségi szempontú elemzésére koncentrál (pl. 

időtérképek, időmérlegek felvételével), illetve nem kötött tartalmakat jelöltet meg (pl. tv-

nézés), hanem a szabadon választott tevékenység személyes élménytartalmára ad kategóriákat 

(pl. pihenés, együtt levés a szeretteinkkel, alkotótevékenység végzése, önfejlesztés). A 

szabadidő eltöltésének funkcióját tudjuk így letapogatni az egyes kitöltőknél.  

A kérdőív (XVII. melléklet) az instrukció után egy mondatkezdeménnyel indít: „A 

szabadidő számomra lehetőséget ad arra, hogy…”. A fiatalok 11 felkínált befejezés közül 

kell, hogy kiválasszanak 5 olyat, melyek leginkább kifejezik álláspontjukat a szabadidő 

eltöltésének funkciójával kapcsolatban, illetve két olyan mondatbefejezést, melyek számukra 

a legkevésbé fontosak a szabadidő kapcsán. Ezzel 3 kategória alakítható ki: adott funkció a 

szubjektív megítélés szerint a legfontosabb-e, vagy közepesen fontos (a semmiféle jelzéssel 

nem jelölt funkciók), illetve a legkevésbé fontos. A 11 funkció mellett egy „egyéb”, szabadon 

kitölthető kategória is szerepel, azonban Páskuné Kiss (2010) tapasztalatai szerint ezt a 

lehetőséget alig használják ki a serdülők.  A kérdőív azért ad arra lehetőséget, hogy a 

szabadidő kapcsán 5 fontos funkciót jelöljenek be a kitöltők, mert a fókuszcsoportos interjúk 

rávilágítottak arra, hogy az emberek a különböző szabadidős tevékenységeikkel többféle 

egyéni szükségletüket elégítik ki (Páskuné Kiss, 2010). Példaként: az olyan tevékenységek, 

mint a közös tévénézés és séták, valamint a család nőtagjainak vasárnaponkénti együttes 
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sütés-főzése a szabadidő-eltöltés tekintetében egyaránt azt a funkciót elégíthetik ki a személy 

számára, hogy együtt lehet azokkal, akiket szeret. Másrészt számos szabadidő-eltöltési mód 

többféle szükségletet (funkciót) is kielégíthet egyszerre (például az előbbi tevékenységek nem 

csak a szeretett személyekkel való együttlét igényét elégítihetik ki, hanem pihentethetnek is, 

vagy segíthetnek abban, hogy másoknak örömet szerezzünk). Jellemző lehet az is, hogy adott 

szabadidő-felhasználási mód (pl. testedzés) többféle funkciónak ad kiélési terepet (pl. a 

testedzés tekintetében: annak funkciója egyaránt lehet saját magunk fizikai karbantartása, 

kikapcsolódás, de lehetőséget adhat a másokkal, pl. barátokkal, hasonló érdeklődésű 

emberekkel való együttlét élményére is). A kérdőívvel egyéni szükségletmintázatok 

feltárására nyílik lehetőségünk.  

A szabadidő felhasználás kapcsán meghatározott funkciók a következők: pihenés, 

kikapcsolódás; társas kapcsolatok ápolása, másokon segítés; önmagunk fejlesztése, tanulás, 

látókör szélesítése; saját magunkkal való törődés (pl. a szervezet fizikai karbantartása); 

alkotótevékenység végzése; egyéb teendők elvégzése.  

Előzetes koncepciónk alapján az egyes funkciókat az alábbi nagyobb kategóriákba vontuk 

össze: I. pihenés, kikapcsolódás (1, 11); II. közösségi tevékenységek (2, 3); III. önfejlesztés, 

alkotás (4, 6, 9); IV. saját magunkkal való törődés (7, 8, 10). A II. kategóriába egyértelműen a 

társas támogatást kereső és kínáló, illetve proszociális viselkedésminták sorolhatók, míg az I., 

III. és IV. kategória az egyéni képességek, energiák feltöltését és fokozását foglalja össze.  

Páskuné Kiss (2010) rámutatott arra, hogy a hátrányos helyzetű serdülők számára a 

szabadidő főként annak a lehetőségét jeleníti meg, hogy a tanuláson kívüli egyéb teendőiket 

(pl. szülőknek való segítés, háztartás ellátása) el tudják végezni, ellenben a kontroll csoportba 

sorolt tanulók a szabadidőre alapvetően úgy tekintenek, mint amely teret ad arra, hogy 

önmagukat fejlesszék. A szabadidő és a jövőkép kapcsán Páskuné Kiss (2010) azt is kiemelte, 

hogy azok a serdülők, akik a pihenést, lazítást tekintik a legfontosabb szabadidő-funkciónak, 

későbbi felnőtt életszerepeik között a dolgozói szerepet nem tartják olyan fontosnak, míg a 

gyermekszerepet későbbi életszakaszaikban is előtérbe helyezik. Akik viszont a 

kikapcsolódást mintegy leértékelik, későbbi életükben kitüntetett területnek tekintik a 

dolgozói szerepet. Ennek alapján, úgy tűnik, a magyar serdülők körében a „munkára 

reflektáló szabadidő”-felfogás a legjellemzőbb (Páskuné Kiss, 2010, 39.), azaz a szabadidőt a 

fiatalok jórészt abban – az ipari társadalomtól kezdve domináns – paradigmában szemlélik, 

mely szerint a szabadidő mintegy a munka inverze. Ez azt jelenti, hogy a szabadidő nem 

önmagában, csupán a munka által nyer(het) értelmet, ami rányomja a bélyegét a szabadidő 

felhasználásának minőségére. Ráadásul ebben a paradigmában a munka – de akár a szabadidő 

– sem vagy nehezen hoz(hat) áramlat-élményt (Csíkszentmihályi, 1997), kreatív kiteljesedést.   

 

 

III. 2. 5. 2. A szülői mintában alkalmazott eszközök  

 

 A serdülők szüleit elsőként saját magukra, párjukra és gyermekeikre vonatkozó 

információk – demográfiai adatok, kontrollváltozók – megadására kértük (XVIII. melléklet). 

Felvételre került többek között a családi állapot mellett a szülő és párja életkora, iskolai 

végzettsége, aktuális aktivitása, az, hogy hány gyermeket nevelnek jelenleg, azok milyen 

neműek és életkorúak, a kitöltő szülő milyen kapcsolatban van a kérdőívcsomag párját kitöltő 

gyermekkel, szenved-e a szülő vagy a gyermek valamilyen krónikus betegségben, 

amennyiben igen, milyen betegségben, hogyan értékeli a szülő a saját egészségi állapotát és a 

család megélhetését biztosító jövedelmét, részt vesz-e vallásos közösség életében, valamint 

járt-e már gyermekével pszichés gondozáson, amennyiben igen, milyen problémával.  

A kérdőívek mellett szerepelt még két olyan kérdés is, melyek a mentális egészség 

tekintetében fontos változókat mértek fel (pl. Keyes, 2002a): részben az elmúlt hat hónap 
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három legstresszesebb életeseményének felsorolására kértük a szülőket (miközben a stresszes 

életesemény fogalmára rövid meghatározást adtunk). A stresszes életeseményeket előzetesen 

kialakított kategóriákba soroltuk a kódolásnál. Ezek a csoportok a következők
57

: nem élt át 

stresszes életeseményt; anyagi nehézség; családi problémák; haláleset; baleset; 

betegség/kórházi tartózkodás; munkanélküliség; munkahelyi nehézségek; a gyermek 

továbbtanulásával kapcsolatos aggodalom (a sajátos mintában (középiskolások) külön 

kategóriát képezett); politikai/közéleti események; kimerültség/túlterheltség; 

barátokkal/ismerősökkel kapcsolatos aggodalom; hatósági procedúrák; mindennapi 

bosszúságok. Ennek a kategóriarendszernek az alapján minden esetben kódolni tudtuk a 

beérkezett válaszokat. Másrészt a szülőknél is rákérdeztünk arra, hogy az elmúlt egy 

hónapban mennyit hiányzott gyermeke az iskolából (ezek a válaszok a közel 400 párosnál 

csupán egy esetben tértek el a gyermekétől), valamint maga a szülő hány napot maradt távol 

munkahelyéről vagy a mindennapi háztartási munkáit nem tudta elvégezni fizikai állapota, 

illetve kedélyállapota miatt (a munkából kiesett napok számát mint egészségmutatót 

értékeltük).  

A szülők pszichés állapotát és azt, hogyan látják serdülő gyermeküket, az alábbi változókkal 

operacionalizáltuk:  

1) a gyermek mentális állapotának észlelése: pszichés (érzelmi és viselkedéses) tünetek a 

gyermeknél.  

2) intrapszichés szinten: érzelmi, pszichés és szociális jóllét tényezők; élettel való 

elégedettség; pszichés (depresszív) tünetek; megküzdési kapacitás.  

3) a mikrorendszer szintjén:  

a. családi szint (nevelés-gondoskodás, a család problémamegoldó képessége, 

érzelmek kifejezése, viselkedésbeli határok, a felelősség megosztása és 

kommunikáció a családban).  

 

III. 2. 5. 2. 1. Gyermekviselkedési Kérdőív obszervációs feltétel  

 

A szülők gyermekük pszichés állapotát a Gyermekviselkedési Kérdőív (CBCL) rövidített, 

szülői változatának (Gádoros, 1996; Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005) kitöltésével ítélték 

meg (XIX. melléklet). A Gyermekviselkedési Kérdőív önkitöltős verzióját pedig a 

kamaszoknak adtuk, melyet a III. 2. 5. 1. 2. 2. fejezetben már ismertettük, ebbe a szülői 

változat jellemzését is belefoglaltuk.  

 

III. 2. 5. 2. 2. Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változat  

 

A szülői mentális egészség, illetve annak komponensei (emocionális, pszichológiai és társas 

jóllét) felmérésére a Keyes-féle Mentális Egészség Kontinuum Skálát alkalmaztuk (Keyes, 

Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008), melyet a serdülő változat kapcsán 

már részletesen jellemeztünk a III. 2. 5. 1. 1. 1. fejezetben. A felnőtt változat annyiban tér el a 

serdülőtől, hogy magázó formulát használ, és az 5. tételnél hiányzik a felsorolásból az iskola, 

mint közösségi színtér (XX. melléklet).  

 

III. 2. 5. 2. 3. Cantril-létra  

 

A szülői élettel való elégedettség felmérésére – a serdülőkhöz hasonlóan – a Cantril-létrát 

használtuk fel, melyet a III. 2. 5. 1. 1. 2. fejezetben ismertettünk. Mivel a serdülő és a felnőtt 

változat eltérést nem mutat, ezért a mellékletben azt csupán egyszer közöljük.  

                                                 
57

 Vö. a Paykel-féle Életesemény Kérdőív és rövidített változatának kategóriáival (Perczel-Forintos, Kiss és 

Ajtay, 2005, 57-60. o.).  
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III. 2. 5. 2. 4. Beck Depresszió Kérdőív rövidített változat  

 

A szülők depresszív tüneteinek felmérésére a Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatát 

(rBDI) alkalmaztuk (XXI. melléklet). Az eredeti, 21 tételes Beck Depresszió Kérdőívből 

(BDI) (Beck, Ward, Mendelsohn, Mock és Erbaugh, 1961) Kopp, Skrabski és Czakó (1990) 

alakított ki egy magyar nyelvű 9 tételes rövidített változatot a BDI-vel végzett korábbi 

felméréseik alapján, miközben a Beck és Beck (1972) által kialakított rövid verziót is 

figyelembe vették. A 9 tétel, mely a depressziós tünetegyüttes súlyosságának egyik 

legmegbízhatóbb mérőeszköze (Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005, 45.), a következő: 

szociális visszahúzódás, döntésképtelenség, alvászavar, fáradékonyság, túlzott aggódás a testi 

tünetek miatt, munkaképtelenség, pesszimizmus, az elégedettség és az öröm hiánya, önvádlás 

(Kopp és Fóris, 1993).  

A rövidített változatban az egyes tételeket az „egyáltalán nem jellemző”-től az „alig 

jellemző”-n és a „jellemző”-n át a „teljesen jellemző”-ig kell megítélni. A kódolásnál 

0=egyáltalán nem jellemző, 1=alig jellemző, 2=jellemző és 3=teljesen jellemző. Minél 

magasabb pontszámot ér el a kitöltő, annál több és/vagy súlyosabb depresszív tünetet él meg. 

Az rBDI összpontszám átszámítható a hosszú változat pontszámára, ennek azonban több 

képlete is fellelhető a hazai szakirodalomban (pl. Kopp és Fóris, 1993; Perczel Forintos, Kiss 

és Ajtay, 2005; Konkolÿ Thege é.n.), ám egyik képlet sem tud megfelelően elszámolni a rövid 

és a hosszú változat összefüggéseivel.  A képletek közül az „rBDI összpontszám x 2,22” 

(megtalálható Konkolÿ Thege Barna évszám nélküli összefoglaló kéziratában) tűnik a 

legközelebb állónak ahhoz, hogy a rövid verzió összpontszámát átkonvertálhassuk a hosszú 

változatnak megfelelően. Azonban egy, Konkolÿ Thege Barnával folytatott konzultáció 

eredményeként jelen dolgozatban az „rBDI összpontszám x 2,33” képletét alkalmazzuk, mert 

ez a formula eredményezi a 21 tételes eredeti és a 9 itemes rövid hazai verzió pontszámainak 

legpontosabb megfeleltetését. Az átszámítás azért fontos jelen esetben, mert a BDI 

összpontszám kapcsán a szakirodalom (Kopp és Skrabski, 1992; Kopp és Fóris, 1993) 4 

kategóriát határoz meg, mely a depresszió súlyosságát jelzi: a 0-9 pont normál értéket mutat; 

a 10-18 pont enyhe depressziót jelez; a 19-25 pont már középsúlyos depressziós állapotot 

jelöl; míg a 25 pont feletti érték súlyos depresszióra utal. Az rBDI összpontszám BDI 

összpontszámra való átkonvertálásával az rBDI esetében is lehetőségünk nyílik a depresszív 

állapot súlyossági fokára következtetni. Lényeges azonban azt is megjegyeznünk – az rBDI és 

a BDI kiváló diagnosztikus megbízhatósága (pl. Rózsa, Szádóczky és Füredi, 2001) mellett – 

hogy vizsgálatunkban nem volt célunk diagnózis felállítása, a depressziós tünetek 

fennállásának súlyosságát kívántuk pusztán megbecsülni.  

Az rBDI-t már az 1980-as évek vége óta szívesen és gyakorta alkalmazzák hazai 

kutatásokban és a pszichiátriai, pszichológiai praxisban is annak gyors, könnyű felvehetősége, 

értékelhetősége és megbízhatósága miatt. Kopp Mária például 1988-ban és 1994/95-ben a 

magyar lakosság lelkiállapotát „letapogató” reprezentatív felmérésekben alkalmazta a 

kérdőívet, amely az általános lelkiállapot adekvát mérőeszközének mutatkozott (Kopp és 

Skrabski, 1992, 1995). A pszichometriai mutatók az rBDI használhatóságát igazolták ezeken 

a reprezentatív mintákon, és azóta is rendre kiváló értékeket hoznak a vizsgálatokban. Egy 

közel 1800 fős, háziorvost felkereső felnőtt mintán a tételek együttjárásának mértéke 0,83 volt 

(Rózsa, Szádóczky és Füredi, 2001). Ebben a populációban a leggyakrabban előforduló 

probléma a fáradtság és az alvászavar volt. Rózsa, Szádóczky és Füredi (2001) konfirmátoros 

faktoranalízissel az egyfaktoros modell érvényességét is igazolták az esetleges többfaktoros 

megoldásokkal szemben, valamint megerősítették a skála jó diagnosztikus megbízhatóságát 

is. Fontos az is, hogy a nők minden életkori csoportban – a nemzetközi eredményekkel 

összhangban – szignifikánsan több depresszív tünetről számoltak be, mint a férfiak, valamint 
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az egyes korcsoportokat vizsgálva a 35-54 évesek, azaz éppen az eriksoni generativitás 

életszakaszában lévő felnőtt populáció mutatta a legtöbb depressziós szimptómát (Rózsa, 

Szádóczky és Füredi, 2001).  

 

III. 2. 5. 2. 5. Családészlelés Skála  

 

A családi funkcionálás minőségének megítélését – ahogyan a serdülőknél – úgy a szülőknél 

is a Családészlelés Skálával (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) térképeztük fel. Egyetlen eltérés 

található a két változat között: a felnőtt verzió instrukciója magázó, míg a serdülő változat 

tegező formulát használ. A skála jellemzése megtalálható a III. 2. 5. 1. 3. 1. fejezetben, így e 

helyütt ettől eltekintünk, ahogyan a skála mellékletben való ismételt közlésétől is.  

 

III. 2. 5. 2. 6. Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív  

 

Az Oláh Attila (1996, 1999, 2005) által kidolgozott Pszichológiai Immunkompetencia 

Kérdőívet (PIK) (XXII. melléklet) használtuk fel, hogy feltérképezzük a szülői 

személyiségműködés egészségességének állapotát, azaz a megküzdési források és protektív 

dimenziók meglétét, melyek egy komplex kognitív eszközrendszerben, a pszichés 

immunszisztémában szerveződnek eggyé. A pszichés immunkapacitás és komponensei akkor 

lépnek működésbe, legalábbis akkor kellene megfelelően funkcionálniuk, amikor az egyén 

integrált pszichés működését külső vagy belső tényezők akadályozzák (Oláh, 2005).  

A Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív junior változatát a serdülő mintában 

használtuk fel. A PIK Junior jellemzésébe már belefoglaltuk a PIK leírását és pszichometriai 

tulajdonságait is, ami megtalálható a III. 2. 5. 1. 4. 2. fejezetben.  

 

 

III. 2. 5. 3. A vizsgálatban felhasznált kérdőívek megbízhatósága 

 

A disszertációban alkalmazott tesztek reliabilitási adatait táblázatos formában összesítve 

közöljük (5. táblázat). Általánosságban elmondható, hogy mind a serdülők, mind a szülők 

esetében felhasznált mérőeszközök belső konzisztenciája összességében eléri a megfelelőnek 

tekinthető 0,70-es szintet (Nunnally és Bernstein, 1994) (a Cronbach-α értékek 0,743-0,957 

között mozognak), azaz minden felhasznált skála – így az újonnan bevezetett Mentális 

Egészség Kontinuum Skála felnőtt és serdülő változata és a Családészlelés Skála felnőtt és 

serdülő változata is – megbízható mérőeszköznek minősíthető.  

Több kérdőív esetében előfordul azonban, hogy alskáláik közül néhány gyenge belső 

konzisztencia értéket mutat, azaz az elfogadható 0,60-nál kisebb Cronbach-α érték jellemzi. 

Ezek az alskálák a következők (az 5. táblázatban szürke színnel kiemelt értékek): 1. a 

Gyermekviselkedési Kérdőív önkitöltő változatának „deviáns viselkedés” alskálája; 2. a 

Családészlelés Skála „viselkedésbeli határok” alskálája mind a serdülő, mind a szülői változat 

esetében; 3. a Komplex Család Kérdőív „differenciáció” alskálája; 4. a RYDM gyermek 

reziliencia kérdőív „iskolai gondoskodó kapcsolatok” és a „kortárs közösség magas elvárásai” 

alskálái; valamint 5. a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív esetében a serdülő és a 

felnőtt változatban a „kontrollérzés” alskála, illetve a serdülő változatban további 6 alskála 

(koherenciaérzék, rugalmasság, társas forrásmonitorozás, énhatékonyság-érzés, társas 

forrásmobilizálás, szociális alkotóképesség) Cronbach-α értéke volt alacsonyabb, mint 0,60. 

Ezek az alskálák 0,220-0,595 közötti Cronbach-α értékeket vettek fel, ami elfogadhatatlannak 

minősül.  

Az egyes alskálák alacsony Cronbach-α értékének hátterében az adott faktor kérdéseinek 

tartalombeli szórtsága állhat (Nunnally és Bernstein, 1994), azaz az adott skála feltehetően 
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nem egységes képződmény. Megoldás lehet, hogy a skálát alkotó leggyengébb tételeket 

elhagyjuk. Ezt a lehetőséget megvizsgálandó, minden gyenge Cronbach-α szinttel bíró 

alskálát homogenitásvizsgálatnak vetettünk alá itemanalízis elvégzésével. A konstrukciós 

reliabilitás-vizsgálat szerint ennél a 14 alskálánál az item-maradék korrelációk az egyes 

tételek esetében nem érték el a 0,3-0,4-es szintet és/vagy az adott tételek elhagyásával az 

eredeti Cronbach-α érték nem javult volna jelentősen. Ez azt jelenti, hogy ezen alskálák 

önmagukban nem értelmezhetőek elkülönülő, önálló konstruktumot leképező jelenségekként, 

azonban itemeik hozzájárulnak más, a vizsgálatban megbízhatónak bizonyult skálák 

felépítéséhez.  

Mindezen tények miatt ebből a 14 alskálából 13-at önállóan az egyes elemzésekben nem 

szerepeltetünk, csak olyan skálákkal és alskálákkal dolgoztunk a statisztikai analízisek során, 

melyek belső konzisztenciája legalább elfogadható szintű. Egy kivételt tettünk azonban: a 

Családészlelés Skála „viselkedésbeli határok” alskálája esetében. Mivel a mérőeszköz jelen 

vizsgálatban került elsőként hazai bevezetésre, ezért minden – eredeti – alskálával dolgoztunk 

az egyes elemzésekben, ahol azokra szükség volt. Néhány megjegyzést érdemes ezért a 

„viselkedésbeli határok” alskálával kapcsolatban tenni. Már a kérdőívet bevezető vizsgálatban 

is (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) a leggyengébb – bár még az elfogadható tartományba eső – 

Cronbach-α értéket (0,70) a „viselkedésbeli határok” alskála mutatta. Jelen vizsgálatban a 

serdülők mintájában a „viselkedésbeli határok” alskála Cronbach-α értéke 0,510 volt, az 

alskála 5 itemének skálaátlaga 14,7 (min. 4–max. 20; SD:2,64) volt, a rész-maradék 

korrelációk két (2. és 5.) tétel esetében elérték a 0,3-as szintet, három item esetében (10., 19., 

26.) 0,217-0,257 között variáltak. Bármely tétel törlésével a Cronbach-α értéke rosszabb lett 

volna, mint az eredeti érték. Hasonló mintázat jellemzi a felnőtt változatot is (Cronbach-α: 

0,497; skálaátlag 15,63 (min. 4–max. 20; SD:2,24; item-totál korrelációk 0,247-0,338 között; 

a belső reliabilitás mutató nem javulna az egyes tételek elhagyásával). Az alskála gyengesége 

magyarázható lehet azzal a tartalmi jellegzetességgel, hogy az öt tétel közül kettő (a 2. és az 5. 

tétel) a család mindennapjainak rendjéhez, szokáskészletéhez, a rendszerességhez kapcsolódik 

(lefekvési és étkezési idő), míg a másik három tétel (10., 19., 26.) a családban felépült 

szabályokhoz, elvárásokhoz való igazodásra kérdez rá, ezek feltehetően a felszíni 

szabálykészlethez (pl. étkezési idő rendszeressége) képest sokkal mélyebb irányelveket 

foglalnak magukban (pl. tisztelet a szülők iránt, az érzelmek szabályozásának és kifejezésének 

elfogadott formái, az egymás felé tanúsított tolerancia mértéke), amik struktúrát és jelentést 

adnak a családi életnek. Másrész kulturális különbségekkel is magyarázható lehet, hogy a 

„viselkedésbeli határok” alskála statisztikailag nem megfelelően „viselkedik”. A magyar 

társadalomban ugyanis sokkal elfogadottabb a család tekintélyelvű működése, a szabályokkal 

szorosan átszőtt struktúra, mint például az angolszász országokban (Vargha, Baktay, Tóth, 

Kisgyörgyné Pongrácz és Bagdy, 2006). Erre utal Vargha, Baktay, Tóth, Kisgyörgyné 

Pongrácz és Bagdy (2006) is az Olson-családteszt (OCST) magyar adaptációja kapcsán, 

hiszen ennél a családmérő eljárásnál is a viselkedésbeli határokat, szabályokat feltérképező 

alskála, az Egybefonódott skála volt a legkevésbé megbízható. Végül azt sem szabad 

elvetnünk, hogy fordítási hiba történt, azonban ennek a lehetőségét a többrétű fordítási 

folyamattal igyekeztünk kiszűrni (két független fordító, szakfordító által végzett 

visszafordítás, az angol nyelvű változat szerzője vetette össze az eredetit a visszafordított 

verzióval, a kérdéses pontokat ennek alapján több levélváltással tisztáztuk). További 

vizsgálatokban érdemes lenne új, a hazai viszonyokat esetlegesen jobban leképező tételekkel, 

a társas szabályok, normák mentén való családi összekötöttséget más tartalmakkal 

megragadni, ezzel a magyar sajátosságokhoz adaptálni ennek a területnek a felmérését.  
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5. táblázat: A vizsgálatban alkalmazott kérdőívek belső megbízhatóságát becslő Cronbach-

alfa értékek az egyes skálák és alskálák esetében 

 

A serdülő mintában használt kérdőívek A szülői mintában használt kérdőívek 

SKÁLA CRONBACH-α 

(tételszám) 

SKÁLA CRONBACH-α 

(tételszám) 

Serdülő Mentális 

Egészség Kontinuum 

Skála  

0,876 

(14) 
Mentális Egészség 

Kontinuum Skála 
0,891 

(14) 

   Emocionális jóllét  0,832 

(3) 

   Emocionális jóllét  0,872 

(3) 

   Pszichológiai jóllét 0,790 

(6) 

   Pszichológiai jóllét 0,834 

(6) 

   Szociális jóllét  0,720 

(5) 

   Szociális jóllét  0,753 

(5)  

Gyermek Depresszió 

Kérdőív  

0,859 

(27) 
Beck Depresszió 

Kérdőív rövidített 

változat  

0,822 

(9) 

Gyermekviselkedési 

Kérdőív  

önkitöltő változat 

0,883 

(44) 
Gyermekviselkedési 

Kérdőív  

obszervációs változat 

0,900 

(46)  

   Társkapcsolati 

   problémák 

0,708 

(8) 

   Társkapcsolati 

   problémák 

0,740 

(9) 

   Szorongás,  

   depresszió 

0,825 

(9) 

   Szorongás,  

   depresszió 

0,799 

(9) 

   Szomatizáció  0,666 

(6) 

   Szomatizáció  0,685 

(6) 

   Figyelmi problémák 0,684 

(7) 

   Figyelmi problémák 0,716 

(7) 

   Deviáns viselkedés  0,515 

(6) 

   Deviáns viselkedés  0,635 

(7) 

   Agresszivitás  0,635 

(8) 

   Agresszivitás  0,676 

(8) 

   Internalizáció 0,859 

(17) 

   Internalizáció 0,850 

(18) 

   Extrenalizáció  0,734 

(14) 

   Extrenalizáció  0,776 

(15) 

Családészlelés Skála  0,902 

(29) 
Családészlelés Skála  0,877 

(29) 

   Gondoskodás, 

   törődés 

0,834 

(6) 

   Gondoskodás, 

   törődés 

0,773 

(6) 

   Problémamegoldás  0,793 

(7) 

   Problémamegoldás  0,776 

(7) 

   Érzelemkifejezés  0,831 

(6) 

   Érzelemkifejezés  0,779 

(6) 

   Viselkedésbeli  

   határok  

0,510 

(5) 

   Viselkedésbeli  

   határok  

0,497 

(5) 

   Felelősség  0,605    Felelősség  0,669 
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(5) (5) 

   Kommunikációs  

   index 

0,836 

(9) 

   Kommunikációs  

   index 

0,777 

(9) 

Komplex Család 

Kérdőív  

0,743 

(22) 
  

   Integritás  0,651 

(12) 
  

   Differenciáció  0,569 

(12) 
  

Resilience Youth 

Developmental 

Modul (RYDM)  

0,900 

(33) 
  

   Iskolai források 0,812 

(9) 
  

      Gondoskodó  

      kapcsolat  

0,595 

(3) 
  

      Magas elvárások 0,714 

(3) 
  

      Értelemteli  

      részvétel 

0,672 

(3) 
  

   Iskolán kívüli 

   közösségi források 

0,819 

(9) 
  

      Gondoskodó  

      kapcsolat  

0,849 

(3) 
  

      Magas elvárások 0,789 

(3) 
  

      Értelemteli 

      részvétel 

0,751 

(3) 
  

   Kortárs közösség  

   forrásai  

0,763 

(6) 
  

      Gondoskodó  

      kapcsolat  

0,877 

(3) 
  

      Magas elvárások 0,572 

(3) 
  

   Otthoni források  0,817 

(9) 
  

      Gondoskodó  

      kapcsolat  

0,710 

(3) 
  

      Magas elvárások 0,681 

(3) 
  

      Értelemteli  

      részvétel 
0,675 

(3) 
  

Pszichológiai 

Immunkompetencia 

Kérdőív junior 

változat  

 

0,918 

(48) 

Pszichológiai 

Immunkompetencia 

Kérdőív 

 

0,957 

(80) 

   Pozitív 

   gondolkodás  

0,736 

(3) 

   Pozitív 

   gondolkodás  

0,837 

(5) 
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   Kontrollérzés  0,371 

(3) 

   Kontrollérzés  0,572 

(5) 

   Koherenciaérzék  0,457 

(3) 

   Koherenciaérzék  0,705 

(5) 

   Növekedésérzés  0,647 

(3) 

   Növekedésérzés  0,698 

(5) 

   Kitartás  0,642 

(3) 

   Kitartás  0,646 

(5) 

   Rugalmasság  0,490 

(3) 

   Rugalmasság  0,831 

(5) 

   Társas  

   forrásmonitorozás 

0,440 

(3) 

   Társas  

   forrásmonitorozás 

0,857 

(5) 

   Leleményesség  0,617 

(3) 

   Leleményesség  0,866 

(5) 

   Énhatékonyság-érzés 0,476 

(3) 

   Énhatékonyság-érzés 0,798 

(5) 

   Társas mobilizálás  0,551 

(3) 

   Társas mobilizálás  0,732 

(5) 

   Szociális 

   alkotóképesség  

0,220 

(3) 

   Szociális 

   alkotóképesség  

0,829 

(5) 

   Öntisztelet 0,624 

(3) 

   Öntisztelet 0,837 

(5) 

   Szinkronképesség 0,666 

(3) 

   Szinkronképesség 0,721 

(5) 

   Impulzivitáskontroll  0,739 

(3) 

   Impulzivitáskontroll  0,706 

(5) 

   Érzelmi kontroll  0,751 

(3) 

   Érzelmi kontroll  0,720 

(5) 

   Ingerlékenységgátlás 0,741 

(3) 

   Ingerlékenységgátlás 0,735 

(5) 

      Pozitív jövőkép és  

      érdeklődés  

0,858 

(21) 
      Megközelítő  

      rendszer  

0,908 

(35) 

      Alkotás és 

      önmegvalósítás  

0,790 

(15) 
      Mobilizáló, 

      alkotó, 

      végrehajtó rdsz. 

0,933 

(25) 

      Önszabályozás  0,855 

(12) 
      Önszabályozó  

      rendszer  

0,877 

(20) 

 

 

III. 2. 6. Eredmények  

 

Eredményeinket a következő logika mentén adjuk közre: a leíró eredmények bemutatása 

után az újonnan bevezetett kérdőívek pszichometriai jellemzőit járjuk részletesen körbe külön 

a serdülő és külön a szülői (felnőtt) minta kapcsán. Megjelenítjük továbbá a pozitív mentális 

egészség kategoriális megközelítésével (pl. Keyes, 2002a; 2009b) kapott eredményeinket és a 

vizsgálatban operacionalizált konstruktumok között feltárt kapcsolatokat is – mind a serdülő, 

mind a felnőtt mintában. Eredményeinket – ahol lehetséges – korábbi, külföldi mintákon 

végzett vizsgálati adatokkal is rendre összehasonlítjuk, ami hazai vizsgálatunkat egy 

szélesebb, nemzetközi perspektívában is elhelyezi. Ezt követi a serdülők és szüleik 
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tapasztalatainak, beszámolóinak összevetése. Végül pedig a legterjedelmesebb fejezet a 

változók közötti komplex kapcsolatok feltárásával foglalkozik (prediktív változók, mediáló 

tényezők, útmodellek tesztelése).  

Adataink elemzése során a következő statisztikai módszereket alkalmaztuk: négy, újonnan 

bevezetett kérdőív (Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála; Mentális Egészség 

Kontinuum Skála; Serdülő Családészlelés Skála és Családészlelés Skála) esetében az elméleti 

faktorstruktúra adatainkra való illeszkedésének tesztelésére konfirmatív faktorelemzést 

használtunk. A változók közötti kapcsolatokat Pearson-féle korrelációs elemzéssel, illetve 

Spearman-féle rangkorrelációs elemzéssel vizsgáltuk meg. A csoportok összehasonlítása 

független mintás t-próbával, illetve egyszempontos varianciaanalízissel történt. Az 

összefüggések erősségének becslésére a Cohen-d hatásméret mutatót (Cohen, 1988) 

alkalmaztuk. Kategoriális változók esetében a gyakoriságokat χ²-próbával hasonlítottuk össze. 

Adott függő változó determinánsainak feltérképezését többszörös lineáris regresszió 

elemzéssel végeztük. Két változó kapcsolatában egy harmadik változó közvetítő szerepét 

mediációs elemzéssel (Baron és Kenny, 1986) teszteltük. Végül a változók közötti komplex 

kapcsolatok feltárása céljából útelemzést végeztünk a strukturális egyenletek módszerével 

(Structural Equation Modeling, SEM, pl. Kline, 2011).  

Az elemzésekhez az SPSS 17.0 és az Mplus Version 6 (Muthén és Muthén, 1998-2010) 

statisztikai programcsomagokat használtuk.  

 

 

III. 2. 6. 1. A kérdőívek leíró eredményei a serdülő és a felnőtt mintában  

 

A vizsgálatban felhasznált kérdőívek fő- és alskáláinak átlagait, szórásait és az átlagokhoz 

tartozó 95%-os szintű megbízhatósági intervallumokat mind a serdülő mintára (6. táblázat), 

mind a szülői mintára  (7. táblázat) külön közöljük. A serdülő mintában nemi bontásban is 

részletezzük az adatokat, a szülők mintájában – a nemi arányok kiegyensúlyozatlansága miatt 

(88,1% nő és csupán 11,9% férfi) – csak a teljes mintára vonatkozó, összesített adatokat 

tüntetjük fel. A serdülő minta nemenkénti összehasonlításainál, ahol a szóráshomogenitás 

teljesült, a t-értéket és a hozzá tartozó szignifikanciaszintet adjuk közre, ellenkező esetben 

pedig a d-értéket. Azokat a sorokat, ahol nemi különbséget jelzett a csoport-összehasonlítás 

eredménye, a könnyebb áttekinthetőség miatt szürkével emeltük ki a 6. táblázatban.  

A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála esetében sem az összpontszám, sem az 

egyes alskálák átlagértékeiben nem mutatkozott szignifikáns eltérés a nemek között, bár az 

érzelmi jóllét alskála esetén a statisztikai próba tendenciaszintű eltérést jelzett a fiúk javára, 

ám a hatásméret mutató (Cohen-d=0,20) gyenge értékkel bírt (Cohen, 1977).  

A Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített, serdülő változatát Keyes 2009-ben vezette 

be (Keyes, 2009a), azonban ekkori tanulmányában nem közöl a főskálára és a három alskálára 

vonatkozó átlagértékeket, pusztán 12 tétel esetében az egyes itemek átlagértékeit (mivel a 14 

tételes kérdőívből ekkor 2 tételt kihagyott (célok és önelfogadás), mert azt már más 

kérdésekkel lekérdezték a vizsgálatban), így a hazai kamasz minta Serdülő MHC-SF 

átlagértékeit nem tudjuk az amerikai fiatalok eredményeivel összehasonlítani.  

A pszichés problémákat jelző Gyermekviselkedési Kérdőív átlagértékei mind a főskála, 

mind az egyes alskálák esetében a normál (kevés tünet vagy tünetmentes) tartományba esnek 

(vö. Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005, 209. o.). Saját mintánkon a nemek között az 

átlagok tekintetében szignifikáns különbséget tapasztaltunk mind az összproblémaérték, mind 

az internalizáló zavarok tekintetében: minden esetben a lányoknál jelentkezik több tünet. Az 

internalizáció skálát felépítő két alskála (társas kapcsolatok és szorongás-depresszió) esetében 

azonban a nemek között csak a szorongásos, depresszív tünetszám tekintetében jelentkezett 

nemi különbség: a lányok átlagosan több mint 1,5-szer annyi szorongásos-depresszív 
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szimptómáról számolnak be, mint a fiúk, ami egybevág a Gyermek Depresszió Kérdőív 

eredményeivel is. Megjegyezzük, hogy a Gyermek Depresszió Kérdőíven elért populációátlag 

mind az összmintában (á=9,78; SD:6,50), mind a fiúk (á=8,77; SD:6,5), mind a lányok 

(á=10,43; SD:6,72) mintájában alatta marad a depressziós epizód fennállását valószínűsítő 

pontértéknek (12 pont) (Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005). Rózsa, V. Komlósi, Kő, 

Vetró, Gádoros és Csorba 1999-es vizsgálatának 12-18 éves korú normatív mintájának 

átlagértékeivel összehasonlítva saját, egyező életkori övezetbe sorolható mintánkban mind a 

kitöltő fiúk (d=5,37; p=0,0000; Cohen-d=0,45), mind a lányok (d=6,19; p=0,0000; Cohen-

d=0,45) szignifikánsan kevesebb tünetet jeleztek. A hatásméret mutató (Cohen-d) a csoportok 

közötti különbség tekintetében mindkét esetben közepes hatásméretet tükröz.   

A lányok „előnye” a CBCL szomatizáció alskálája esetében is megmutatkozik: átlagosan 

majdnem 2,5-szer több testi tünetet (pl. szédülés, fáradtság, hányinger) tapasztalnak 

maguknál, mint a fiúk. Az adatokat tovább árnyalja, hogy mintánkban a serdülő fiúk 

szignifikánsan erősebb megküzdő kapacitással (PIK-Juniorral felmérve) bírnak, mint a 

lányok. Finomabb elemzésben nemi különbség a pszichés immunrendszer önmegvalósítás és 

önszabályozás alskáláinál mutatkozik: a lányok szignifikánsan rosszabb értékekkel 

jellemezhetőek e két területen, mint a kamasz fiúk. Ugyanakkor a 12-14 éves lányok a baráti 

közeg támogatásából szignifikánsan nagyobb mértékű erőforrást tudnak kiaknázni, mint a 

kortárs fiúk. A felsoroltakon kívül más területen a felmért változók tekintetetében nem 

mutatkozott nemi különbség a serdülők körében (6. táblázat).  

 

6. táblázat: A vizsgálatban alkalmazott kérdőívek átlagértékei (a hozzájuk tartozó szórással és 

az átlagok 95%-os konfidenciaintervallumával) a teljes serdülő mintában, illetve nemenkénti 

bontásban, valamint az átlagok összehasonlítása 

 

 Serdülő teljes Fiúk (n=155) Lányok (n=239) t/d 

(p) 

 

Cohen-d Átlag (SD) 

[CI] 

Átlag (SD) 

[CI] 
Átlag (SD) 

[CI] 

Serdülő 

MHC-SF 

42,85 (11,96) 

[ 41,67-44,03] 
43,63 (11,82) 

[41,77-45,49] 
42,35 (12,05) 

[40,82-43,88] 
1,026 (0,305) 0,11 

  S. MHC-SF 

  Érzelmi wb  

10,38 (3,09) 

[10,07-10,69] 
10,75 (3,03) 

[10,27-11,23] 
10,14 (3,11) 

[9,75-10,53] 
1,923 (0,055)

+ 0,20 

  S. MHC-SF 

  Pszichés wb 

20,85 (5,79) 

[20,28-21,42] 
20,88 (5,54) 

[20,01-21,75] 
20,83 (5,84) 

[20,09-21,57] 
0,092 (0,926) 0,01 

  S. MHC-SF 

  Szociális wb 

11,67 (5,15) 

[11,16-12,18] 
12,11 (5,26) 

[11,28-12,94] 
11,38 (5,07) 

[10,74-12,02] 
1,376 (0,170) 0,14 

Cantril-létra 7,34 (1,69) 

[7,17-7,51] 

7,38 (1,61) 

[7,13-7,63] 

7,32 (1,75) 

[7,10-7,54] 

0,358 (0,720) 0,04 

CBCL 16,19 (9,68) 

[15,23-17,15] 

14,75 (9,48) 

[13,26-16,24] 

17,12 (9,72) 

[15,89-18,35] 

-2,369 

(0,018)* 

0,25 

  CBCL  

  internaliz. 

6,05 (5,30) 

[5,53-6,57] 

5,08 (5,24) 

[4,26-5,90] 

6,67 (5,25) 

[6,00-7,34] 

-2,910 

(0,004)** 

0,30 

  CBCL  

  externaliz. 

4,47 (3,20) 

[4,15-4,79] 

4,77 (3,49) 

[4,22-5,32] 

4,28 (2,99) 

[3,90-4,66] 

1,465 (0,144) 0,15 

    CBCL 

    társas kap. 

2,53 (2,42) 

[2,29-2,77] 

2,59 (2,52) 

[2,19-2,99] 

2,49 (2,35) 

[2,19-2,79] 

0,404 (0,687) 0,04 

    CBCL  

    szor-depr. 

3,52 (3,45) 

[3,18-3,86] 

2,51 (3,04) 

[2,03-2,99] 

4,18 (3,55) 

[3,73-4,63] 

-4,992 

(0,000)*** 

0,50 

    CBCL  

    szomatiz 

1,40 (1,78) 

[1,22-1,58] 

0,75 (1,11) 

[0,58-0,92] 

1,82 (1,99) 

[1,57-2,07] 

-6,827 

(0,000)*** 

0,63 

    CBCL  

    figyel prob 

4,30 (2,61) 

[4,04-4,56] 

4,19 (2,72) 

[3,76-4,62] 

4,36 (2,53) 

[4,04-4,68] 

-0,634 (0,527) 0,07 
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    CBCL  

    agresszió  

2,59 (2,05) 

[2,39-2,79] 

2,75 (2,31) 

[2,39-3,11] 

2,48 (1,86) 

[2,24-2,72] 

1,211 (0,227)  0,13 

CDI 9,78 (6,50) 

[9,14-10,42] 

8,77 (6,05) 

[7,82-9,72] 

10,43 (6,72)  

[9,58-11,28] 

-2,527 

(0,012)* 

0,26 

Serdülő  

FPS 

60,39 (12,53) 

 [59,15-61,63] 

60,59 (11,68) 

[58,75-62,43] 

60,26 (13,08) 

[58,60-61,92] 

0,254 (0,795) 0,03 

  FPS  

  gondoskod 

19,88 (3,61) 

[19,52-20,24] 

19,58 (3,52) 

[19,03-20,13] 

20,07 (3,67) 

[19,60-20,54] 

-1,306 (0,192) 0,14 

  FPS 

  probmegold 

22,50 (3,90) 

[22,11-22,89] 

22,71 (4,08) 

[22,07-23,35] 

22,37 (3,77) 

[21,89-22,85] 

0,856 (0,393) 0,09 

  FPS  

  érzelemkif 

11,56 (3,80) 

[11,18-11,94] 

11,63 (3,71) 

[11,05-12,21] 

11,51 (3,87) 

[11,02-12,00] 

0,303 (0,762) 0,03 

  FPS  

  vis határok 

14,17 (2,64) 

[13,91-14,43] 

14,25 (2,71) 

[13,82-14,68] 

14,13 (2,61) 

[13,80-14,46] 

0,436 (0,663)  0,05 

  FPS  

  felelősség 

15,34 (2,54) 

[15,09-15,59] 

15,51 (2,50) 

[15,12-15,90] 

15,22 (2,57)  

[14,89-15,55] 

1,098 (0,273) 0,11 

  FPS  

  komm 

28,85 (4,87) 

[28,37-29,33] 

28,88 (4,46) 

[28,18-29,58] 

28,83 (5,13) 

[28,18-29,48] 

0,096 (0,923) 0,01 

Komplex 

Család 

74,74 (7,68) 

[73,98-75,50] 

74,50 (6,77) 

[73,43-75,57] 

74,89 (8,22) 

[73,85-75,93] 

-0,480 (0,631) 

 

0,05 

  KompCsal 

  integritás 

35,41 (4,10) 

[35,01-35,81] 

35,63 (3,82)  

[35,03-36,23] 

35,27 (4,27) 

[34,73-35,81] 

0,839 (0,402)  0,09 

  KompCsal 
  differenciáció 

39,28 (4,62) 

[38,82-39,74] 

38,87 (3,87) 

[38,26-39,48] 

39,55 (5,03) 

[38,91-40,19] 

-1,431 (0,153) 0,15 

RYDM 

iskolai forrás 

26,49 (5,04) 

[25,50-27,48] 

26,18 (5,28) 

[24,64-27,72] 

26,76 (4,86) 

[25,46-28,06] 

-0,569 (0,570) 0,12 

RYDM 

közösségi forr 

26,62 (5,82) 

[25,45-27,77] 

26,80 (5,43) 

[25,21-28,39] 

26,46 (6,16) 

[24,82-28,10] 

0,286 (0,776) 0,06 

RYDM  

baráti forrás 

19,64 (3,14) 

[19,02-20,26] 

18,61 (3,09) 

[17,71-19,51] 

20,48 (2,94) 

[19,70-21,26] 

-3,055 

(0,003)** 

0,63 

RYDM 

otthoni forr 

31,02 (4,05) 

[30,22-31,82] 

30,84 (3,58) 

[29,79-31,89] 

31,17 (4,43) 

[29,99-32,35] 

-0,394 (0,694) 0,08 

PIK-J 

 

135,23 (18,98) 
[133,06-137,40] 

138,70 (19,68) 
[135,02-142,38] 

133,13 (18,28) 
[130,48-135,78] 

2,452  

(0,015)* 

0,30 

  PIK-J 

  pozitív jövő 

61,74 (9,18) 

[60,69-62,79] 

62,53 (9,50) 

[61,74-65,30] 

61,26 (8,97) 

[59,96-62,56] 

1,143 (0,254) 0,14 

  PIK-J 

  önmegvalós 

41,51 (6,42) 

[40,77-42,25] 

42,47 (7,00) 

[41,16-43,78] 

40,92 (5,99) 

[40,05-41,79] 

2,010  

(0,045)* 

0,24 

  PIK-J 

  önszabályoz 

32,02 (6,88) 

[31,23-32,81] 

33,70 (6,75) 

[32,44-34,96] 

31,01 (6,77) 

[30,03-31,99] 

3,303 

(0,001)*** 

0,40 

+
p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; [CI]: megbízhatósági intervallum, minden esetben 95%-os 

megbízhatósági szintet jelezve  

Az alkalmazott rövidítések feloldása: Serdülő MHC-SF/S. MHC-SF: Serdülő Mentális Egészség Kontinuum 

Skála; CBCL: Gyermekviselkedési Kérdőív; CDI: Gyermek Depresszió Kérdőív; Serdülő FPS: Serdülő 

Családészlelés Skála; RYDM: Resilience Youth Developmental Modul; PIK-J: Pszichológiai 

Immunkompetencia Kérdőív Junior változat.  

A RYDM kérdőív esetében az elemszámok alakulása: nössz=99; nfiú=45; nlány=54. A PIK-Junior esetében az 

elemszámok a következők: PIK-Jössz=293; PIK-Jfiú=110; PIK-Jlány=183.  

 

 

A felnőtt mintában felhasznált mérőeszközök skáláinak átlagértékeit, azok 

konfidenciaintervallumát és a hozzájuk tartozó szórásokat a 7. táblázatban közöljük.  

A Mentális Egészség Kontinuum Skála saját mintánkban kapott átlagértékeit összevetettük 

Khumalo, Temane és Wissing (2012) afrikai felnőtteknél kapott eredményeivel. Amerikai 
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vagy nyugat-, illetve közép-európai felnőtt populációból származó átlagértékekkel nem volt 

lehetőségünk összehasonlítást végezni, mert Keyes (2006) eddig a skála rövidített változatát 

amerikai felnőtt populációban még nem használta. A holland felnőtt mintán alapuló 

publikációban (Westerhof és Keyes, 2010) pedig nem közölnek átlagértékeket. Harmadrészt, 

más, létező nemzeti változatokon (pl. kanadai francia, norvég, svéd, finn) alapuló közléseket 

nem találtunk.  

A dél-afrikai felnőttekhez (n=459) viszonyítva a magyar felnőtt minta (n=389) jóllét-átlaga 

szignifikánsan alacsonyabb volt (áafrikai=43,48; SD:12,73; ámagyar=41,79; SD:12,38; d=1,96; 

p<0,05). A három alskálát tekintve árnyaltabb eredményeket kaptunk: az érzelmi jóllét 

tekintetében nem mutatkozott a két nemzet között különbség (áafrikai=9,47; SD:4,10; 

ámagyar=9,47; SD:3,29; d=0,00; p>0,05), ellenben mind a pszichológiai (áafrikai=22,11; SD:5,93; 

ámagyar=21,22; SD:5,48; d=2,28; p<0,05), mind a szociális jóllét átlagértékeiben (áafrikai=11,89; 

SD:5,93; ámagyar=11,10; SD:5,67; d=1,99; p<0,05) szignifikáns eltérés jelent meg a két kultúra 

között: a dél-afrikai felnőttek rendre magasabb értékeket értek el az eudaimonikus jóllét 

dimenziókon. Megjegyzendő azonban, hogy az átlagértékek nemzetek közötti különbsége 

mindhárom esetben a Cohen-d mutató alapján elhanyagolható hatásméretűnek tekinthető 

(Cohen-dMHC-SFössz=0,13; Cohen-dpszichés wb=0,16; Cohen-dszociális wb=0,14).  

Az egy-itemes, globális szubjektív jóllét mutató (Cantril-létra) szülői értékeit egy 40 ország 

eredményeit összefogó, 2010-es OECD-felméréshez
58

 tudjuk hasonlítani – sajnos (mivel a 

felmérés a szórásokat nem közli) csupán az átlagok tekintetében: az OECD-országok átlaga a 

0-10-ig terjedő skálán 6,6; a magyarok 4,6-es értékkel állnak a legrosszabb helyen, a 

kínaiakkal egyetemben. Az amerikaiak átlaga 7,2. A legmagasabb, 7,5 feletti átlagértékeket a 

norvégok, a kanadaiak és a dánok mutatják (OECD, 2011). Aktuális mintánk 6,78-as átlaga az 

OECD-országok összesített átlagát mutatja fel, míg a 2010-es magyar adatokhoz képest 

magasabb értéket jelez.  

A rövidített Beck Depresszió Kérdőív mintaátlagát részben egy hazai, 12 évvel ezelőtti 

vizsgálat eredményeivel vetettük össze, melybe 1794, családorvoshoz forduló személyt 

vontak be (Rózsa, Szádóczky és Füredi, 2001). Sajnálatos módon ebben a vizsgálatban sem 

közölnek az átlagértékek mellett szórás-adatokat, ezért kétmintás t-próba elvégzésére jelen 

esetben sem nyílt lehetőségünk. A Rózsa, Szádóczky és Füredi-féle (2001) felmérésben a 35-

54 éves korosztályban az rBDI-összpontszám átlaga férfiaknál 12,5, nőknél pedig 13,4 pont 

volt, saját mintánkban az átlagpontszám a teljes mintában jóval kevesebb: 3,55 pont 

(SD:3,48) volt. Mintánk depresszió átlagértékeit összevetettük két reprezentatív (n1988=21006; 

n1995=12 457) hazai felmérés eredményeivel is: 1988-ból és 1995-ből (Kopp, Skrabski és 

Szedmák, 1999). A rendszerváltás időszakában, 1988-ban a 40-49 éves korosztály rBDI-

átlaga 6,83 (SD:0,11), közel egy évtizeddel később, 1995-ben pedig 8,04 (SD:0,18) volt. Saját 

– nem reprezentatív – mintánk 3,55-ös átlaga (SD:3,48) mind az 1988-as (d=18,59, p=0,000, 

Cohen-d=5,34), mind az 1995-ös (d=25,45, p=0,000, Cohen-d=7,12) átlagokhoz képest 

szignifikánsan alacsonyabb. A hatásméret mutatókból pedig kitűnik, hogy az átlagok közötti 

különbség igen jelentősnek tekinthető.  

A szülők a Gyermekviselkedési Kérdőív obszervációs változata alapján mind az 

összprobléma-értéket, mind az egyes alskálákat tekintve átlagosan a normál (tünetmentes 

vagy néhány tünet) övezetbe sorolják gyermekeiket a tünetviselkedés tekintetében (vö. 

Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005, 207. o.).  

                                                 
58

 Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development; magyarul: Gazdasági Együttműködési 

és Fejlesztési Szervezet) 1961-ben alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson tagállamainak a lehető legjobb 

gazdasági és szociális politika kialakításában. Hazánk 1996 óta tagja a szervezetnek olyan államok mellett, mint 

pl. Ausztrália, Ausztria, Egyesült Királyság, Svájc, Svédország, USA).  
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A Családészlelés Skálát (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) felnőtt mintán elsőként alkalmaztuk 

vizsgálatunkban, így nemzetközi és hazai kutatásokkal való összehasonlítást nem tudunk 

tenni.  

Végül, a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív (Oláh, 1999 és 2005) mintabeli 

átlagértékeit vetjük össze korábbi adatokkal. Oláh, Nagy és G. Tóth (2010) kultúrközi 

összehasonlításukban 12 nemzet pszichés immunrendszerének átlagértékeit vetették össze, 

sajnos csupán szórás nélküli átlagokat feltüntetve. Adataik szerint a magyar nők PIK-átlaga 

196,4, a magyar férfiaké pedig 196,5 volt (Oláh, Nagy és G. Tóth, 2010). Vizsgálatukban a 

svéd nők (á=209,7) és férfiak (á=211,6), valamint az izraeli nők (á=211,3) és férfiak 

(á=210,3) adták a legmagasabb értékeket. Saját mintánk PIK-átlagértéke 236,92 (SD:32,15) 

volt, ami mind a svéd és izraeli, mind a magyar átlagértékeknél jóval kedvezőbb megküzdési 

kapacitást mutat fel.  

 

7. táblázat: A vizsgálatban alkalmazott kérdőívek átlagértékei (a hozzájuk tartozó szórással és 

az átlagok 95%-os konfidenciaintervallumával) a teljes szülői mintában 

 

Skála Átlag (SD)  

[CI] 

Skála Átlag (SD)  

[CI] 

MHC-SF 

 

41,79 (12,38) 

[40,56-43,02] 
Cantril-létra 6,78 (1,67) 

[6,61-6,95] 

  MHC-SF 

  Érzelmi wb 

 

9,47 (3,29) 

[9,14-9,80] 

BDI 

 

8,27 (8,11) 

[7,46-9,08] 

rBDI 3,55 (3,48) 

[3,20-3,99] 

  MHC-SF  

  Pszichés wb 

21,22 (5,48) 

[20,67-21,77] 
FPS 65,02 (9,45) 

[64,08-65,96] 

  MHC-SF 

  Szociális wb 

11,10 (5,67) 

[10,53-11,67] 
  FPS  

  gondoskod 

20,96 (2,61) 

[20,70-21,22] 

CBCL (obszervációs) 

 

8,48 (8,07) 

[7,68-9,28] 
  FPS 

  probmegold. 

23,81 (2,71) 

[23,54-24,08] 

  CBCL  

  internaliz. 

3,63 (4,21) 

[3,21-4,05] 
  FPS  

  érzelemkif. 

10,86 (3,04) 

[10,56-11,16] 

  CBCL  

  externaliz. 

2,57 (2,83) 

[2,29-2,85] 
  FPS  

  vis. határok 

15,63 (2,24) 

[15,41-15,85] 

    CBCL 

     társas kap. 

1,76 (2,25) 

[1,54-1,98] 
  FPS  

  felelősség 

15,48 (2,37) 

[15,24-15,72] 

    CBCL  

     szor-depr. 

1,86 (2,46) 

[1,61-2,11] 
  FPS  

  komm 

30,47 (3,56) 

[30,12-30,82] 

     CBCL  

     szomatizáció 

0,77 (1,32) 

[0,64-0,90] 
PIK  236,92 (32,15) 

[233,72-240,12] 

     CBCL  

     figyelmi probl. 

1,53 (1,88) 

[1,34-1,72] 
  PIK Megközelítő 106,39 (14,11) 

[104,98-107,81] 

     CBCL  

     deviáns vis. 

0,74 (1,28) 

[0,61-0,87] 
  PIK Mobilizáló 71,82 (13,62) 

[70,46-73,18] 

     CBCL  

     agresszió 

1,83 (1,89) 

[1,64-2,02] 
  PIK Önszabályozó 58,49 (9,37) 

[57,56-59,42] 
n=389; [CI]: megbízhatósági intervallum, minden esetben 95%-os megbízhatósági szinten.  

Alkalmazott rövidítések: MHC-SF: Mentális Egészség Kontinuum Skála felnőtt változat; CBCL (obszervációs): 

Gyermekviselkedési Kérdőív obszervációs (szülők által a gyermekre vonatkoztatva kitöltött) változat; BDI: Beck 

Depresszió Kérdőív; rBDI: Beck Depresszió Kérdőív rövidített változat; FPS: Családészlelés Skála; PIK: 

Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív.  
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III. 2. 6. 2. A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változatának 

faktorstruktúrája 

 

A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála (serdülő MHC-SF) hazai adaptációs 

folyamatát kezdtük meg a disszertáció harmadik vizsgálatának részeként. Ehhez első 

lépésként a kérdőív faktorstruktúrájának érvényességét teszteltük. Az elemzéshez az Mplus 

programcsomag 6. verzióját (Muthén és Muthén, 1998-2010) használtuk, és megvizsgáltuk, 

hogy hazai adataink mennyire illeszkednek a Corey Keyes (pl. 2002a, 2006; Keyes, Wissing, 

Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008) által elméleti alapon felvázolt, majd – több 

nemzeti mintán is (ld. a III. 2. 5. 1. 1. 1. fejezetet) – statisztikailag igazolt háromfaktoros 

struktúrához.  

A faktoranalízis eredményeinek ismertetése előtt röviden bemutatjuk az ún. konfirmátoros 

faktoranalízis célját, lényegét.  

 

III. 2. 6. 2. 1. A megerősítő (konfirmátoros) faktoranalízis célja  

 

A megerősítő faktoranalízis (confirmatory factor analysis, CFA) a strukturális egyenletekkel 

történő modellezés (structural equation modeling, SEM) egy típusa, amelynek fő célja a 

modelltesztelés (Brown, 2006). A konfirmátoros faktorelemzés során az a priori modellünk 

illeszkedését vizsgáljuk, azaz azt, hogy a modell egésze milyen jól magyarázza adatainkat, így 

lehetségessé válik ekvivalens (pl. különböző faktorszámú) modellek tesztelése, 

„versenyeztetése” is (Kline, 2011). A megerősítő faktorelemzés tehát egy hipotézisvezérelt 

technika: az explorátoros faktoranalízissel (exploratory factor analysis, EFA) szemben a 

kutatónak sajátos elvárásokkal kell bírnia (1) a lehetséges faktorok számáról és (2) 

tartalmáról, azaz arról, hogy mely változók rendelődnek adott faktorhoz, valamint (3) arról, 

hogy a faktorok korrelálnak-e egymással vagy sem (Thompson, 2004).  

A CFA technikáját vizsgálatunkban arra használtuk fel, hogy két újonnan bevezetett teszt 

(Mentális Egészség Kontinuum Skála és Családészlelés Skála) látens struktúráját – a 

mérőeszköz tételeinek feltételezett kapcsolatrendszerét – megvizsgáljuk: hazai mintán is 

igazoljuk, vagy elvessük azt a szerkezetet és a mögötte álló teóriát, melyet az eredeti 

tesztszerkesztők kialakítottak.  

A konfirmátoros faktoranalízist az Mplus statisztikai programcsomag 6. verziójával 

(Muthén és Muthén, 1998-2010) végeztük.  

Azt eldönteni, hogy hipotetikus modellünk és az empirikus adatok mennyire hasonlóak, ún. 

illeszkedési mutatók segítségével lehet. Alább számba vesszük azokat az illeszkedési 

mutatókat, melyeket figyelembe vettünk a modelltesztelések során. Ezek olyan illeszkedési 

mutatók, melyeket a kurrens publikációkban konszenzusosan közölni szoktak. A 

legalapvetőbb a χ²-mutató, melynek minél alacsonyabb az értéke, annál jobb a modell 

illeszkedése az adatokhoz. Azaz, amennyiben a χ² értéke nem szignifikáns, akkor nincsen 

eltérés az elméleti modell és az empirikus adataink között (Rózsa, 2006). A χ²-mutató 

azonban igen érzékeny az elemszámra, a normalitás megsértésére, valamint a faktorstruktúra 

komplexitására, ezért ha szignifikáns a χ²-értéke, még nem kell feltétlenül elutasítanunk a két 

modell (elméleti és adatok) hasonlóságára vonatkozó nullhipotézisünket. További illeszkedési 

indexeket is figyelembe kell vennünk: egyrészt az ún. RMSEA-értéket (Root Mean Square 

Error of Approximation), mely a modellilleszkedés standard hibáját mutatja, és annál jobb, 

minél kisebb az értéke: jónak számít, ha kisebb, mint 0,05. A közepes illeszkedésű modellek 

RMSEA-értéke 0,08 körül variál. Szokás megadni még a CFI-értéket (Comparative Fit 

Index), amely az alapmodellhez történő összehasonlításon alapul és 0,90 felett mutat jó 

illeszkedést, illetve a TLI-értéket (Tucker Lewis Index), amely szintén 0,90 körül vagy a felett 

mondható megfelelőnek. Az ún. SRMR-mutató (Standardized Root Mean Square Residual: a 
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megfigyelt és az elvárt korreláció közötti standardizált különbség) esetében pedig a 0,08-nál 

kisebb érték jelzi a jó illeszkedést (Barrett, 2007; Kline, 2011). Míg ha több modellt 

versenyeztetünk, az AIC (Akaike Information Criterion) értékét is figyelembe kell vennünk, 

ami a jobban illeszkedő modell esetében kisebb (Brown, 2006).  

 

 

III. 2. 6. 2. 2. A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála megerősítő faktorelemzésének 

eredményei  

 

A serdülő MHC-SF kérdőív esetében a hipotetikus modell a kérdőív amerikai változata, 

azaz a Corey Keyes (2002a, 2006) által kialakított elméleti váz és az annak alapján létrehozott 

mérőeszköz háromfaktoros struktúrája volt. A mentális egészség ebben a modellben három 

faktorból tevődik össze: az érzelmi jóllétből, a pszichológiai jóllétből és a szociális jóllétből 

(Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008). Becslési módként maximum 

likelihood eljárást használtunk (a skálák ugyanis folyamatosak), mégpedig a normalitás 

megsértésére kevésbé érzékeny MLR becslési módot
59

, hiszen a főskála és a szociális jóllét 

alskála normál eloszlásúak, azonban az érzelmi és a pszichológiai jóllét alskálák esetében a 

normalitás már sérült.  

A serdülő (n=394) mintán három megoldást teszteltünk: egy egyfaktoros megoldást 

(összesített szubjektív jóllét mutató), valamint egy kétfaktorosat (az érzelmi jóllét mint 

hedonikus jóllét mutató alkotott egy faktort, a pszichés és a szociális jóllét pedig mint 

eudaimonikus jóllét mutatók egy másik faktort építettek fel), és a már említett háromfaktoros 

struktúrát. Ahogyan Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy (2008) felnőtt 

populáción végzett vizsgálatában, úgy a magyar serdülők mintájában is megerősítést nyert a 

három elkülönülő faktor jelenléte: az egyfaktoros és a kétfaktoros megoldás illeszkedési 

mutatói nem megfelelő értékeket vettek fel, ellenben a háromfaktoros modell jó illeszkedéssel 

jellemezhető. Eredményeink számszerű összefoglalása a 8. táblázatban szerepel. A három 

modell közötti különbségeket megvizsgáltuk a χ²-különbség-próba elvégzésével is (Satorra-

Bentler-teszt
60

): eszerint az adatok szignifikánsan jobban illeszkednek az eredeti 

háromfaktoros struktúrára, mint az alternatív kétfaktoros (Δχ²=1496,06; Δdf=2; p<0,001) és 

az egyfaktoros struktúrára (Δχ²=192,20; Δdf=3; p<0,001).   

Láthatjuk (8. táblázat), hogy a háromfaktoros megoldás esetében a χ²-érték ugyan 

szignifikáns, azonban a χ² és a szabadságfok (df) hányadosa 2 és 5 közötti értéket vesz fel 

(2,691), ami az elfogadható tartomány része. A további illeszkedési mutatók kiváló értékei 

pedig a kérdőív látens háromfaktoros formájának megfelelőségét bizonyítják.  

 

8. táblázat: A Serdülő MHC-SF illeszkedési mutatói az eredeti háromfaktoros, valamint egy 

egyfaktoros és egy kétfaktoros megoldás esetén
61

 

 

 χ² df p CFI TLI RMSEA SRMR AIC 

3 

faktoros 

megoldás 

 

199,152 

 

74 

 

0,000 

 

0,922 

 

0,904 

0,066 
(0,055-

0,077) 

 

0,055 

 

17235,191 

                                                 
59

 Az MLR becslési mód akkor is jól alkalmazható, ha olyan mintán dolgozunk, melyben az adatok nem 

függetlenek egymástól (pl. egy osztályba járó tanulók). A serdülő minta – ahogyan a III. 2. 3. és a III. 2. 4. 

fejezetekben ismertettük – több osztály diákjait foglalja magában, így esetünkben azért is adekvát megoldás az 

MLR becslési módszer alkalmazása, mert adott osztály diákjaira ható közös hatások – az adatkomplexitást 

fokozva – a vizsgálati személyek közötti függetlenséget csökkentik.  
60

 Az alkalmazott Satorra-Bentler-formula kiszámítási módja megtalálható a 

http://www.statmodel.com/chidiff.shtml honlapon.  
61

 Az egyes illeszkedési mutatók leírását, valamint kívánatos értékeit ld. a III. 2. 6. 2. 1. fejezetben. 

http://www.statmodel.com/chidiff.shtml
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2 

faktoros 

megoldás 

 

265,465 

 

76 

 

0,000 

 

0,882 

 

0,859 

0,080 
(0,069-

0,090) 

 

0,058 

 

17313,686 

1 

faktoros 

megoldás 

 

358,410 

 

77 

 

0,000 

 

0,825 

 

0,793 

0,096 
(0,086-

0,106) 

 

0,065 

 

17418,891 

 

 

A háromfaktoros megoldás faktorstruktúráját az egyes faktorokhoz tartozó tételekkel és a 

standardizált együtthatókkal a 8. ábra jeleníti meg. Az egyes faktorsúlyok, melyek az 

összefüggés fokát mutatják fel az adott tétel és az adott faktor között (Rózsa, 2006) minden 

esetben meghaladják a kívánatos 0,4-es értéket, s valamennyi együttható szignifikáns.  

 

 

 

 
 

 8. ábra: A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála faktorstruktúrája a standardizált 

együtthatók feltüntetésével
62

  

 

 

                                                 
62

 Megjegyzés: a tételekhez vezető nyilakon a standardizált együtthatók, míg a faktorok közötti kettős nyilakon a 

korrelációs együtthatók értéke van feltüntetve.  

pszichológiai 

jóllét 

érzelmi jóllét 

szociális 

jóllét 

1. tétel 

2. tétel 

 
3. tétel 

 

9. tétel 

 
10. tétel 

 
11. tétel 

 
12. tétel 

 
13. tétel 

 

8. tétel 

 

7. tétel 

 

6. tétel 

 

5. tétel 

 

4. tétel 

 

14. tétel 

 

0,73 
0,83 

0,84 

0,68 0,64 

0,48 

0,51 

0,63 

0,78 

0,51 

0,49 

0,76 

0,68 

0,52 

0,80 

0,72 

0,65 
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III. 2. 6. 3. A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála alskálái  

 

A serdülő MHC-SF minden alskálája és maga a teljes kérdőív – a III. 2. 5. 3. fejezetben 

láthattuk – megfelelő reliabilitást mutat. A normalitásvizsgálat pedig a mérőeszköz normális 

eloszlását igazolta: a Kolmogorov-Smirnov Z-próba értéke 1,271; p=0,079.  

Az egyes alskálák együttjárásai a következő módon alakultak: mindhárom alskála az 

összpontszámmal magas, pozitív irányú szignifikáns együttjárást mutatott. A legerősebben 

(r=0,900; p<0,01) a pszichológiai jóllét korrelált a globális mentális egészség mutatóval. Az 

érzelmi jóllét a pszichológiai és a szociális jólléttel közepes mértékű, pozitív irányú 

szignifikáns együttjárást jelzett, hasonló kapcsolati mintázat jellemzi a pszichológiai és a 

szociális well-being alskálákat is.
63

 Az eredmények azt mutatják – az elvártaknak megfelelően 

– hogy az egyes alskálák pozitív kapcsolatban vannak egymással és a globális lelki egészség 

mutatóval is. A korrelációs együtthatók mértéke azonban jól jelzi a főskála és az egyes 

alskálák elkülönültségének létjogosultságát, azaz az egyes alskálák redundanciáját 

elvethetjük. Az alskálák együttjárásainak mintázódását a 9. táblázat tartalmazza.  

 

9. táblázat: A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála faktorai közötti korrelációs 

együtthatók 

 

 Serd. MHC-SF 

össz 

Érzelmi 

jóllét 

Pszichológiai 

jóllét 

Szociális 

jóllét 

Serd. MHC-SF 

össz 

- 0,800*** 0,900*** 0,844*** 

Érzelmi 

jóllét 

 - 0,662*** 0,525*** 

Pszichológiai 

jóllét 

  - 0,583*** 

Szociális 

jóllét 

   - 

***p<0,001  

Alkalmazott rövidítések: Serd. MHC-SF: Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála 

 

 

III. 2. 6. 4. A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála validitásvizsgálata 

 

A serdülő MHC-SF adaptációjának része a kérdőív validálása, azaz a fogalmi érvényesség 

tesztelése is. Ezt részben a konvergens validitás tesztelésén keresztül (hasonló jelenséget mérő 

kérdőívekkel való kapcsolatrendszer áttekintése), részben pedig a diszkrimináns validitás 

alapján (adott konstruktumoktól való elkülönülés vizsgálata) tettük meg. A konvergens 

validitás esetében feltételeztük, hogy a mentális egészség, valamint mindhárom összetevője 

(érzelmi, pszichés és szociális jóllét) az élettel való elégedettséggel, a pszichés 

immunrendszerrel és annak három nagy alrendszerével, valamint a külső források által 

biztosított rezilienciával pozitív irányú, közepes mértékű vagy erős kapcsolatot mutat (10. 

táblázat). A diszkrimináns validitást tesztelve pedig elvártuk, hogy a mentális egészség és 

mindhárom összetevője gyenge, illetve közepes erősségű, fordított irányú együttjárást 

mutasson, azaz elkülönüljön a mentális betegséget leképező tünetektől, így a depresszív 

                                                 
63

 A Serdülő MHC-SF arab változatának adaptációs vizsgálatában Salama-Younes (2011) ismerteti a főskála és 

az alskálák korrelációs együtthatóit: az egyiptomi serdülők mintáján a szociális jóllét alskála nem mutatott 

szignifikáns együttjárást sem az érzelmi, sem a pszichés jóllét alskálával és a főskálával is csupán 0,21-es 

korreláció jelentkezett. Megjegyezzük, az egyiptomi felmérésben a szociális jóllét alskála megbízhatósága rossz 

színvonalú volt (Cronbach-α=0,49) (Salama-Younes, 2011).  
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szimptómáktól és a Gyermekviselkedési Kérdőív által leképezett lelki problémáktól (11. 

táblázat).  

A Serdülő MHC-SF Skála, a PIK Junior és a RYDM kérdőív iskola, közösség és barátok 

alskálái esetében a normális eloszlás biztosított (a Kolmogorov-Smirnov Z-értékek egyik 

esetben sem szignifikánsak), azonban az élettel való elégedettség mértékét globális 

mutatóként leképező Cantril-létra, valamint a RYDM kérdőív otthon alskálája, továbbá a 

Gyermek Depresszió Kérdőív és a Gyermekviselkedési Kérdőív normalitása sérült, ezért ezen 

utóbbi skálák esetében a korrelációs próba robosztus változatát (Spearman-féle 

rangkorreláció) alkalmaztuk.  

Mivel az elemzések száma igen magas volt (36-36, ld. a 10. és a 11. táblázatot), ezért a 

szignifikancia-szintet Bonferroni-korrekcióval (Field, 2009) szigorítottuk. A 0,0014-nél 

kisebb α-szintet (I. fajú hiba) tartottuk elfogadhatónak, azonban ez a szint minden korrelációs 

együttható érték esetében teljesült.  

Eredményeink megerősítik a mérőeszközök feltételezett együttjárásaira vonatkozó 

elvárásainkat: a mentális egészség és annak két összetevője (érzelmi és pszichés jóllét) 

közepesen erős, pozitív szignifikáns együttjárást mutat az élettel való elégedettséggel, a 

pszichés immunkapacitás erősségével és a külső erőforrások biztosította rezilienciával. Míg a 

harmadik szubjektív jóllét alskála, a szociális well-being közepes, illetve gyenge, de 

szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot mutat a mentális egészséghez hozzájáruló, illetve azt 

részben leképező komponensekkel.  

A Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála diszkrimináns validitása is megerősítést 

nyert, hiszen mind a depresszív tünetekkel, mind a Gyermekviselkedési Kérdőív 

összproblémaértékével, illetve internalizációs jellegű tüneteivel közepesen erős, negatív 

irányú kapcsolatban képződik le. A mentális egészség mutatói a szomatizációval és az 

externalizációs tünetekkel, így a figyelmi problémákkal és az agresszív viselkedéssel pedig 

gyenge, de szignifikáns együttjárást jeleznek.  

 

 

10. táblázat: A Serdülő MHC-SF főskálájának és alskáláinak kapcsolata az élettel való 

elégedettséggel, a pszichés immunkompetenciával és a külső források biztosította reziliencia-

értékekkel 

 

 Cantril-

létra  

PIK-J 

össz 

PIK-J 

pozitív 

jövőkép 

PIK-J 

önmeg-

valósítás 

PIK-J 

önsza- 

bályozás 

RYDM 

iskolai 

erőforrás 

RYDM 

közösségi 

erőforrás 

RYDM 

baráti 

erőforrás 

RYDM 

otthoni 

erőforrás 

Serdülő 

MHC-

SF 

0,548*** 0,664*** 0,661*** 0,600*** 0,390*** 0,530*** 0,525*** 0,552*** 0,512** 

 Érzelmi 

jóllét 

0,581*** 0,587*** 0,570*** 0,530*** 0,366*** 0,400*** 0,534*** 0,391*** 0,518*** 

Pszichés 

jóllét 

0,489*** 0,654*** 0,651*** 0,631*** 0,348*** 0,516*** 0,513*** 0,571*** 0,502*** 

Szociális 

jóllét 

0,384*** 0,462*** 0,468*** 0,371*** 0,305*** 0,381*** 0,315*** 0,385*** 0,278*** 

***p<0,001  

Alkalmazott rövidítések: Serdülő MHC-SF: Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála; PIK-J: Pszichológiai 

Immunkompetencia Kérdőív Junior változat; RYDM: Resilience Youth Developmental Modul.  
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11. táblázat: A Serdülő MHC-SF főskála és alskálák kapcsolata a mentális betegséget 

leképező tünetekkel 

 CDI  CBCL 

össz 

CBCL 

interna-

lizáció 

CBCL 

externa-

lizáció 

CBCL 

társas 

probl. 

CBCL 

szor., 

depr. 

CBCL 

szoma- 

tizáció  

CBCL 

figyelmi 

probl. 

CBCL 

agresz-

szivitás 

Serdülő 
MHC-SF 

-0,646*** -0,597*** -0,576*** -0,322*** -0,467*** -0,536*** -0,312*** -0,407*** -0,255*** 

Érzelmi 

jóllét 

-0,636*** -0,552*** -0,561*** -0,229*** -0,427*** -0,542*** -0,308*** -0,354*** -0,170*** 

Pszichés 

jóllét 

-0,584*** -0,510*** -0,515*** -0,269*** -0,412*** -0,486*** -0,242*** -0,374*** -0,210*** 

Szociális 

jóllét 

-0,478*** -0,488*** -0,434*** -0,299*** -0,378*** -0,380*** -0,270*** -0,319*** -0,251*** 

***p<0,001  

Alkalmazott rövidítések: Serdülő MHC-SF: Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála; CBCL: 

Gyermekviselkedési Kérdőív önkitöltő változat.  

 

 

III. 2. 6. 5. A pozitív mentális egészség kategoriális megközelítése – virágzás, hervadás és 

mérsékelt mentális egészség a serdülő populációban 

 

A Mentális Egészség Kontinuum Skála nem pusztán folyamatos (összpontszám), hanem 

kategoriális változóként is kezelhető. Corey Keyes (2002a, 2009b) vizsgálatai alapján 3 

kategóriát azonosított a lelki egészség tekintetében: virágzók, mérsékelt mentális egészségűek 

és hervadók (részletesen ld. a II. 5. 2. fejezetben). Serdülő mintánkban megvizsgáltuk e három 

kategória eloszlását különböző szociodemográfiai változók és a lelki működést – feltevésünk 

szerint – meghatározó, jellemző jelenségek (pl. a rizikóviselkedés) tekintetében (12. táblázat).  

A 12. táblázat első két adatsorában láthatók a magyar és az amerikai serdülő minta jellemzői 

a három mentális egészség kategória tükrében. Ahogyan az amerikai serdülők esetében 

(Keyes, 2006, 2009a), úgy jelen vizsgálatban is a tanulók kicsit több mint fele a mérsékelt 

mentális egészséggel bírók (akik mindhárom szubjektív jóllét területen átlagos értékeket 

érnek el) csoportjába sorolható. Szinte tizedesjegyre egyező mértékben (6% körül) találhatók 

az amerikai és a hazai serdülő mintában ún. hervadó gyerekek, azaz olyanok, akik mindhárom 

lelki well-being területen alacsony értékeket jeleztek. Végül a virágzók – akik az érzelmi, a 

pszichés és a társas jóllét terén is a legkiválóbb szintet mutatják – is igen hasonló arányban 

(közelítve a 40%-ot) szerepelnek a két mintában.  

Keyes (2006; 2009a) serdülő-vizsgálatában nemi bontásban nem közöl adatokat, felnőtt 

MHC-SF felmérésekben (pl. Westerhof és Keyes, 2010; Khumalo, Temane és Wissing, 2012) 

pedig nem mutattak ki a két nem között szignifikáns különbséget a pozitív mentális egészség 

kategória-arányai tekintetében. Erre rímelnek saját serdülő adataink is: a χ²-próba nem jelez 

szignifikáns eltérést a lelki jóllét kategóriák arányában a fiúk és a lányok között. Érdemes 

azonban felfigyelni arra, hogy – bár nem szignifikáns az eltérés – de a serdülő lányok körében 

több mint 7%-kal kevesebb a virágzók aránya a fiúkhoz képest.  

Az életkorral előrehaladva – Keyes (2006, 2009a) felmérésével megegyezően és előzetes 

feltevésünket is alátámasztva  – szignifikánsan csökken a virágzó lelki állapot előfordulási 

aránya a serdülők körében. Míg a preadolescenszek (12-14 évesek) kb. fele (felmérésünkben 

53,4%-a, az amerikai serdülő minta 48,8%-a) mindhárom (érzelmi, pszichés és társas) jóllét 

területet átlagon felül működőnek becsüli önmagánál, addig a „klasszikus” adoleszcencia 

időszakára (15-17 év) ez az arány 36,6%-ra csökken, míg a posztadolescensz (18-20-as) 

évekre a kiskamaszoktól 20%-kal elmaradva, 33,0%-ra esik. Növekszik ellenben a 

mérsékeltek és a hervadók aránya. Utóbbi különös figyelmet érdemel, mert a kiskamaszokhoz 
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(2,3%) képest a kamaszok háromszor nagyobb arányban (7%) jelzik vissza azt, hogy ún. 

hervadó állapotban élnek, ami mindhárom szubjektív jóllét terület átlagon aluli működését 

aposztrofálja. Ez az arány azután stabilan tartja magát a kései adolescencia időszakában, sőt 

mi több, felnőttkorban is: mintánkban a szülők esetében szintén 7,2% a hervadás előfordulása.  

A családszerkezet változói és a pozitív mentális egészség kategóriái között az elvégzett  χ²-

próbák nem mutattak ki egymástól való függést. Így serdülő mintánkban nem függött össze 

az, hogy a kamasz mely lelki jóllét kategóriába sorolható az anya (χ²=4,749; p=0,093) vagy az 

apa iskolai végzettségével (χ²=1,307; p=0,520), azzal sem, hogy a szülők együtt élnek-e 

(χ²=3,097; p=0,213), hogy van-e testvére (χ²=2,665; p=0,264), féltestvére (χ²=3,116; 

p=0,539), mostohatestvére (χ²=1,723; p=0,787) a kamasznak vagy sem, illetve a testvérsorban 

elfoglalt pozícióval sem (χ²=4,013; p=0,856).  

A családműködés minőségének észlelése – elvárásainkkal egybecsengve – azonban annál 

szorosabb összefüggést mutatott fel a mentális egészség kategóriákkal. Egyszempontos 

ANOVA-elemzést alkalmazva a három lelki egészség kategóriába sorolt kamaszok közül a 

virágzók észlelik a „legegészségesebbnek” családjukat (á=66,03; SD:9,48), őket a 

mérsékeltek követik (á=57,90; SD:12,06), a sor végén pedig a hervadók állnak (á=46,50; 

SD:15,79). A hervadó kamaszok szignifikánsan rosszabbul működőnek élik meg családjukat, 

mint a mérsékeltek és a virágzók, továbbá a mérsékeltek szignifikánsan negatívabban 

értékelik családjukat a virágzóknál (F=41,593; p=0,000).  

A család komplexitását
64

 tekintve (ld. elméleti háttérként a II. 6. 1. 4. és a III. 2. 5. 1. 3. 2. 

fejezeteket) szintén a virágzó serdülők mutatják fel a legjobb értékeket, ők élik meg a 

legkomplexebbnek familiáris miliőjüket (á=77,93; SD:6,00). A mérsékeltek követik őket 

(á=73,13; SD:7,77), a sor végén pedig ismét a hervadó gyerekek állnak (á=68,63; SD:8,42) 

(F=29,275; p=0,000). A post hoc elemzések itt is rámutatnak arra, hogy mindhárom csoport 

szignifikáns módon különbözik egymástól a család komplexitásának tekintetében.  

Szoros összefüggést mutattunk ki a mentális egészség státusz és a család anyagi 

helyzetének szubjektív megítélése között. Azok körében ugyanis, akik átlagon felüli anyagi 

jómóddal jellemzik családjukat,  szignifikánsan magasabb a virágzó pszichés állapotot 

megélők aránya (51,6%), az átlagos (34,8%) vagy az átlag alatti (24,3%) anyagi körülmények 

között élő serdülőkhöz viszonyítva (χ²=14,145; p=0,007). Ugyanakkor a mérsékeltek és a 

hervadók aránya a magukat rossz anyagi körülmények között élőként jellemzőknél a 

legmagasabb: náluk például dupla annyi a hervadók száma, mint a jómódú kamaszok körében 

(12. táblázat).  

Fontos szempont a pszichoszociális funkcionálást megjelenítő kategóriák (pl. a barátok 

száma, a magányosság érzése), illetve az egészséggel, az egészségmagatartással, valamint a 

rizikóviselkedéssel kapcsolatos konstruktumok vizsgálata is. Elemzéseink szerint mindegyik 

ilyen jellemző szignifikáns mértékű összefüggésben áll a pozitív mentális egészség 

státuszával, ami megerősítette korábbi hipotézisünket. A 12. táblázatból számszerűen is 

kiolvasható, hogy azoknak a serdülőknek a körében, akiknek 3 vagy annál több barátjuk van, 

jóval magasabb a virágzók, és kb. 3-szor alacsonyabb a hervadók aránya a baráttal nem vagy 

1-2 baráti kapcsolattal bírókhoz képest. Hasonlóképpen, azokhoz képest, akik gyakran érzik 

magányosnak magukat, azok, akik sohasem élik meg ezt, a virágzók aránya 6-szor több, a 

hervadóké pedig 11-szer (!) kevesebb. Azonos mintázat jellemzi a sportoló és nem sportoló 

kamaszok közötti mentális egészség eloszlásokat is: azok között, akik versenyszerűen vagy 

hobbiszinten, de rendszeresen sportolnak, több mint duplájával magasabb a virágzók száma 

az egyáltalán nem sportolókhoz képest, akiknél a 12%-ot is meghaladja a hervadás mértéke. 

Megjegyezzük, hogy a versenyszerűen sportolók (n=84) közül senki sem sorolható a hervadó 

kategóriába (!). Az egészségi állapot szubjektív megítélését tekintve is igen erőteljesen 

                                                 
64

 Az ún.komplex család érzelmi biztonságot nyújtva új feladatok keresésére és növekedésre is motiválja tagjait 

(Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010).  
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megmutatkoznak a fenti trendek: mivel az alacsony elemszám (n=5) miatt azokat, akik rossz 

testi egészségi állapottal jellemezték magukat, kizártuk a vizsgálatból, a magukat átlagos 

(n=263) és kitűnő (n=120) kategóriába sorolt kamaszok mintáján vizsgálódtunk. Még így is 

kidomborodott az a tendencia, hogy a kitűnő egészségi állapottal bírók körében közel 20%-

kal magasabb volt a virágzók és kb. 5-ször alacsonyabb a hervadók aránya az átlagos 

egészségi státuszúakhoz képest.  

A vallásos közösséghez tartozás tekintetében nem jelentkezett szignifikáns különbség a 

pozitív mentális egészségi státusz eloszlásában (χ²=1,942; p=0,747).  

Összefüggést mutat azonban a pozitív mentális egészségi státusz a különböző 

rizikóviselkedésekkel. Így azoknak a kamaszoknak a körében, akik dohányoznak és/vagy 

bizonyos rendszerességgel alkoholt (itt nem volt szignifikáns különbség az alkoholfogyasztás 

gyakoriságát tekintve), és/vagy drogo(ka)t fogyasztanak, 4-5-ször nagyobb arányban fordul 

elő hervadó állapot, illetve szignifikánsan kevesebben érik el a virágzás „stádiumát”. Ez 

utóbbi a dohányzás tekintetében a legkifejezettebb (a számszerű értékeket lásd a 12. 

táblázatban).  

 

12. táblázat: A mentális egészség kategóriái a serdülő populációban – eloszlás és a 

szociodemográfiai változók szerepe 

 

 

Változó 

Mentális egészség kategóriák  

 

Virágzók 

(%) 

Mérsékelt 

mentális 

egészégűek 

(%) 

 

Hervadók 

(%) 

 

Össz 

elemszám 

 

χ²-próba 

(p) 

Összminta      

  magyar  155 (39,3%) 215 (54,6%) 24 (6,1%) 394 -  

  amerikai  467 (37,9%) 690 (55,9%) 77 (6,2%) 1234 

Nem   

  fiúk  67 (43,2%) 81 (52,3%) 7 (4,5%) 155 2,272 

(0,321) ns   lányok  88 (36,8%) 134 (56,1%) 17 (7,1%) 239 

Életkori csop.  

  12-14 év 47 (53,4%) 39 (44,3%) 2 (2,3%) 88 10,997 

(0,027)*   15-17 év 71 (36,6%) 109 (56,2%) 14 (7,2%) 194 

  18-20 év  37 (33,0%) 67 (59,8) 8 (7,1%) 112 

Anya isk. végz  

  felsőfokú 89 (45,2%) 98 (49,7%) 10 (5,1%) 197 4,749 

(0,093)
+
   középfokú 63 (34,2%) 110 (59,8%) 11 (6,0%) 184 

Apa isk. végz  

  felsőfokú 76 (42,2%) 94 (52,2%) 10 (5,6%) 180 1,307 

(0,520) ns   középfokú 71 (37,2%) 111 (58,1%) 9 (4,7%)  191 

Szülők együtt   

  igen  118 (41,8%) 149 (52,8%) 15 (5,3%) 282 3,097 

(0,213) ns    nem  37 (33,0%) 66 (58,9%) 9 (8,0%) 112 

Testvér van-e  

  van  118 (41,3%) 149 (52,1%) 19 (6,6%) 286 2,665 

(0,264) ns   nincs  37 (34,3%) 66 (61,1%) 5 (4,6%) 108 

Jómódúság  

  Átlag felett 66 (51,6%) 56 (43,8%) 6 (4,7%) 128 14,145 

(0,007)**   Átlagos  78 (34,8%) 132 (58,9%) 14 (6,3%) 224 

  Átlag alatt 9 (24,3%) 24 (64,9) 4 (10,8%) 37 
Barátok száma  
  nincs v. max. 2 38 (29,9%) 74 (58,3%) 15 (11,8%) 127 14,637 

(0,001)***   3-nál több  116 (43,9%) 139 (52,7%) 9 (3,4%) 264 
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Magányérzés  

  gyakran 4 (9,8%) 28 (68,3%) 9 (22,0%) 41 57,556 

(0,000)***   néha 60 (30,6%) 124 (63,3%) 12 (6,1%) 196 

  soha  90 (57,7%) 63 (40,4%) 3 (1,9%) 156 

Sport  

versenyszerűen 48 (57,1%) 36 (42,9%) 0 (0%) 84  

34,752  

(0,000)*** 
rendszeresen 64 (45,7%) 70 (50,0%) 6 (4,3%) 134 

ritkán  30 (27,3%) 69 (62,7%) 11 (10,0%) 110 

soha 12 (21,1%) 38 (66,7%) 7 (12,3%) 57 

Egészségi áll.  

  kitűnő  63 (52,5%) 55 (45,8%) 2 (1,7%) 120 15,215 

(0,000)***   átlagos  88 (33,5%) 155 (58,9%) 20 (7,6%) 263 

Dohányzik-e  

  igen  6 (15,0%) 25 (62,5%) 9 (22,5%) 40  26,556 

(0,000)***   nem  147 (41,9%) 189 (53,8%) 15 (4,3%) 351  

Alkohol   

  igen 84 (35,9%) 130 (55,6%) 20 (8,5%) 234 7,370 

(0,025)*   nem 70 (44,3%) 84 (53,2%) 4 (2,5%) 158 

Drog  

  igen  13 (29,5%) 22 (50%) 9 (20,5%) 44 19,029 

(0,000)***   nem  140 (40,8%) 189 (55,1%) 14 (4,1%) 343 

Depresszió  

  nem 132 (53,7%) 111 (45,1%) 3 (1,2%) 246 (63,6%) 73,524 

(0,000)***   igen 20 (14,2%) 100 (70,9%) 21 (14,9%) 141(36,4%) (!) 
ns=nem szignifikáns; 

+
p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a három csoport a depresszív és a pszichés-viselkedéses 

tünetek mértékét tekintve eltér-e egymástól (10. ábra). Anélkül, hogy diagnózis alkotására 

vállalkoznánk, alapul vettük a Gyermek Depresszió Kérdőív kiértékelési sémájában szereplő 

12 pontos határt, mely felett a mérőeszköz „depressziót jelez” (Perczel Forintos, Kiss és 

Ajtay, 2005, 187. o.). Az egymintás ANOVA eredményei szerint (F=74,687; p=0,000) a 

virágzók (á=6,07; SD:4,26; [CI=4,92-7,22]) mutatják átlagosan a legkevesebb depressziós 

tünetet, őket követik a mérsékelt mentális egészséggel bírók (á=11,44; SD:6,17; [CI=10,04-

12,84]), végül a hervadók következnek (á=18,67; SD:6,59; [CI=13,60-23,73]), akik jócskán 

meghaladják a depresszív tünetképzést jelző 12 pontos határt. A 12 pontos értéket ún. cut 

point-ként használva, megnéztük, hány kamasz sorolható a „nem depressziós” és a 

„depresszió valószínűsíthető” kategóriákba. Az arány elkeserítő, hiszen a 394 fős minta 

36,4%-a eléri a fokozott odafigyelést követelő, a szakirodalom által meghatározott 12 pontos 

„jelzőhatárt” (Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005), míg 63,6%-a alatta marad annak. A 

depresszív tünettel nem rendelkezők több mint fele virágzóként, 45,1%-a pedig mérsékelt 

mentális egészséggel bírónak jellemzi magát, és csupán 1,2%-uk értékeli lelki egészségi 

státuszát hervadónak. Ellenben a depresszív állapot kategróiájába sorolhatók zöme a 

szubjektív jóllét tekintetében átlagos (mérsékeltek: 70,9%) övezetbe esik, míg 14,9%-uk 

hervadó (a legrosszabb konstellációként értékelhető), és hasonló arányban (14,2%) virágzó 

(!). A „nem depresszív, de hervadó” és a „depresszív tünetekkel bíró virágzó” konstellációk 

jelenléte megerősíti a keyes-i (Keyes, 2002a) alapmodellt, azt, hogy a mentális egészség és a 

mentális betegség – bár összefüggő – de mégis érvényesen elkülönülő kontinuumok.   

A mentális egészség és a mentális betegség kategóriáit együttesen kezelve 6 lehetséges 

állapotot határoztunk meg Keyes (2002a és 2013a) alapján: (1) virágzás önmagában (teljes 

mentális egészség); (2) virágzás depresszív tünetekkel kombinálódva („küszködők” – nem 

teljes mentális betegség); (3) mérsékelt mentális egészség önmagában; (4) mérsékelt mentális 



 139 

egészség depresszióval kombinálódva (szintén a „küszködők” – nem teljes mentális betegség 

csoportba sorolva); (5) hervadás önmagában (nem teljes mentális egészség) és (6) hervadás 

depressziós tünetekkel kombinálódva (teljes mentális betegség – a „tehetetlenül vergődők” 

köre). Serdülő mintánkban a következő százalékos eloszlásokat kaptuk: a „csak” virágzók 

aránya 34,1%, a mérsékelt mentális egészséggel bíróké 28,7%, a „csak” hervadóké 0,8% volt, 

míg a minta 5,4%-ánál a hervadás depresszióval kombinálódott, 25,8%-ánál a mérsékelt 

mentális egészséghez, illetve 5,2%-ánál a virágzás mellé társultak magas számban depressziós 

tünetek (mindezt a 9. ábra szemlélteti).  

34%

29%

5%

26%

5%

1%

hervadó

mérsékelt

virágzó

hervadó+depr

mérsékelt+depr

virágzó+depr

 
9. ábra: A mentális egészség és a mentális betegség kombinált kategóriáinak eloszlása a 

serdülők körében 

 

A depresszív tünetekhez hasonlóan mintázódik a pszichés-viselkedéses tünetszám a 

mentális egészség kategória-csoportok között (F=59,641; p=0,000): a virágzók átlagosan 

10,90 [CI=8,78-13,02] tünetről (SD:6,62) számolnak be, a mérsékeltek átlagosan 18,77-ről 

[CI=16,26-21,28] (SD:9,27), míg a hervadók 27,17 [CI=16,25-38,08] tünetet tapasztalnak 

maguknál (SD:11,39) (10.ábra). A post hoc elemzések szerint – mindkét esetben (depresszív 

és más pszichés panaszok) – mindhárom csoport között szignifikáns mértékű az átlagok 

különbsége. Eredményeink szorosan összecsengenek az amerikai serdülők között végzett 

felmérés adataival (Keyes, 2006, 2009a): a depresszív és a viselkedéses szimptómák 

gyakoriságának növekedésével, valamint azzal, hogy a rizikóviselkedés előfordulásával az 

érzelmi, a pszichés és a szociális jóllét-faktorok csökkenése a jellemző – bár megjegyezzük, 

hogy nem kizárólagos mértékben (ld. a sok depresszív tünettel bíró virágzókat vagy mérsékelt 

mentális egészségűeket).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: Depresszív (CDI) és pszichés-viselkedéses (CBCL) tünetszám átlagok a mentális 

egészség státusz függvényében a serdülőknél 
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Végül a megküzdési kapacitás mértékét és a szabadidő-felhasználás módozatait is 

megvizsgáltuk a mentális egészség kategóriák fényében. A legjobb pszichés 

immunkapacitással a virágzók bírnak (á=148,40; SD:15,21; [CI=143,52-153,28]), őket a 

mérsékeltek (á=130,51; SD:16,03; [CI=126,18-134,84]), majd a hervadók (á=112,59; 

SD:17,12; [CI=96,19-128,99]) követik (F=64,261; p=0,000). Mindhárom csoport szignifikáns 

mértékben különbözik egymástól a post hoc elemzések alapján.  

Kereszttáblás elemzésekkel feltáruk azt is, hogy van-e eltérés és mely területeken a 

szabadidő felhasználásában a virágzó, a mérsékelt és a hervadó kategóriába sorolható 

serdülők között. Előzetesen létrehoztunk négy nagyobb kategóriát, melyek a szabadidő  

eltöltésének mikéntjét sűrítik. Így I. a pihenés, kikapcsolódás; II. a közösségi tevékenységek; 

III. az önfejlesztés, alkotás és IV. a saját magával való törődés kategóriáit. Minden kategória 

minden jellemzőjére, összesen 10 szabadidő-eltöltési módra  kereszttáblás elemzéseket 

futtattunk. Eredményeink szerint a pihenés (χ²=5,044; p=0,274) és a kikapcsolódás (χ²=3,173; 

p=0,590), tehát az első kategória tekintetében nincs szignifikáns eltérés a három csoport 

(virágzó, mérsékelt, hervadó) között abban, hogy mennyire tartják azt fontosnak az életükben. 

A közösségi tevékenységek (II.) tekintetében azonban szignifikáns eredményeket kaptunk: 

mind a szerettekkel való együttlét (χ²=21,544; p=0,000), mind a másoknak való örömszerzés 

(χ²=20,051; p=0,000) mint legfontosabb szabadidő „megtöltési” események a virágzók 

körében jelentek meg a legnagyobb arányban (92,9%-uknak a legfontosabb szabadidő 

eltöltési mód a szerettekkel való együttlét, s ezt egyetlen virágzó serdülő sem jelölte a 

„legkevésbé fontos” kategóriának!, míg 47,1%-uknak különösen fontos, hogy szabadidejüket 

arra használják, hogy örömet szerezzenek másoknak, ellenben a hervadók 62,5, illetve 16,7%-

ával). 

Az önfejlesztés (III.) kategóriában az alkotótevékenység végzése (χ²=6,118; p=0,190) és a 

látókör szélesítés (χ²=8,779; p=0,067) mint fontos szabadidő eltöltési mód tekintetében nem 

különböztek egymástól szignifikáns mértékben a virágzók, a mérsékeltek és a hervadók. 

Ellenben az önfejlesztés esetében (χ²=12,649; p=0,013) szignifikáns az eltérés a három 

csoport között: a virágzók 53,3%-a számára a legfontosabb szabadidő-eltöltési módok közé 

tartozik, hogy adott területen fejlesszék magukat, addig a hervadók csupán 29,2%-ának 

lényeges szabadidős tevékenység. A IV. kategória, azaz a szabadidő, mint a saját magunkkal 

való törődés terepe tekintetében nem mutatkozott szignifikáns eltérés a különböző mentális 

egészségű csoportok között (χ²=7,640; p=0,106). Ugyanakkor a szintén e kategóriához sorolt 

„önmagam fizikai karbantartása” (χ²=10,414; p=0,034) és a „gondolatokkal való egyedüllét” 

(χ²=27,665; p=0,000) vetületében szignifikánsan eltért a három csoport. Míg a fizikai fittség 

elősegítése mint lényeges szabadidős tevékenység a virágzó serdülőknek fontosabb, mérsékelt 

és hervadó társaikhoz képest, addig a gondolatokkal való elvonulás a hervadók több mint 

felének (58,3%) az egyik legfontosabb szabadidő kitöltési mód, míg ezt a virágzók jóval 

kisebb mértékben (23,9%-uk) tartják a szabadidejük meghatározó vetületének.  

 

 

III. 2. 6. 6. A Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változatának faktorstruktúrája  

 

A szülői mintán (n=389) teszteltük az MHC-SF felnőtt változatának faktorstruktúráját 

(Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008) maximum likelihood 

eljárással, MLR becslési móddal
65

. Hasonlóképpen, mint a serdülők esetében, megerősítést 

                                                 
65

 A szülői mintában is a normalitás megsértésére kevésbé érzékeny MLR becslési módot alkalmaztuk, mivel az 

MHC-SF főskála ugyan normál eloszlást mutatott, azonban a három askála egyenként már nem teljesítette a 

normalitás kritériumát.  
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nyert a háromfaktoros szerkezet (érzelmi, pszichés és szociális jóllét) jelenléte a kétfaktoros 

és az egyfaktoros megoldásokkal szemben ( 13. táblázat). A három modell közötti 

különbséget ez esetben is a Satorra-Bentler-féle χ²-különbség-próbával teszteltük, melynek 

alapján a háromfaktoros szerkezet mind a kétfaktoros (Δχ²=124,89; Δdf=2; p<0,001), mind az 

egyfaktoros (Δχ²=773,53; Δdf=3; p<0,001) struktúrához viszonyítva szignifikánsan jobb 

illeszkedést mutat.  

A háromfaktoros megoldás esetében a χ² és a szabadságfok hányadosának értéke (3,077) itt 

is, mint a kamaszok mintájánál, beleesik az elfogadható (2 és 5 közötti) tartományba. A 

további illeszkedési mutatók (CFI, TLI, SRMR) jó, illetve (az RMSEA, tehát a megközelítés 

hibáját jelző mutató) közepes értékeket vettek fel. A látens, háromfaktoros modell tehát 

elfogadható illeszkedést mutat a felnőttek adataira is.   

 

 

13. táblázat: Az MHC-SF (felnőtt változat) illeszkedési mutatói az eredeti háromfaktoros, 

valamint egy egyfaktoros és egy kétfaktoros megoldás esetén
66

 

 

 χ² df p CFI TLI RMSEA SRMR AIC 

3 

faktoros 

megoldás 

 

227,751 

 

74 

 

0,000 

 

0,918 

 

0,900 

0,073 
(0,062-

0,084) 

 

0,053 

 

16462,023 

2 

faktoros 

megoldás 

 

311,641 

 

76 

 

0,000 

 

0,875 

 

0,850 

0,089 
(0,079-

0,100) 

 

0,059 

 

16565,378 

1 

faktoros 

megoldás 

 

499,765 

 

77 

 

0,000 

 

0,776 

 

0,735 

0,119 
(0,109-

0,129) 

 

0,072 

 

16792,692 

 

 

A felnőtt MHC-SF faktorstruktúráját az egyes faktorokhoz tartozó tételekkel és a 

standardizált együtthatókkal a 11. ábra mutatja. A faktorsúlyok minden esetben szignifikánsak 

és a kívánatos 0,4 feletti értékkel bírnak.  

 

 

 

                                                 
66

 Az egyes illeszkedési mutatók leírását, valamint kívánatos értékeit ld. a III. 2. 6. 2. 1. fejezetben. 
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11. ábra: A felnőtt Mentális Egészség Kontinuum Skála faktorstruktúrája a standardizált 

együtthatók feltüntetésével
67

 

 

 

 

III. 2. 6. 7. A Mentális Egészség Kontinuum Skála alskálái  

 

 

Az MHC-SF serdülő változatához hasonló erősségű korrelációs együtthatókat kaptunk a 

felnőtt variáns esetében is a mérőeszköz főskálája és alskálái összefüggésrendszerét 

áttekintve: mindhárom alskála (érzelmi, pszichés és társas jóllét) erős, szignifikáns 

együttjárást mutat a főskálával, míg az alskálák egymás relációjában szignifikáns, közepes 

erősségű kapcsolattal jellemezhetők, ami megerősíti az egyes alskálák elkülönítésének 

létjogosultságát (14. táblázat).  

 

 

 

                                                 
67

 Megjegyzés: a tételekhez vezető nyilakon a standardizált együtthatók, míg a faktorok közötti kettős nyilakon a 

korrelációs együtthatók értéke van feltüntetve.  

pszichológiai 

jóllét 

érzelmi jóllét 

szociális 

jóllét 

1. tétel 

2. tétel 

 
3. tétel 

 

9. tétel 

 
10. tétel 

 
11. tétel 

 
12. tétel 

 
13. tétel 

 

8. tétel 

 

7. tétel 

 

6. tétel 

 

5. tétel 

 

4. tétel 

 

14. tétel 

 

0,80 
0,87 

0,86 

0,74 0,52 

0,72 

0,59 

0,73 

0,78 

0,57 

0,52 

0,72 

0,64 

0,70 

0,72 

0,73 

0,60 
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14. táblázat: A Mentális Egészség Kontinuum Skála faktorai közötti korrelációs együtthatók 

 

 MHC-SF 

össz 

Érzelmi 

jóllét 

Pszichológiai 

jóllét 

Szociális 

jóllét 

MHC-SF 

össz 

- 0,780*** 0,893*** 0,869*** 

   Érzelmi 

   jóllét 

 - 0,629*** 0,516*** 

   Pszichológiai    

   jóllét 

  - 0,618*** 

   Szociális 

   jóllét 

   - 

***p<0,001 

Alkalmazott rövidítések: MHC-SF: Mentális Egészség Kontinuum Skála.  
 

 

III. 2. 6. 8. A Mentális Egészség Kontinuum Skála validitásvizsgálata  

 

A jelen vizsgálat keretében a szülői mintán megkezdtük az MHC-SF skála felnőtt 

változatának validálását is. A fogalmi érvényességet részben a konvergens, részben pedig a 

diszkrimináns validitás tesztelésével határoztuk meg. Az előbbi esetben elvártuk, hogy a 

mentális egészség, illetve annak három faktora erős, illetve közepes szignifikáns együttjárást 

mutasson az élettel való elégedettséggel és a megküzdési mutatókkal (15. táblázat). Az utóbbi 

feltételnél pedig azt vártuk, hogy a mentális well-being és annak három összetevője 

szignifikáns negatív irányú, gyenge vagy közepes mértékű korrelációban álljon a depressziós 

tünetekkel, illetve az elmúlt 30 nap – akár fizikai állapot, akár kedélyállapot miatt –  

munkából hiányzott napjainak számával
68

 (vö. Keyes, 2002a eredményeivel) (16. táblázat). A 

normál eloszlást mutató skálák esetén (MHC, PIK) a 15. táblázatban feltüntetett értékek a 

Pearson-féle korrelációs értékek, míg azon skálák esetében (Cantril-létra, BDI, hiányzott 

napok száma), ahol a normalitás nem biztosított, a Spearman-féle rangkorrelációs értékek 

szerepelnek. Az elemzések magas száma miatt a szignifikancia-szintet Bonferroni-

korrekcióval (Field, 2009) szigorítottuk, így a 0,0025-nél (15. táblázat értékei esetében) és a 

0,0042-nél (16. táblázat értékei esetében) kisebb α-szintet (I. fajú hiba) tekintettük 

szignifikánsnak.  

Az eredmények megerősítették várakozásunkat a konvergens érvényesség tekintetében: a 

mentális egészség mutatók gyenge, illetve a legtöbb esetben közepes erősségű, szignifikáns, 

pozitív irányú kapcsolatban vannak az élettel való elégedettséggel és a pszichés 

immunkapacitással (15. táblázat). A skála diszkrimináns validitása is megerősítést nyert, 

hiszen a mentális egészség a depresszív – mint mentális betegség – tünetekkel szignifikáns, 

gyenge, illetve közepes erősségű, fordított irányú összefüggésben áll. Ugyanakkor a 

munkából (mind a fizikai, mind a kedélyállapot relációjában) hiányzott napok számával a 

globális mentális egészség mutató, s annak három alfaktora nem kapcsolódott össze (16. 

táblázat, ld. a Bonferroni-korrekcióval számolt értékeket).  

 

 

                                                 
68

 A szülői mintában az elmúlt 30 napra vonatkoztatott, fizikai állapot miatti hiányzás leíró statisztikái a 

következők: á=0,63; SD:2,60; min=0, max=30 nap; a minta 85,7%-a (329 fő) egy napot sem hiányzott a 

munkahelyéről testi állapota miatt, 11,5%-a (45 személy) 1-5 napot maradt távol, míg 2,8% (10 fő) 5-nél több 

napot hiányzott munkahelyéről. A kedélyállapot miatti munkából való kiesés alapadatai pedig az alábbiak: 

á=0,17; SD:0,84; min.=0, max.=10 nap; a minta 92,7%-a (355 személy) egyáltalán nem hiányzott kedélyállapota 

miatt a munkából, 7,3% (28 fő) azonban igen, 1-10 nap időtartamban a felvételt megelőző hónapban.  
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15. táblázat: Az MHC-SF főskálájának és alskáláinak kapcsolata az élettel való 

elégedettséggel és a megküzdési kapacitással  
 Cantril-létra PIK össz PIK 

megközelítő 

PIK 

mobilizáló 

PIK 

önszabályozó 

MHC-SF 

össz 

0,544*** 0,602*** 0,594*** 0,563*** 0,356*** 

   Érzelmi  

   jóllét 

0,584*** 0,483*** 0,474*** 0,425*** 0,333*** 

   Pszichés  

   jóllét  

0,433*** 0,585*** 0,580*** 0,567*** 0,302*** 

   Szociális  

   jóllét 

0,439*** 0,469*** 0,463*** 0,434*** 0,291*** 

***p<0,001 

Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,0025 eredményeket tekintettük szignifikánsnak. Ezt a szintet 

minden korrelációs együttható érték szignifikanciaszintje teljesítette.  

Alkalmazott rövidítések: MHC-SF: Mentális Egészség Kontinuum Skála; PIK: Pszichológiai 

Immunkompetencia Kérdőív.  

 

 

16. táblázat: Az MHC-SF főskálájának és alskáláinak kapcsolata a depresszív tünetekkel és a 

munkából hiányzott napok számával   

 rBDI hiányzás – fizikai hiányzás – pszichés 

MHC-SF 

össz 
-0,482*** -0,093 ns -0,083 ns 

   Érzelmi  

   jóllét 
-0,493*** -0,123* -0,105* 

   Pszichés  

   jóllét 
-0,451*** -0,129* -0,121* 

   Szociális  

   jóllét 
-0,345*** -0,024 ns -0,028 ns 

*p<0,05; ***p<0,001 

Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,0042 eredményeket tekintettük szignifikánsnak. Az ezt a 

szintet nem teljesítő korrelációs együtthatók értékeit szürke háttérrel emeltük ki.  

Alkalmazott rövidítések: MHC-SF: Mentális Egészség Kontinuum Skála; rBDI: Beck Depresszió Kérdőív 

rövidített változat.  

 

 

III. 2. 6. 9. A pozitív mentális egészség kategóriái a szülői mintában  

 

A szülők – mint felnőtt populáció – esetében is elemeztük a mentális egészség három 

kategóriájának (virágzás, mérsékelt mentális egészség és hervadás) jellemzőit több 

szociodemográfiai és pszichoszociális tényező fényében (17. táblázat).  

A szülők 39,3%-a sorolható elemzéseink szerint a virágzó, több mint fele (53,5%) a 

mérsékelt, és 7,2%-a a hervadó lelki egészség státuszba. Ezek az arányok a serdülő minta 

eloszlására rímelnek rá, ahol a virágzók aránya szintén 39,3%, a mérsékelt mentális 

egészséggel bíróké 54,6%, míg a hervadóké 6,1%. A szülők csoportjában tehát azonos 

„virágzó-arány” mellett 1,1%-kal alacsonyabb a mérsékeltek, míg ugyanennyivel magasabb a 

hervadók aránya gyermekeikhez képest.  

A Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változatát bevezető tanulmány (Keyes, 

Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008) szerint a dél-afrikai felnőttek 

(n=1050) 20%-a volt virágzó, 67,8%-a mérsékelt mentális egészséggel bíró, míg 12,2%-a 

hervadó. Keyes (2002a) a komplex mentális egészség konstruktumának bevezetésekor a 
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mentális egészség afrikai mintához hasonló arányait fedte fel egy reprezentatív amerikai 

vizsgálatban, bár ekkor még nem a Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változatát 

használta kutatásában. A több mint 3000, 25 és 74 év közötti amerikai állampolgár  17,2%-a 

volt virágzó, 56,6%-a mérsékelt mentális egészséggel bíró és 12,1%-a hervadó. Saját, felnőtt 

populáción végzett vizsgálatunk szerint a magyar mintában a virágzók aránya kétszer annyi, 

mint a dél-afrikai és az amerikai felnőtt mintában, a hervadók aránya pedig közel fele, mint a 

két említett másik kultúrában. Igen hasonló azonban magyar felnőtt mintánk mentális 

egészség „szerkezete” a kínai felnőttekéhez (17. táblázat).
69

  

Európai vizsgálati minták eredményeivel adatainkat nem áll módunkban összevetni, részben 

publikáció hiányában, részben pedig azért, mert amennyiben felhasználták a kérdőívet, és 

megjelentették az eredményeket, a kategoriális eloszlás adatait a szerzők nem tették közzé (pl. 

a holland vizsgálatok: Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten Klooster és Keyes, 2011; Lamers, 

Westerhof, Kovács és Bohlmeijer, 2012; Westerhof, 2013).  

Felnőtt mintánkban elvégzett változó kapcsolat-vizsgálatok szerint a mentális egészségi 

státusz nem függött össze a szülő családi állapotával (kapcsolatban él-e vagy sem) (χ²=3,491; 

p=0,175)
70

, a vallásgyakorlással (χ²=6,409; p=0,171), illetve azzal sem, hogy a szülő 

(χ²=0,955; p=0,620) vagy gyermeke (χ²=1,683; p=0,431) szenved-e valamilyen krónikus 

betegségben.  

Az egészségi állapot szubjektív megítélése – várakozásainkkal összhangban – azonban 

szoros összefüggést mutat a mentális egészség státuszával (χ²=27,714; p=0,000). Azok, akik 

csupán megfelelőnek ítélik egészségüket, 5 és ½-szer nagyobb valószínűséggel sorolhatók a 

hervadó kategóriába és 15%-kal alacsonyabb körükben a virágzók aránya a magukat kitűnő/jó 

egészségi állapotban érzőkhöz képest.
71

  

A pozitív mentális egészségi státusz – 5%-os szinten (p<0,05) szignifikáns – összefüggést 

mutatott továbbá az iskolai végzettséggel
72

 (χ²=7,513; p=0,023) és az anyagi helyzet 

szubjektív értékelésével (χ²=10,909, p=0,028). Eredményeink szerint a középfokú 

végzettséggel rendelkező szülők körében 2 és ½-szer magasabb a hervadás előfordulásának 

valószínűsége, míg 10%-kal alacsonyabb a virágzás lehetősége a felsőfokú képesítéssel 

rendelkezőkhöz képest. Azoknak a szülőknek a körében pedig, akik a család megélhetést 

biztosító jövedelmét átlag alattinak értékelik szintén 2 és ½-szer magasabb a hervadás aránya 

az átlagos anyagi helyzetűekhez képest, illetve 4-szer magasabb az átlag feletti anyagi 

helyzettel rendelkezőkhöz viszonyítva. Ennek megfelelően a virágzó mentális egészség 

aránya több mint 10%-kal alacsonyabb a rossz anyagi körülmények között élőknél az átlagos 

és az átlag feletti anyagiakkal rendelkezőkhöz képest, míg a mérsékelt mentális egészség 

státuszának aránya mindegyik jövedelmi és iskolázottsági csoportban azonos.  

 A mentális egészség három kategóriája és a különböző fokú depresszív állapotok között – 

várakozásunknak megfelelően – szoros kapcsolatot mutattunk ki. E helyütt is hangsúlyozzuk, 

hogy depresszió diagnosztizálása nem volt célunk, azonban a Beck Depresszió Kérdőív 

                                                 
69

 Két másik, tőlünk távoli kultúrában is végeztek a közelmúltban felmérést a mentális egészség kontinuum 

modelljén alapulva. Egy dél-kóreai – internetes kitöltésen alapuló – vizsgálat szerint (Lim, Ko, Shin és Cho, 

2013) a felnőtt dél-kóreaiak csupán 7,9%-a sorolható a virágzó kategóriába, a többségük mérsékelt lelki 

egészséggel bír (70,9%), míg igen jelentős a hervadók aránya is (21,2%). Egy kínai felmérés (Yin, He és Fu, 

2013) a kínai felnőtt lakosság körében tárta fel a mentális egészség kategóriáinak megoszlását. Ezek igen 

hasonlatosak a hazai adatokhoz: a kínaiak közel fele (49,5%) mérsékelt mentális egészségű, 43,5%-a pedig 

virágzó, míg csupán 7,0%-a hervadó.  
70

 A statisztikailag nem szignifikáns eredmények mellett megjegyezzük, hogy a nem kapcsolatban élő (elvált 

egyedül élő, hajadon és özvegy) szülők csoportjában dupla annyi (12,0%) a hervadók aránya a párkapcsolatban 

élő szülőkhöz (6,1%) képest.   
71

 A magukat „rossz” egészségi állapotba sorolókat az alacsony elemszám (n=12) miatt kizártuk a vizsgálatból.  
72

 Az iskolai végzettség tekintetében – szintén az alacsony elemszám miatt – kizárásra került az alapfokú 

képesítéssel rendelkezők köre (n=4).  
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rövidített változatát alkalmazva lehetőségünk nyílt mintánkban a depressziós tünetek 

súlyosságának felbecslésére (bővebben ld. erről a III. 2. 5. 2. 4. fejezetet). Felnőtt mintánk 

70,3%-a normál értékekkel jellemezhető a depressziós tünetek számát tekintve, 16,3%-ánál 

azonban már enyhe, 13,4%-ánál pedig középsúlyos depressziós állapot valószínűsíthető.
73

 

Azok a válaszadók, akiknél fokozott erősségű depresszív állapot merül fel, az enyhe 

depresszív tünetekkel bírókhoz képest több mint 4 és ½-szer, a depresszív tünetekkel nem 

jellemezhetőekhez képest pedig 8-szor(!) nagyobb arányban kerültek a hervadó kategóriába. 

Azok, akik nem jeleztek depressziós tüneteket, közel fele-fele arányban voltak a virágzó 

(49,6%), illetve a mérsékelt mentális egészségű (47,1%) státuszokba sorolhatóak. Az enyhe 

depresszióval bírók a nem depressziós személyekhez képest 2-szer kisebb eséllyel sorolhatók 

a virágzók közé, a súlyos depresszióval küzdőknek pedig 13-szor (!) kisebb az esélye arra, 

hogy virágzó státuszban legyenek.  

  

17. táblázat: A mentális egészség kategóriák megoszlása a szociodemográfiai változók 

fényében a szülői mintában  

 

 

Változó 

Mentális egészség kategóriák  

 

Virágzók 

(%) 

Mérsékelt 

mentális 

egészégűek 

(%) 

 

Hervadók 

(%) 

 

Össz 

elemszám 

 

χ²-próba 

(p) 

Összminta      

  magyar  153 (39,3%) 208 (53,5%) 28 (7,2%) 389  

-   dél-afrikai  210 (20,0%)  712 (67,8%)  128 (12,2%) 1050 

  dél-kóreai 116 (7,9%)  1040 (70,9%)  311 (21,2%) 1467 

  kínai  862 (43,5%) 980 (49,5%) 139 (7,0%) 1981 

Családi állap.  

  kapcs.-ban él 127 (40,4%) 168 (53,5%) 19 (6,1%) 314 3,491 (0,175) 

ns   nincs kapcs. 26 (34,7%) 40 (53,3%) 9 (12,0%) 75 

Iskolai végz.  

  felsőfokú 88 (44,2%) 103 (51,8%) 8 (4,0%) 199 7,513 

(0,023)
*
   közép/szakmunkás 65 (34,9%) 102 (54,8%) 19 (10,2%) 186 

Jövedelem 

szubj. megítél.  

 

  átlag feletti 44 (42,7%) 55 (53,4%) 4 (3,9%) 103 10,909 

(0,028)*    átlagos  91 (40,4%) 120 (53,3%) 14 (6,2%) 225 

  átlag alatti  18 (29,5%) 33 (54,1%) 10 (16,4%) 61 

Egészségi áll.  

  kitűnő/jó 126 (43,8%) 152 (52,8%) 10 (3,5%) 288 27,714 

(0,000)***   megfelelő  25 (28,7%) 45 (51,7%) 17 (19,5%) 87 

Depresszió   

  nincs  135(49,6%) 128 (47,1%) 9 (3,3%) 272 (70,3%) 76,033 

(0,000)***   enyhe 14 (22,2%) 45 (71,4%) 4 (6,3%) 63 (16,3%) 

  fokozott 2 (3,8%) 35 (67,3%) 15 (28,8%) 52 (13,4%) (!) 
ns=nem szignifikáns; 

+
p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

A szülői minta esetében is elvégeztük a mentális egészség és a mentális betegség 

kategóriáinak együttes vizsgálatát. A felnőttek 2,3%-a a tisztán hervadó („nem teljes 

mentális egészség”), 33,1%-a a tisztán mérsékelt, 34,9%-a a tisztán virágzó („teljes mentális 

egészség”) csoportba volt sorolható, míg 4,9%-uknál a hervadás depresszióval kombinálódott 

                                                 
73

 Felnőtt mintánkban nem volt olyan válaszadó, aki a súlyos depressziós állapotot jelző 25 pontot (Kopp és 

Skrabski, 1992; Kopp és Fóris, 1993) elérte vagy azt meghaladta volna.  
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(„teljes mentális betegség”), 20,7%-uk a mérsékelt mentális egészség mellett depressziót is 

megtapasztalt („nem teljes mentális betegség”), illetve 4,1% a virágzás mellett él depressziós 

tünetekkel („nem teljes mentális betegség”). A 18. táblázatban foglaljuk össze a mentális 

egészség és betegség státuszok kombinációiból született kategóriák megoszlását a szülői és a 

serdülő mintában.  

 

18. táblázat: A mentális egészség és betegség kategória-kombinációk eloszlása a felnőtt és a 

serdülő mintában 
 felnőtt 

% (n) 
serdülő 

% (n) 

virágzó tisztán 34,9% (135) 34,1% (132) 
mérsékelt tisztán 33,1% (128) 28,7% (111) 
hervadó tisztán 2,3% (9) 0,8% (3) 
virágzás + depresszió 4,1% (16) 5,2% (20) 
mérsékelt + depresszió 20,7% (80) 25,8% (100) 
hervadás + depresszió 4,9% (19) 5,4% (21) 

 

 

III. 2. 6. 10. A Családészlelés Skála faktorstruktúrája a serdülő és a felnőtt mintában  

 

A konfirmátoros faktorelemzés módszerével teszteltük a Családészlelés Skála Tiffin, 

Kaplan és Place (2011) által explorátoros faktoranalízissel feltárt és leírt ötfaktoros 

szerkezetét. Ebben az esetben is az Mplus statisztikai programcsomag maximum likelihood 

eljárását, mégpedig a normalitás megsértését toleráló MLR becslési módját alkalmaztuk, 

mivel mind a serdülő, mind a szülői adatállomány esetében a Családészlelés Skála eloszlása 

eltért a normáltól.  

A serdülő (19. táblázat) és a felnőtt populációban (20. táblázat) egyaránt egy ötfaktoros 

struktúra jelenléte rajzolódott ki, míg az egyfaktoros megoldás nem illeszkedett megfelelően. 

Teszteltünk továbbá egy négyfaktoros modellt is, kihagyva az elemzésből a rossz reliabilitási 

mutatókkal bíró „viselkedésbeli határok” alskálát. Eredményeink szerint a négyfaktoros 

modell sem a serdülő, sem a szülői mintában nem illeszkedett megfelelően az adatokra, azaz a 

kérdőívből nem hagyható ki a megfelelő illeszkedéshez az ötödik faktor, bár annak egyes 

tételeit a hazai viszonyok között szükséges lenne újragondolni (vö. a III. 2. 5. 3. fejezettel). A 

serdülő mintában a Satorra-Bentler χ²-különbség-próba szerint az ötfaktoros szerkezet az 

egyfaktoros (Δχ²=122,62; Δdf=10; p<0,001) és a négyfaktoros (Δχ²=164,63; Δdf=121; 

p<0,005) struktúrához képest is szignifikánsan jobb illeszkedést mutat. Hasonlóképpen igaz 

ez a felnőtt minta esetében is: az ötfaktoros szerkezet az egy- (Δχ²=3339,01; Δdf=10; 

p<0,000) és a négyfaktoroshoz (Δχ²=170,92; Δdf=121; p<0,005) viszonyítva is szignifikánsan 

jobb illeszkedésű modell.  

A serdülő mintán tesztelt ötfaktoros megoldás esetében a χ² és a szabadságfok 

hányadosának értéke (2,041) a kívánatos 2 és 5 közötti tartományba esett, ahogyan a 

megközelítés hibáját jelző RMSEA-mutató, valamint az SRMR értéke is. A CFI (0,877) és a 

TLI (0,864) értékek azonban alul maradtak a jónak számító 0,9-es szintnél, így csupán 

közepes illeszkedésű modellről beszélhetünk. A szülők mintájában a χ² és a szabadságfok 

hányadosának értéke közelíti a kívánatos tartományt (1,801). Az RMSEA és az SRMR kíváló 

illeszkedést jeleznek, míg a CFI (0,886) és a TLI (0,874) értékek – hasonlóképpen, mint a 

serdülő változat esetében – csak közelítik a jó illeszkedést felmutató 0,9-es szintet (20. 

táblázat).  
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19. táblázat: A Családészlelés Skála illeszkedési mutatói a serdülők csoportjában az eredeti 

ötfaktoros, valamint egy négy- és egy egyfaktoros megoldás esetén
74

 

 χ² df p CFI TLI RMSEA SRMR AIC 

5 

faktoros 

megoldás 

 

749,140 

 

367 

 

0,000 

 

0,877 

 

0,864 

0,051 
(0,046-

0,057) 

 

0,063 

 

25363,673 

4 

faktoros 

megoldás 

 

767,827 

 

246 

 

0,000 

 

0,762 

 

0,733 

0,073 
(0,068-

0,079) 

 

0,077 

 

21683,595 

1 

faktoros 

megoldás 

 

1117,787 

 

377 

 

0,000 

 

0,761 

 

0,743 

0,071 
(0,066-

0,075) 

 

0,069 

 

25740,610 

 

20. táblázat: A Családészlelés Skála illeszkedési mutatói a szülők csoportjában az eredeti 

ötfaktoros, valamint egy négy- és egy egyfaktoros megoldás esetén
75

 

 χ² df p CFI TLI RMSEA SRMR AIC 

5 

faktoros 

megoldás 

 

661,294 

 

367 

 

0,000 

 

0,886 

 

0,874 

0,045 
(0,040-

0,051) 

 

0,057 

 

20632,463 

4 

faktoros 

megoldás  

 

867,816 

 

246 

 

0,000 

 

0,683 

 

0,644 

0,081 
(0,075-

0,086) 

 

0,080 

 

17840,348 

1 

faktoros 

megoldás 

 

1073,503 

 

377 

 

0,000 

 

0,731 

 

0,710 

0,069 
(0,064-

0,074) 

 

0,071 

 

21079,163 

 

Mind a serdülő (12.ábra
76

), mind a felnőtt (13.ábra
77

) mintán alapuló faktorszerkezet 

esetében a közepes illeszkedést jelző CFI és TLI értékek miatt áttekintettük, hogy a modell 

bizonyos részeiben található-e lokálisan illeszkedési nehézség. A modifikációs indexek közül 

a hibakovarianciákat
78

 vizsgáltuk meg annak feltárása érdekében, hogy a hibatagok között 

feltételezett zéró kovariancia a modell és az adatok között nem okoz-e feszültséget, azonban 

itt kiugró értékeket nem találtunk. Ezután megvizsgáltuk a faktorsúlyokat is, melyek mind a 

serdülő (10. és 19. tétel), mind a szülői (5. és 19. tétel) mintában két tétel esetében alatta 

maradtak az elfogadható 0,3-as értéknek, azaz nem töltődtek megfelelően az adott skálára. Ez 

a skála a már korábban is „problémásként” jellemzett „viselkedésbeli határok” skála (vö. a III. 

2. 5. 3. fejezetben leírtakkal). A modell illeszkedési mutatóinak javítása érdekében (mind a 

serdülő, mind a felnőtt mintán) az alacsony faktorsúllyal bíró két-két tételt kivéve vizsgáltuk 

meg a faktorszerkezetet, azonban az illeszkedési mutatók ezután sem javultak. A 

Családészlelés Skála esetében ezért a faktorszerkezetet további elemzés alá vető vizsgálatok 

szükségesek.
79

 Megfontolandó lehet – tartalmi szempontok alapján – a nem megfelelő módon 

töltődő tételek újraszövegezése is.   

                                                 
74

 Az egyes illeszkedési mutatók leírását, valamint kívánatos értékeit ld. a III. 2. 6. 2. 1. fejezetben. 
75

 Az egyes illeszkedési mutatók leírását, valamint kívánatos értékeit ld. a III. 2. 6. 2. 1. fejezetben. 
76

 Megjegyzés: a tételekhez vezető nyilakon a standardizált együtthatók, míg a faktorok közötti kettős nyilakon a 

korrelációs együtthatók értéke van feltüntetve. A szaggatott vonalak a 0,3 alatti faktorsúlyokat jelzik.  
77

 Megjegyzés: a tételekhez vezető nyilakon a standardizált együtthatók, míg a faktorok közötti kettős nyilakon a 

korrelációs együtthatók értéke van feltüntetve. A szaggatott vonalak a 0,3 alatti faktorsúlyokat jelzik.  
78

 Az egyes tételek hibatagjai közötti kapcsolat mutatója.  
79

 A Családészlelés Skála faktorstruktúrájának vizsgálatát egy nagyobb (n=1613), reprezentativitást célzó 

vizsgálatunkban folytattuk tovább. Itt az adatok kiértékelésének fázisában tartunk.  
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12. ábra: A Serdülő Családészlelés Skála faktorstruktúrája a standardizált együtthatók feltüntetésével 

probléma-

megoldás 

nevelés-

gondozás 

érzelem-

kifejezés 

25. tétel 

27. tétel 

 
29. tétel 

 

13. tétel 

 
17. tétel 

 
18. tétel 

 
21. tétel 

 
24. tétel 

 

22. tétel 

 

20. tétel 

 

15. tétel 

 

11. tétel 

 

9. tétel 

 

28. tétel 

 

0,61 

0,74 

0,37 

0,50 

0,60 

0,56 

0,48 

0,80 

0,67 

0,68 

0,75 

0,77 

0,43 

viselkedés-

beli határok 

 

felelősség 

2. tétel 

 5. tétel 

 
10. tétel 

 
19. tétel 

 

26. tétel 

 
3. tétel 

 
6. tétel 

 
14. tétel 

 
16. tétel 

 

23. tétel 

 

0,74 
4. tétel 

 

8. tétel 

 0,63 

0,50 

12. tétel 

 

7. tétel 

 

0,76 0,80 
0,70 

1. tétel 

 

0,38 0,44 

0,17 

0,13 

0,69 

0,39 
0,34 

0,59 

0,54 

0,52 

0,89 

-0,61 

-0,55 

0,85 

-0,72 

0,75 

-0,54 

0,72 

0,81 

0,79 
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13. ábra: A Felnőtt Családészlelés Skála faktorstruktúrája a standardizált együtthatók feltüntetésével 

probléma-

megoldás 

nevelés-

gondozás 

érzelem-

kifejezés 

25. tétel 

27. tétel 

 
29. tétel 

 

13. tétel 

 
17. tétel 

 
18. tétel 

 
21. tétel 

 
24. tétel 

 

22. tétel 

 

20. tétel 

 

15. tétel 

 

11. tétel 

 

9. tétel 

 

28. tétel 

 

0,60 

0,61 

0,59 

0,59 

0,58 

0,50 

0,50 

0,71 

0,66 

0,54 

0,71 

0,73 

0,37 

viselkedés-

beli határok 

 

felelősség 

2. tétel 

 5. tétel 

 
10. tétel 

 
19. tétel 

 

26. tétel 

 
3. tétel 

 
6. tétel 

 
14. tétel 

 
16. tétel 

 

23. tétel 

 

0,72 
4. tétel 

 

8. tétel 

 0,52 

0,50 

12. tétel 

 

7. tétel 

 

0,68 0,69 
0,63 

1. tétel 

 

0,33 0,21 

0,41 

0,28 

0,63 

0,32 
0,61 

0,38 

0,77 

0,63 

0,93 

-0,57 

-0,34 

0,48 

-0,53 

0,73 

-0,35 

0,68 

0,68 

0,67 
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III. 2. 6. 11. A Családészlelés Skála alskáláinak egymással való kapcsolata  

 

A Családészlelés Skála serdülő és felnőtt változata esetében is a főskála és az egyes alskálák 

közötti kapcsolat erős, szignifikáns mértékű, kivételt ez alól mindkét csoportnál a korábban 

már problémásként emlegetett „viselkedésbeli határok” alskála képez, mely a főskálával 

közepes erősségű kapcsolatot jelez, s a Bonferroni-korrekció után szignifikáns kapcsolata 

megszűnt az „érzelemkifejezés” alskálával. Ez utóbbi kivételtől eltekintve az egyes alskálák 

minden esetben közepes vagy gyenge, de szignifikáns kapcsolatban állnak egymással. Az 

„érzelemkifejezés” alskála – mivel fordított tételeket tartalmaz – a többi alskálával 

értelemszerűen negatív irányú kapcsolatot mutat fel (21. táblázat).  

 

21. táblázat: A Családészlelés Skála faktorai közötti korrelációs együtthatók a serdülők és a 

szülők mintájában 

 

 FPS 

össz 

FPS 

gondos-

kodás 

FPS 

probl-

megold 

FPS 

érzelem-

kifejez 

FPS 

viselk 

határok 

FPS 

felelős-

ség 

FPS 

komm 

index 

FPS 

össz 

serdülő - 0,823*** 0,844*** -0,705*** 0,547*** 0,727*** 0,857*** 

szülő - 0,811*** 0,809*** -0,685*** 0,553*** 0,683*** 0,828*** 

FPS 

gondosk 

serdülő  - 0,732*** -0,513*** 0,316*** 0,521*** 0,719*** 

szülő  - 0,693*** -0,439*** 0,323*** 0,489*** 0,654*** 

FPS 

probl 

serdülő   - -0,507*** 0,332*** 0,541*** 0,736*** 

szülő   - -0,440*** 0,334*** 0,486*** 0,667*** 

FPS 

érzelem 

serdülő    - -0,150** -0,346*** -0,882*** 

szülő    - -0,144** -0,289*** -0,895*** 

FPS  

vis hat 

serdülő     - 0,473*** 0,280*** 

szülő     - 0,332*** 0,256*** 

FPS  

felelős 

serdülő      - 0,468*** 

szülő      - 0,374*** 

FPS 

komm i. 

serdülő       - 

szülő       - 

**p<0,01; ***p<0,001 
Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,001 eredményeket tekintettük szignifikánsnak. Az ennek 

alapján nem szignifikáns értékeket szürke háttérrel emeltük ki.  

Alkalmazott rövidítések: FPS: Családészlelés Skála.  

 

 

III. 2. 6. 12. A Családészlelés Skála validitásvizsgálata a serdülőknél  

 

Az újonnan bevezetett Családészlelés Skála konvergens validitását a serdülő mintában 

vizsgáltuk meg, ugyanis ott vettünk fel egy másik, a családi működést leképező tesztet, a 

Komplex Család Kérdőívet (ld. III. 2. 5. 1. 3. 2. fejezet), valamint az általános iskolások 

almintájában a RYDM rezilencia kérdőív otthoni erőforrások alfaktorát is felhasználtuk a 

Családészlelés Skála fogalmi érvényességének teszteléséhez. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a családi működést feltáró mérőeszközök főskálái és egyes alskálái között enyhétől 

(0,267) az erősig (0,723) terjedő, szignifikáns együttjárás mintázódik (22. táblázat). A 

korrelációk iránya egyenes, illetve az érzelemkifejezés alskála relációjában fordított.  
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22. táblázat: A Családészlelés Skála főskálájának és alskáláinak kapcsolata a Komplex 

Család Kérdőívvel és a RYDM kérdőív otthoni erőforrások skálájával 

 

 Komplex Család 

össz 

Komplex Család 

integritás 

Komplex Család 

differenciáció 

RYDM 

otthoni erőforrás 

FPS  

össz 

0,723*** 0,723*** 0,580*** 0,588*** 

FPS  

gondoskodás 

0,662*** 0,638*** 0,552*** 0,574*** 

FPS 

problmegold 

0,673*** 0,634*** 0,567*** 0,544*** 

FPS  

érzelemkif 

-0,519*** -0,515*** -0,431*** -0,239*** 

FPS  

vis határok 

0,365*** 0,387*** 0,267*** 0,404*** 

FPS 

felelősség 

0,502*** 0,539*** 0,366*** 0,367*** 

FPS  

komm index 

0,641*** 0,609*** 0,550*** 0,434*** 

***p<0,001  

Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,002 eredményeket tekintettük szignifikánsnak, melyet 

minden korrelációs érték teljesített.  

Alkalmazott rövidítések: FPS: Családészlelés Skála; RYDM: Resilience Youth Developmental Modul.  

 

 

III. 2. 6. 13. A változók közötti együttjárások eredményei  

 

A változók közötti együttjárásokat a serdülő mintában a 23. táblázatban, a szülői mintában a 

24. táblázatban foglaljuk össze. Mivel fentebb – validitásvizsgálat keretében – két kérdőív 

esetében már számos korrelációs eredményt közöltünk, ezért azokat jelen fejezetben nem 

ismételjük meg.  

A serdülő minta eredményeiből kitűnik, hogy az életkor kivételével az egyes változók 

szignifikáns módon, enyhétől az erős együttjárásig kapcsolódnak egymással: a szignifikáns 

korrelációk (Bonferroni-korrekció szerint) 0,324-től 0,818-ig variálnak, zömében közepes 

erősségű együttjárást felmutatva.  

Az elvártaknak megfelelően a családi működés észlelése (a Családészlelés Skála 

összpontszámával leképezve) pozitív, közepes mértékű kapcsolatot jelez a mentális egészség 

mutatókkal (Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála, Cantril-létra, Pszichés 

Immunkompetencia Kérdőív Junior változat, Resilience Youth Developmental Modul), 

ellenben negatív, de szintén közepes erősségű együttjárást a mentális tünetekkel (Gyermek 

Depresszió Kérdőív, Gyermekviselkedési Kérdőív). Az életkor eredményeink szerint nincsen 

összefüggésben a család funkcionálásának megítélésével. Azaz bármely életkori csoportban 

elmondható, hogy a serdülő minél elégedettebb családjával, annál magasabb szubjektív 

jóllétről, élettel való elégedettségről számol be, valamint annál jobb megküzdési kapacitással 

és reziliencia-értékekkel jellemezhető, ezzel összefüggésben pedig kevesebb pszichés-

viselkedéses tünettől szenved.  

Érdemes külön is kiemelni, hogy a lelki terhek, tünetek mennyire kimerítik a megküzdési 

viselkedést, illetve fordítva, a gyenge pszichés immunkompetencia fokozott 

szimptómaképzéssel jár együtt (a PIK-Junior skála és a Gyermek Depresszió Kérdőív, 

valamint a Gyermekviselkedési Kérdőív korrelációs értékei: rPIK, CDI=-0,760, p<0,01; rPIK, 

CBCL=-0,684, p<0,01).  
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Végül, fontos rámutatni, hogy az életkor csak a globális mentális egészség mutatóval 

korrelál szignifikáns módon, bár gyenge mértékben. Az együttjárás iránya fordított, tehát 

minél fiatalabb egy kamasz, általánosan annál jobb mentális egészség mutatókkal 

jellemezhető. Ugyanakkor, az előzetes várakozásokkal ellentétben a lelki tünetek, a problémás 

viselkedés nem jelez kapcsolatot a korral. Ez a két korrelációs eredmény is megerősíti a 

mentális egészség és a mentális tünetek két kontinuumon való elhelyezését, a két jelenség – 

legalábbis részbeni – elkülönítésének létjogosultságát.  

  

23. táblázat: A serdülő minta változói közötti korrelációs eredmények 

 

 FPS-

serd. 

Cantr

serd. 

CDI__ CBCL-

serd. 

PIK-

Junior 

RYDM 

iskola 

RYDM 

közös. 

RYDM 

barát 

RYDM 

otthon 
Komp. 

Csal. 

kor___ 

Serd. 

MHC-SF 

0,538 

*** 

0,576 

*** 

-0,657 

*** 

-0,610 

*** 

0,664 

*** 

0,530 

*** 

0,525 

*** 

0,552 

*** 

0,489 

*** 

0,451 

*** 

-0,183 

*** 

MHC-SF 

érz-i wb 

0,487 

*** 

0,609 

*** 

-0,661 

*** 

-0,573 

*** 

0,587 

*** 

0,400 

*** 

0,534 

*** 

0,391 

*** 

0,496 

*** 

0,419 

*** 

-0,118* 

MHC-SF 

pszich wb 

0,475 

*** 

0,521 

*** 

-0,600 

*** 

-0,535 

*** 

0,654 

*** 

0,516 

*** 

0,513 

*** 

0,571 

*** 

0,460 

*** 

0,424 

*** 

-0,118* 

MHC-SF 

szoc wb 

0,426 
*** 

0,387 
*** 

-0,468 
*** 

-0,485 
*** 

0,462 
*** 

0,381 
*** 

0,315** 0,385 
*** 

0,305** 0,324 
*** 

-0,226 
*** 

Cantril- 

serd. 

0,525 

*** 
- -0,593 

*** 

-0,514 

*** 

0,540 

*** 

0,208* 0,329** 0,310** 0,406 

*** 

0,468 

*** 

-0,117* 

CDI 

 

-0,580 

*** 

 - -0,818 

*** 

-0,760 

*** 

-0,378 

*** 

-0,408 

*** 

-0,352 

*** 

-0,505 

*** 

-0,493 

*** 

0,088 

ns 

CBCL-

serd. 

-0,550 

*** 

  - -0,684 

*** 

-0,335** -0,329** -0,326** -0,374 

*** 

-0,455 

*** 

0,060 

ns 

PIK-

Junior 

0,560 

*** 

   - -- -- -- -- 0,495 

*** 

0,059 

ns 

RYDM 

iskola 

0,346 

*** 

    - 0,416 

*** 

0,520 

*** 

0,498 

*** 

0,308** -0,043 

ns 

RYDM 

közösség 

0,500 

*** 

     - 0,361 

*** 

0,506 

*** 

0,465 

*** 
-0,187

+
 

RYDM 

barátok 

0,363 

*** 

      - 0,415 

*** 

0,369 

*** 

0,037 

ns 

RYDM 

otthon 

0,670 

*** 

       - 0,657 

*** 

0,014 

ns 

Komplex 

Család 

0,732 

*** 

        - 0,021 

ns 

kor 

 

-0,073 

ns 

         - 

ns= nem szignifikáns; 
+
p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,000 

Alkalmazott rövidítések: Serd. MHC-SF: Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála; CDI: Gyermek 

Depresszió Kérdőív; CBCL serd.: Gyermekviselkedési Kérdőív önkitöltő változat; FPS serd.: Serdülő 

Családészlelés Skála; PIK-Junior: Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív Junior változat; RYDM: 

Resilience Youth Developmental Modul.  

A RYDM kérdőív esetében n=99, a PIK-Junior esetében pedig n=293.  

Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,0005 (tehát a ***-gal jelölt) eredményeket tekintettük 

szignifikánsnak. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a Bonferroni-kirtérium alapján már nem szignifikáns 

eredményeket halványszürke háttérrel jelezzük.  

 

 

A felnőtt minta korrelációs mátrixa (24. táblázat) a serdülőkéhez hasonló tendenciákat mutat 

fel. Az egyes konstruktumok enyhe, illetve közepes mértékű, szignifikáns kapcsolatban 

vannak egymással, kivétel ez alól az életkor, mely semelyik változóval nem jelez együttjárást. 
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A Bonferroni-korrekció után pedig a szülő komplex mentális egészsége (MHC-SF), élettel 

való elégedettsége (Cantril-létra), megküzdő kapacitása (PIK) és aközött, hogy mennyi tünetet 

észlel gyermekénél (CBCL szülő) megszűnt a szignifikáns kapcsolat. Ugyanakkor továbbra is 

szignifikáns, bár gyenge mértékű a szülő érzelmi jólléte és a gyermekénél tapasztalt 

problémák közötti együttjárás. Fontos eredmény ennek kapcsán az is, hogy minél kevesebb 

depresszív tünettől szenved a szülő, annál kevesebb lelki problémát tapasztal gyermekénél, 

illetve fordítva. Ezek az eredmények is a mentális egészség mint összetett jelenség felfogását 

erősítik meg.  

A szülő jóllét mutatóival (Mentális Egészség Kontinuum Skála, Cantril-létra) és megküzdő 

kapacitásával (Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív) pozitív, míg depresszív tüneteivel 

(Beck Depresszió Kérdőív) negatív, gyenge mértékű kapcsolatban van az, hogy a szülő 

milyennek észleli a családot (Családészlelés Skála). Kiemelendő, hogy a családműködés 

percepciójával szignifikáns, negatív irányú együttjárást mutat az, hogy a szülő gyermekénél 

mennyi pszichés-viselkedéses tünetet észlel (Gyermekviselkedési Kérdőív obszervációs 

feltétel): minél több lelki problémát tapasztal a szülő serdülő gyermekénél, globálisan annál 

rosszabbnak ítéli meg a család állapotát, és fordítva.  

 

 

24. táblázat: A szülői minta változóinak korrelációs mátrixa  

 

 FPS szülő Cantril 

szülő 

rBDI CBCL 

szülő 

PIK kor 

MHC-SF 

 
0,386*** 0,554*** -0,503*** -0,161** 0,602*** -0,027 ns 

MHC-SF 

érz-i wb 
0,389*** 0,609*** -0,496*** -0,193*** 0,483*** -0,064 ns 

MHC-SF 

pszich wb 
0,365*** 0,428*** -0,474*** -0,150** 0,585*** -0,004 ns 

MHC-SF 

szoc wb 
0,265*** 0,443*** -0,353*** -0,095 ns 0,469*** -0,019 ns  

Cantril 

szülő 
0,367*** - -0,440*** -0,130* 0,476*** -0,038 ns  

rBDI  

 
-0,442***  - 0,348*** -0,602*** 0,061 ns  

CBCL 

szülő 
-0,369***   - -0,160** 0,037 ns  

PIK 

 
0,482***    - -0,005 ns  

kor  

 
0,010 ns     - 

ns= nem szignifikáns; 
+
p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Alkalmazott rövidítések: MHC-SF: Mentális Egészség Kontinuum Skála; rBDI: Beck Depresszió Kérdőív 

rövidített változat; CBCL szülő: Gyermekviselkedési Kérdőív obszervációs változat; PIK: Pszichológiai 

Immunkompetencia Kérdőív; FPS szülő: Családészlelés Skála felnőtt változat.  

Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,0012 (tehát a ***-gal jelölt) eredményeket tekintettük 

szignifikánsnak. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a Bonferroni-kirtérium alapján már nem szignifikáns 

eredményeket halványszürke háttérrel jelezzük.  

 

 

III. 2. 6. 14. A serdülők és szüleik tapasztalatainak összevetése  

 

Mivel serdülő-szülő diádokkal dolgoztunk, így lehetőségünk nyílt párosaink percepciójának 

– több területen való – összevetésére is. Adott serdülő-szülő páros adott család részeként 
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számos közös környezeti hatásban osztozik, kettejük között erőteljes interakciós hatások 

áramlanak, miközben egy olyan dinamikus egység részei egyénenként és diádikus szinten is, 

mint a család. Azokon a területeken, ahol ugyanazt a kérdőívet használtuk fel
80

 a két 

csoportban, összetartozó mintás elemzéseket végeztünk (a Mentális Egészség Kontinuum 

Skála, a Cantril-létra és a Családészlelés Skála esetében). Azoknál az eseteknél, ahol adott 

konstruktum felmérése más-más kérdőívvel történt (pl. depresszív tünetmérés, pszichés 

immunkompetencia felmérése), korrelációs mintázatokat tudtunk elemezni. Hasonlóképpen a 

Gyermekviselkedési Kérdőív esetében is, ahol a szülői verzióban két plusz tétel szerepel a 

gyermek változathoz képest. Az eredményeket a 25.  és a 26. táblázatban foglaljuk össze, a 

szignifikáns értékeket szürke háttérrel kiemelve.  

Az összetartozó mintás elemzések alapján láthatjuk, hogy a mentális egészség 

összpontszámának tekintetében nincsen szignifikáns különbség a serdülő-szülő párosok 

között, a hatásméret mutató is elhanyagolható erősségű hatást jelez (25. táblázat). Ugyanez a 

mintázat érvényes a mentális egészség pszichológiai és szociális jóllét komponenseinek 

esetében, azaz adott családban a szubjektív jóllét pszichés és szociális szegmensei 

megítélésének átlagában nincsen szignifikáns különbség a serdülő és a szülő között. A 

szubjektív jóllét emocionális elemét (érzelmi well-being és élettel való elégedettség) tekintve 

azonban a párosoknál a serdülők szignifikánsan magasabb értékeket mutatnak fel szüleiknél, 

bár megjegyzendő, hogy a hatásméret mutató gyenge hatásméretet jelez.  

A család észlelése is különbséget mutat diádjainknál – a serdülőkori pszichológiai 

történések, átalakulások fényében (vö. II. 6. 2. 1. és II. 7. fejezet) az elvárt tendenciáknak 

megfelelően. A serdülők így családjuk működését globálisan és a legtöbb részterületen 

negatívabban ítélik meg, mint szüleik. Kevésbé demokratikusnak, kevésbé barátságosnak, a 

vitákat, problémákat kevésbé konstruktív módon megoldónak, kevésbé átlátható szabályokkal 

szervezettnek és kevésbé tiszta kommunikációval jellemzik családjukat szüleikhez képest. 

Ugyanakkor fokozottan kritikusabb, akár ellenségesebb légkört észlelnek odahaza, mint 

felmenőik. A hatásméret mutatók kicsitől (0,21) közepes (0,59) mértékig terjednek. Egyetlen 

családműködés dimenzióban nem mutatható ki a serdülő-szülő párosok között szignifikáns 

mértékű véleménykülönbség: a családi felelősségvállalás tekintetében. Ez azt mutatja, hogy 

mind a serdülők, mind szüleik hasonlóan értékelik a személyes felelősségvállalás minőségét 

és a feladatok megosztását, megoszthatóságát családjukban.  

A korrelációs eredmények alapján (26. táblázat) a pszichés-viselkedéses tünetek önészlelése 

(CBCL önkitöltő változat) és szülők általi észlelése (CBCL obszervációs feltétel) közepes 

mértékű, pozitív, szignifikáns együttjárást mutat. Azonban az, hogy a szülők mennyi 

depresszív tünetet észlelnek saját maguknál a Bonferroni-korrekció után már nem korrelál 

szignifikánsan a serdülő depresszív szimptómáival.  A serdülők és a szülők megküzdő 

kapacitása tekintetében sem jelent meg szignifikáns együttjárás. A pszichés immunitást 

részletesebben szemügyre véve egyedül az önszabályozás sikerességében jelentkezett egyenes 

irányú, tendenciaszintű korreláció a serdülők és a szülők értékei között.  

 

 

25. táblázat: A serdülő-szülő párosok összehasonlítása – összetartozó mintás elemzések 

 

 Serdülő  

Átlag (SD) 

[CI] 

Szülő 

Átlag (SD) 

[CI] 

t (p) Cohen-d 

MHC-SF 

 

42,89 (11,94) 

[41,70-44,08] 

41,77 (12,39) 

[40,53-43,00] 

1,433 

(0,153) ns 

0,09 

                                                 
80

 Ezekben az esetekben a kérdőívek két változata (serdülő és felnőtt) csupán a tegező-magázó formulában tért 

el. Mind az instrukció, mind a mérőeszközök itemei megegyeztek.  
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   Érzelmi wb 

 

10,37 (3,08) 

[10,06-10,67] 

9,47 (3,29) 

[9,14-9,79] 

4,414 

(0,000)*** 

0,28 

   Pszichés wb  

 

20,87 (5,69) 

[20,30-21,44] 

21,22 (5,48) 

[20,67-21,76] 

0,952 

(0,342) ns 

0,06 

   Szociális wb  

 

11,67 (5,14) 

[11,15-12,18] 

11,12 (5,67) 

[10,55-11,68] 

1,623 

(0,105) ns 

0,10 

Cantril-létra 

 

7,34 (1,69) 

[7,17-7,50] 

6,78 (1,67) 

[6,61-6,94] 

5,815 

(0,000)*** 

0,33 

FPS össz  

 

60,41 (12,60) 

[59,15-61,66] 

65,12 (9,36) 

[64,18-66,05] 

7,915 

(0,000)*** 

0,42 

   Gondoskodás 

 

19,87 (3,63) 

[19,50-20,23] 

20,96 (2,60) 

[20,70-21,22] 

6,188 

(0,000)*** 

0,50 

   Problmegoldás 

 

22,51 (3,92) 

[22,12-22,90] 

23,81 (2,71) 

[23,54-24,08] 

6,679 

(0,000)*** 

0,39 

   Érzelemkifejez 
 

11,56 (3,82) 

[11,18-11,94] 

10,85 (3,04) 

[10,54-11,15] 

3,665 

(0,000)*** 

0,21 

   Visbeli határok 

  

14,19 (2,65) 

[13,92-14,45] 

15,63 (2,24) 

[15,40-15,85] 

10,596 

(0,000)*** 

0,59 

   Felelősségváll 

 

15,33 (2,55) 

[15,07-15,58] 

15,48 (2,37) 

[15,24-15,71] 

1,035 

(0,301) ns 

0,06 

   Komm index 

 

28,86 (4,91) 

[28,37-29,35] 

30,49 (3,55) 

[30,13-30,84] 

7,061 

(0,000)*** 

0,38 

ns=nem szignifikáns; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; [CI]: megbízhatósági intervallum, minden esetben 95%-

os megbízhatósági szintet jelezve  

Rövidítések feloldása: MHC-SF: Mentális Egészség Kontinuum Skála; FPS: Családészlelés Skála.  

 

26. táblázat: A serdülők és a szülők eredményeinek korrelációi 

 

 CBCL 

serd. 

Intern. 

serd. 

Extern. 

serd.  
CDI PIK-J Megköze-

lít serd. 

Mobilizál 

serd. 

Önszabá-

lyoz serd 

CBCLsz. 

 

0,426***        

 Intern. 

 sz. 

 0,434***       

 Extern. 

 sz.  

  0,431***      

rBDI 

 

   0,120*     

PIK 

 

    0,085 

ns 

   

Megköze-

lít sz.  

     0,078 

ns 

  

Mobilizál 

sz. 

      0,059 

ns 

 

Önszabá-

lyoz sz.  

       0,114
+ 

ns= nem szignifikáns; 
+
p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Alkalmazott rövidítések: CBCL sz.: Gyermekviselkedési Kérdőív obszervációs változat; CBCL serd.: 

Gyermekviselkedési Kérdőív serdülő, önkitöltő változat; Intern.: CBCL internalizáció alskála; Extern.: CBCL 

externalizáció alskála; rBDI: Beck Depresszió Kérdőív rövidített változat; CDI: Gyermek Depresszió Kérdőív; 

PIK: Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív; PIK-J: Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív Junior 

változat; Megközelít: PIK/PIK-J Megközelítő, monitorozó alrendszer; Mobilizál: PIK/PIK-J Mobilizáló, alkotó 

alrendszer; Önszabályoz: PIK/PIK-J Önszabályozó alrendszer.  
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Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,006 (tehát a ***gal jelölt) eredményeket tekintettük 

szignifikánsnak. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a Bonferroni-kirtérium alapján már nem szignifikáns 

eredményt halványszürke háttérrel jelezzük.  

 

 

III. 2. 6. 15. A változók közötti komplex kapcsolatok elemzése – magyarázó modellek  

 

A korrelációs elemzések és az egyes alcsoportok (pl. nem, életkori övezetek, magányérzés, 

rizikómagatartás mentén képezve), valamint a két (serdülő és szülői) minta – bizonyos 

változók mentén való – összevetése számos olyan eredményt hozott, melyek alapján 

összetettebb modellépítésre is vállalkozhattunk.  

A vizsgált változók közötti kapcsolatok feltárását többváltozós elemzésekkel – lineáris 

regresszióelemzés, mediációs útvonalak azonosítása és strukturális egyenletek alkalmazása – 

finomítottuk tovább. Célunk a mentális egészség, a mentális tünetek, a megküzdőkapacitás és 

a család működését leíró mutatók (pl. gondoskodás, intimitás kimutatása, problémamegoldás, 

érzelemkifejezés, határok megjelenítése, integritás a családban) komplexebb kapcsolatainak 

feltárása volt, miközben figyelmet fordítottunk a szocioökonómiai státusz, valamint a védő-, 

és a rizikófaktorok kontrollálására is.  

 

 

III. 2. 6. 15. 1. A pozitív mentális egészséget magyarázó tényezők vizsgálata – többszörös 

lineáris regressziós elemzések  

 

A szubjektív jóllét alakulására mind az egyéni, mind a családi tényezők kifejtik hatásukat 

(áttekinti pl. Diener és Diener McGavran, 2008; Suldo, 2009; Saha, Huebner, Suldo és Valois, 

2010). Több vizsgálati eredmény is arra utal azonban, hogy a személyiséggel kapcsolatos 

jellemzők hatása erőteljesebb (pl. Kökönyei, Aszmann és Szabó, 2002) és a családi, valamint 

a kortárskörnyezet a személyiségvonások formálásán keresztül, közvetett úton fejti ki hatását 

a lelki egészségre (Jaquez, Cole és Searle, 2004). Továbbá a családi légkör, a családi 

funkcionálás erőteljesebb befolyással bír a személyiség alakulására, így a jóllétre is, mint a 

család szocioökonómiai jellemzői (pl. a szülők iskolai végzettsége, anyagi helyzet) (Örkényi, 

Koszonits, Vajda és Kállainé Harangi, 2005). A mentális egészség két kontinuum modelljére 

(Keyes, 2002a) alapozva továbbá a mentális egészséget két, egymással összefüggő tényezőre 

osztottuk fel: a pozitív mentális egészség szintjére és a mentális betegség-tünetek szintjére. 

Mindezek alapján feltételeztük, hogy a serdülők pozitív mentális egészségének magyarázó 

változói a következők: lelki problémáik köre, megküzdő kapacitásuk nívója, a családműködés 

minőségének megítélése, valamint a szülői mentális egészség és mentális betegségtünetek 

jelenléte és a szülői megküzdő potenciál. A serdülők nemét, életkorát, a család anyagi 

helyzetének szubjektív megítélését, illetve a szülők iskolai végzettségét – mint magyarázó 

változókat – az elemzések során pedig kontroll alatt tartottuk.  

Hipotézisünket lineáris regresszióelemzéssel, Stepwise módszerrel teszteltük. Választásunk 

azért a Stepwise módszerre esett, mert ez az eljárás képes kezelni azt, hogy ha egy új változót 

beléptet a modellbe, és ennek hatására egy, már a modellben lévő változó magyarázóereje 

annyira lecsökken, hogy már nem lesz szignifikáns, akkor a „legyengült” változót kilépteti a 

modellből (Székelyi és Barna, 2004). A módszer a függő változó prediktorait, azok 

folyamatos beléptetésével egymás „fényében” tudja kezeli. Célunk volt, hogy a függő 

változót minél jobban előrejelző modellt építsünk fel.  

A modellekben szereplő függő változó folytonos, míg a magyarázóváltozók között 

folytonos és diszkrét változók (pl. szülő iskolai végzettsége, anyagi helyzet szubjektív 

megítélése) is szerepelnek.     
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A serdülő modellbe beépített magyarázó változók száma 12 volt. Közepes hatásméretet 

elvárva és a magyarázó változók számát figyelembe véve Field (2009, 223. o.) alapján 

minimum 200 fős minta szükséges modellünk teszteléséhez. Ez serdülő mintánk esetében 

(n=394) bőven teljesült.  

Az elemzés lefuttatása előtt teszteltük a többszörös lineáris regresszió alkalmazásához 

szükséges feltételeket, így a Durbin-Watson mutatót és a multikollinearitást. A Durbin-

Watson mutató minden esetben a megfelelő, 2 körüli értéket jelezte, míg a modellben 

szereplő magyarázóváltozók együttjárása egyik esetben sem volt magasabb a 0,80-as 

határértéknél (erről a 27. – korrelációs – táblázat tájékoztat).  

 

27. táblázat: A multikollinearitás tesztelése: a modellépítésben szereplő változók közötti 

korrelációs együtthatók 

 

 MHC-

SF sz 

rBDI PIKsz FPSsz CBCL 

sz 

MHC-

SFgy 

CDI PIK 

gy 

FPSgy CBCL 

gy 

MHC-

SFsz 

- -0482 

*** 

0,602 

*** 

0,404 

*** 

-0,148 

** 

0,212 

*** 

-0,156 

** 

0,071 

ns 

0,211 

*** 

-0,159 

** 

rBDI 

 

 - -0,604 

*** 

-0,415 

*** 

0,329 

*** 

-0,121 

* 

0,108

* 

-0,017 

ns 

-0,141 

** 

0,119 

* 

PIKsz 

 

  - 0,487 

*** 

-0,172 

*** 

0,113 

* 

-0,075 

ns 

0,093 

ns 

0,264 

*** 

-0,102 

* 

FPSsz 

 

   - -0,366 

*** 

0,170 

*** 

-0,262 
*** 

0,199 

*** 

0,465 

*** 

-0,235 

*** 

CBCLsz 

 

    - -0,217 

*** 

0,377 

*** 

-0,249 

*** 

-0,242 

*** 

0,413 

*** 

MHC-

SFgy 

     - -0,646 

*** 
0,664 

*** 

0,528 

*** 

-0,597 

*** 

CDI 

 

      - -0,764 

*** 

-0,539 

*** 

0,786 

*** 

PIKgy 

 

       - 0,524 

*** 

-0,659 

*** 

FPSgy 

 

        - -0,503 

*** 

CBCLgy 

 

         - 

ns= nem szignifikáns; 
+
p<0,1; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Minden esetben, ahol a normalitás sérült (Kolmogorov-Smirnov-próbával tesztelve: BDI, FPSsz, CBCLsz, CDI, 

FPSgy és CBCLgy esetében), a nemparaméteres korrelációs eljárás értékét tüntettük fel.  

Alkalmazott rövidítések: MHC-SFsz: Mentális Egészség Kontinuum Skála felnőtt változat; rBDI: Beck 

Depresszió Kérdőív rövidített változat; PIKsz: Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív felnőtt változat; 

FPSsz: Családészlelés Skála felnőtt változat; CBCLsz: Gyermekviselkedési Kérdőív szülői változat; MHC-

SFgy: Mentális Egészség Kontinuum Skála serdülő változat; CDI: Gyermek Depresszió Kérdőív; PIKgy: 

Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív junior változat; FPSgy: Családészlelés Skála serdülő változat; 

CBCLgy: Gyermekviselkedési Kérdőív gyermek változat.  

Megjegyzés: A Bonferroni-korrekció alapján a p<0,0011 (tehát a ***-gal jelölt) eredményeket tekintettük 

szignifikánsnak. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a Bonferroni-kritérium alapján már nem szignifikáns 

eredményeket halványszürke háttérrel jelezzük.  
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Eredményeink szerint (28. táblázat) négy, a Stepwise módszer által generált modell
81

 adott 

szignifikáns értéket. Elsőként a depresszív tünetkör lépett be a modellbe, mert a függő 

változóval ez a változó korrelál a legerősebben (Székelyi és Barna, 20004). Eszerint a 

serdülők pozitív mentális egészségét depresszív tüneteik száma határozza meg (F=196,267, 

p<0,000; R²=0,423), azaz a komplex szubjektív jóllét konstruktumának heterogenitásából a 

depressziós tünetek jelenléte több mint 42%-ot magyaráz, természetesen az összefüggés 

negatív irányú (ld. a standardizált β negatív előjelét). A második  modellben, mely továbbra is 

szignifikáns (F=123,05, p<0,000; R²=0,479), a depresszív tünetek mellett a megküzdő 

kapacitás is szerepet kap a mentális egészség magyarázatában. A depressziós tünetek 

(fordított irányban) és a megküzdés minősége (pozitív módon) együttesen közel 48%-át 

magyarázzák a jóllétnek. A depresszív tünetkör béta értéke, mely a hatás erősségét jelzi, 

láthatjuk, hogy ebben a modellben lecsökken (azonban még mindig szignifikáns marad), ami 

a két változó közötti interferenciának köszönhető.  

A harmadik modellben a depresszív tünetek és a megküzdés mellett a szülői mentális 

egészség is hozzákerült a szignifikáns magyarázóváltozók köréhez (F=88,991, p<0,000; 

R²=0,498), azaz a serdülők mentális egészségét 49,8%-ban a saját depresszív tüneteik 

jelenléte, megküzdő kapacitásuk és szüleik mentális egészségi állapota együttesen határozza 

meg. Végül egy negyedik modell is szignifikánsnak minősült. A serdülőkori pozitív mentális 

egészséget 50,9%-ban a depresszív tünetek, a megküzdő kapacitás, a szülők mentális 

egészsége és a családműködés serdülő által észlelt minősége magyarázza (F=69,824, p<0,000; 

R²=0,509). A „végső” modell magyarázó ereje (kicsit több mint 50%) erősnek mondható.  

Előzetes elvárásunknak megfelelően a kontroll alatt tartott változók köre (nem, életkor, a 

család anyagi helyzetének megítélése, a szülők iskolai végzettsége) nem képviselt 

szignifikáns magyarázóerőt a pozitív mentális egészség tekintetében. Elvárásunkkal 

ellentétben azonban a serdülőkori komplex szubjektív jóllétet nem határozza meg szignifikáns 

mértékben a kamaszok externalizációs és internalizációs tüneteinek jelenléte (!), továbbá nem 

bizonyultak szignifikáns erejű magyarázóváltozónak a szülői depresszív tünetek és a szülő 

megküzdőkapacitása sem. Ezek az eredmények fontos terápiás implikációval bírhatnak 

(ennek kifejtését ld. a Megbeszélés részben).  

 

 

28. táblázat: A kamaszkori pozitív mentális egészséget magyarázó változók köre 

 

Magyarázó 

változók 

Standardizált β p-érték R² Függő változó 

1. modell  

depresszív tünetek -0,652 0,000 0,423 mentális 

egészség  
(Serdülő MHC-SF 

összpontszám) 
2. modell   

depresszív tünetek 

 

-0,379 0,000  

0,479 
mentális 

egészség  
(Serdülő MHC-SF 

összpontszám) 
megküzdő kapacitás 0,363 0,000 

3. modell   

depresszív tünetek 

 

-0,363 0,000  
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megküzdő kapacitás 

 

0,360 0,000 0,498 mentális 

egészség  
(Serdülő MHC-SF 

összpontszám) 
szülői mentális 

egészség 

0,147 0,001 

4. modell  

depresszív tünetek 

 

-0,316 0,000  

 

 

 

0,509 

 

 

mentális 

egészség  
(Serdülő MHC-SF 

összpontszám) 

megküzdő kapacitás 

 

0,323 0,000 

szülői mentális 

egészség 

0,140 0,001 

családműködés 

minősége 

0,136 0,011 

Nem szignifikáns 

magyarázóváltozók 

 

nem 

 

0,014 0,744   

 

 

 

 

 

mentális 

egészség  
(Serdülő MHC-SF 

összpontszám) 

életkor 

 

-0,061 0,159 

anyagi helyzet 

 

0,010 0,824 

anya isk. végz. 

 

-0,055 0,209 

apa isk. végz.  

 

-0,021 0,639 

inter- és extern. 

tünetek 

-0,068 0,392 

szülői mentális 

betegség tünetek 

-0,046 0,354 

szülői megküzdés 

 

-0,010 0,854 

Alkalmazott rövidítések: R² (adjusted R²)=megmagyarázott variancia; Serdülő MHC-SF: Serdülő Mentális 

Egészség Kontinuum Skála.  

 

 

Mivel vizsgálatunk összetartozó mintákkal dolgozik, ezért lehetőségünk nyílt arra is, hogy a 

serdülők pozitív mentális egészségének magyarázó változói mellett a kamaszok szüleinek 

pozitív mentális egészségét befolyásoló tényezőket is feltérképezhessük.  

A szülői lelki egészségre mint függő változóra – a serdülő mintában felépített modellhez 

hasonlóan – így a következő tényezők hatását feltételeztük: a szülő mentális (jelen esetben 

depressziós) tünetei; a szülő megküzdő potenciálja; a szülő tapasztalata arról, hogy milyen 

módon működik az általa (és párja által) „megalkotott” és formált család; a szülő megítélése 

gyermeke externalizációs és internalizációs problémáiról; valamint a gyermek mentális 

egészségi állapota: szubjektív jólléte és lelki tünetei köre, valamint pszichés 

immunkapacitása.  

Hasonlóképpen, mint a serdülő csoportban, jelen esetben is kontroll alatt tartottuk azokat a 

demográfiai változókat, melyek a korábbi vizsgálatokban (pl. Keyes, 2002a; Keyes, Myers és 

Kendler, 2010; Westerhof és Keyes, 2010) sem bizonyultak a lelki well-being meghatározó 

tényezőinek. Így a szülő nemét, életkorát, családi állapotát (egyedül vagy párral neveli 

gyermekét/gyermekeit), iskolai végzettségét és a család szülő által észlelt gazdasági státuszát 

is beépítettük a lineáris regressziós modellbe, ám feltételeztük, hogy ezek a tényezők nem 

játszanak szerepet a szülő pozitív lelki egészségében. Modellünket lineáris 

regresszióelemzéssel, Stepwise módszert felhasználva teszteltük. Jelen elemzésünkbe 12 
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magyarázóváltozót építettünk be, mindezt figyelembe véve és közepes hatásméretet 

feltételezve, modellünk teszteléséhez minimum 200 fős minta szükséges (Field, 2009, 223. 

o.). Ezt az elemszámot szülői mintánk (n=389) közel kétszeresen meghaladja. Az elemzés 

lefuttatása előtt jelen esetben is teszteltük a többszörös lineáris regresszió alkalmazásához 

szükséges feltételeket (Durbin-Watson mutató és multikollinearitás – az utóbbi esetében ld. a 

27. korrelációs táblázatot), melyek minden esetben teljesültek.  

Az eredmények alapján három modell
82

 bizonyult szignifikánsnak (29. táblázat). A szülői 

pozitív mentális egészséget az első szignifikáns modell alapján a szülő megküzdési 

potenciálja önmagában 32,9%-ban magyarázza (F=134,170, p<0,000; R²=0,329). A második 

modell szerint a szülő immunkompetenciája mellett annak depressziós tünetei is szerepet 

játszanak a szülői lelki jóllét magyarázatában (F=78,223, p<0,000; R²=0,363), melyek 

együttesen 36,3%-át magyarázzák a függő változónak. Végül, a harmadik modellbe – a szülő 

megküzdési kapacitása és depresszív tünetképzése mellé – bekerült a gyermek pozitív 

mentális egészsége is. E három változó a szülői pozitív mentális egészséget 37,3%-ban 

magyarázza (F=54,632, p<0,000; R²=0,373), amely magyarázó erő jónak mondható.  

Elvárásainkat megerősítve a kontroll alatt tartott változók (nem, életkor, iskolai végzettség, 

családi állapot (egyedül neveli-e a gyermeket vagy sem) és a család jövedelemszintjének 

szubjektív megítélése) nem jeleztek szignifikáns magyarázóerőt a szülői pozitív mentális 

egészség területét tekintve. Nem bizonyult továbbá szignifikáns magyarázóváltozónak a 

gyermek megküzdési kapacitása és depresszív tünetképzése, valamint a szülő által a 

gyermeknél észlelt externalizációs és internalizációs problémák mértéke sem.   

Ugyanakkor – elvárásunkkal ellentétben – a szülő által tapasztalt „családi minőség” sem 

vett ki szignifikáns részt a szülői pozitív mentális egészség konstruktumának 

heterogenitásából. Megjegyzendő azonban, hogy a szülő által észlelt családi „egészségesség” 

tendenciaszintű magyarázóváltozónak minősült (29. táblázat).  

 

 

29. táblázat: A szülői pozitív mentális egészség magyarázó változói 

 

 

Magyarázó 

változók 

Standardizált β p-érték R² Függő változó 

1. modell  

 

szülő megküzdő ereje 

(PIK össz)  

 

0,576 

 

0,000 

 

0,329 
mentális 

egészség  
(Felnőtt MHC-SF 

összpontszám) 
2. modell   

szülő megküzdő ereje 

(PIK össz)   

0,447 0,000  

0,363 
mentális 

egészség  
(Felnőtt MHC-SF 

összpontszám) 
szülő depresszív 

tünetei  

-0,229 0,000 

3. modell   

szülő megküzdő ereje 

(PIK össz) 

0,438 0,000  

 

0,373 

 

mentális 

egészség  
(Felnőtt MHC-SF 

összpontszám)  

szülő depresszív 

tünetei 

-0,215 0,000 

gyermek mentális 

egészsége  

0,110 0,025 
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Nem szignifikáns 

magyarázóváltozók 

 

nem 

 

-0,057 0,244   

életkor 

 

0,014 0,771   

 

 

 

 

mentális 

egészség  
(Felnőtt MHC-SF 

összpontszám) 

családi állapot 

 

-0,026 0,591 

anyagi helyzet 

 

-0,013 0,797 

szülő isk. végz. 

 

-0,040 0,423 

szülő megítélése a 

gyermek tüneteiről 

0,036 0,484 

szülő által észlelt 

családminőség 

0,102 0,071+  

gyermek depresszív 

tünetei 

0,072 0,269 

gyermeki megküzdés 

 

-0,076 0,236 

+
p<0,1  

Alkalmazott rövidítések: R² (adjusted R²)=megmagyarázott variancia; Felnőtt MHC-SF: Mentális Egészség 

Kontinuum Skála felnőtt változat; PIK: Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív felnőtt változat.  

 

A serdülők (28. táblázat) és szüleik (29. táblázat) mentális egészségének 

magyarázóváltozóit egybevetve kitűnik azok analógiája: mind a gyermek, mind a szülő lelki 

jóllétét befolyásolja a stresszel való megküzdés személyes nívója és saját lelki problémáik 

köre, valamint a szülő-gyermek diád másik tagjának lelki jólléte. Ugyanakkor a lelki jóllét 

heterogenitásának magyarázatában csak a serdülők esetében bírt szignifikáns 

magyarázóerővel az, hogy milyennek észlelik családjuk működését, a szülői mintában ez a 

magyarázóváltozó csupán tendenciaszinten jelent meg.  

Az elvégzett elemzések szerint sem a szülő, sem a serdülő gyermek jóllétére nincsen 

befolyása a másik fél mentális problémáinak.  

 

 

III. 2. 6. 15. 2. A pozitív lelki egészséget magyarázó tényezők vizsgálata – közvetítő 

útvonalak feltárása a serdülők és a szülők mintáiban  

 

 

A változók közötti komplexebb kapcsolatok feltárása érdekében, a többszörös lineáris 

regressziós elemzésben nyert adatok és a szakirodalom vonatkozó eredményei (II. 6. 1. és II. 

6. 2. fejezetek) alapján a család észlelt működési nívója és a személyes pozitív lelki egészség 

(r=0,528; p=0,000) kapcsolatában közvetítő, azaz mediátor változók hatását kívántuk 

azonosítani a serdülők mintájában.  

Mediátor modellt akkor szokás felállítani, amikor a változók közötti kapcsolat már feltárt 

(ld. a vizsgált változók korrelációs mátrixát a 27. táblázatban és a III. 2. 6. 15. 1. fejezetben 

azonosított magyarázóváltozókat), ezt követheti azoknak az útvonalaknak az értelmezése, 

melyeken keresztül a változók összefügghetnek (Rose, Holmbeck, Coakley és Franks, 2004). 

A mediátor modell tehát kauzális jellegű, így információval szolgálhat a fejlődési 

útvonalakról és azokról a körülményekről, melyek befolyásolják a kezelési, bevatkozási 

hatékonyságot. Ráadásul a mediátor modellek segítségével a változók közötti kapcsolatokat 

tekintve versengő hipotézisek tesztelésére is alkalmunk nyílik, ezáltal komplex elméleti 
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modellt alapozhatunk meg  (Rose, Holmbeck, Coakley és Franks, 2004) (ld. a strukturális 

egyenletekkel végzett vizsgálatokat a III. 2. 6. 15. 3. fejezetben).  

A mediátor változó azt a mechanizmust specifikálja, ahogyan adott változó hat egy másikra, 

azaz a két változó (A és C) kapcsolatának magyarázó láncszemeként funkcionál (Holmbeck, 

1997). A mediátor változó (B) tehát két változó (jelen esetben A=családműködés és C=pozitív 

lelki egészség) kauzális útvonalába ágyazódik. Így, ha A szignifikáns kapcsolatban áll C-vel, 

és A hatással van B-re és B is hat C-re, akkor a B változót mediátornak tekinthetjük A és C 

változók között (14. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: A mediátor hatás sematikus ábrája 

 

A mediációs hatás igazolására négy regressziós modellt szükséges megvizsgálnunk: 

1) a magyarázó változónak (A) szignifikánsan magyaráznia kell a kimeneti változót (C) (βa) 

2) a magyarázó változónak (A) szignifikánsan magyaráznia kell a mediátorként feltételezett 

változót (B) (βb)  

3) igazolni kell azt is, hogy a mediátorként tételezett változó (B) szignifikánsan magyarázza 

a kimeneti változót (C) (βc)  

4) és végül tesztelni kell a magyarázó változó (A) magyarázó erejét akkor, ha kontroll alatt 

tartjuk a mediátorként szerepeltetett változót (B) (βd) (Baron és Kenny, 1986).  

A mediátorként tételezett változó kontrollja mellett az A és C változók kapcsolatában a 

hatásnak csökkennie kell (pl. a regressziós koefficiensben változásnak kell végbemennie), 

hogy mediátorként tekinthessünk a B változóra, azaz a mediátor hatása szignifikánsan 

csökkenti (vagy akár meg is szünteti) a fennálló kapcsolatot a függő és a független változó 

között (Baron és Kenny, 1986).  

Mediációs modelljeink statisztikai szignifikanciájának becslésére minden esetben a Sobel-

tesztet használtuk, s akkor tekintettük a mediációt szignifikánsnak, ha a Sobel-teszt értéke 

1,96 feletti volt (Baron és Kenny, 1986). Másrészt Meier, Slutske, Arndt és Cadoret (2007) 

alapján a mediáció relatív nagyságát, azaz a megmagyarázott variancia mértékét is 

megbecsültük a (βa- βd)/ βa képlet szerint.  

Továbbá a serdülők mintáján végzett mediátoros elemzésekben kontroll alatt tartottuk a 

serdülő nemét, életkorát, a családja általa észlelt anyagi helyzetét, valamint a szülő iskolai 

végzettségét. A szülők mintáján futtatott analízisekben pedig kontroll alá vontuk a szülő 

nemét, életkorát, iskolai végzettségét, családi állapotát (egyedül neveli-e a gyermeket vagy 

sem), illetve a család szülő által észlelt anyagi helyzetét.  

Korábbi vizsgálatok eredményei (pl. Huebner, 1991; McMunn, Nazroo, Marmot, Boreham 

és Goodman, 2001; Örkényi, Koszonits, Vajda és Kállainé Harangi, 2005; Keyes, 2006; 2009; 

Keyes, Myers és Kendler, 2010) és a többszörös lineáris regressziós elemzés alapján a 

következő mediátor tényezőket feltételeztük a „család szintű jóllét” és a személyes 

szubjektív jóllét viszonyában a serdülőknél: a serdülő pszichés (depresszív, valamint 

externalizáló és internalizáló) tünetei és megküzdő kapacitása, valamint a szülőváltozók közül 

a szülő személyes szubjektív jólléte. A többszörös lineáris regresszió elemzés alapján úgy 

magyarázó 

változó (A) 

kimeneti 

változó (C) 

mediátor 

változó (B) 

βa 

βd 

βc βb 
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véltük továbbá, hogy a serdülő gyermek családészlelése és pozitív mentális egészsége közötti 

útvonalat a szülői hatások közül a szülői mentális betegségtünetek és stresszkezelés nem 

befolyásolják.  

Hat mediációs modell érvényességét ellenőriztük tehát. Elemzéseink alapján elmondható, 

hogy a serdülő egyéni szubjektív jóllétének bejóslásában a családi dinamika minőségének 

hatását a következő tényezők közvetítik: a serdülő megküzdési potenciálja (Sobel=8,35, 

p=0,000; megmagyarázott variancia=56,7%), a serdülő depresszív tünetei (Sobel=9,49, 

p=0,000; megmagyarázott variancia=55,3%), a serdülő externalizáló és internalizáló 

tüneteinek köre (Sobel=8,95, p=0,000; megmagyarázott variancia=41,4%) és a szülő 

szubjektív jóllét-állapota (Sobel=2,88, p=0,003; megmagyarázott variancia=4,0%) (az 

eredményeket a 30-33. táblázatokban foglaltuk össze). Ugyanakkor – várakozásainkkal 

összhangban – a szülő mentális problémái (Sobel=1,79, p=0,072) és megküzdési 

teljesítménye (Sobel=1,63, p=0,102) nem mediálják azt az útvonalat, melyben a gyermek a 

családi erőforrásokból személyes jóllétének elemeit építi fel (34-35. táblázat). A többszörös 

regresszió elvégzéséhez szükséges feltételek (multikollinearitás – ld. 27. táblázat, és a Durbin-

Watson mutató 2 körüli értéke) minden esetben teljesültek.  

 

 

30. táblázat: A megküzdési kapacitás közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés és a 

komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a serdülőknél 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

komplex szubjektív jóllét 

0,495 0,000 

βb családműködés   

megküzdés 

0,543 0,000 

βc megküzdés   

komplex szubjektív jóllét  

0,650 0,000 

βd családműködés   

komplex szubjektív jóllét  

(a megküzdést kontroll alatt tartva) 

 

0,214 

 

0,000 

 

 

31. táblázat: A depresszív tünetek közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés és a 

komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a serdülőknél 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

komplex szubjektív jóllét 

0,495 0,000 

βb családműködés   

depresszív tünetek  

-0,536 0,000 

βc depresszív tünetek   

komplex szubjektív jóllét 

-0,626 0,000 

βd családműködés   

komplex szubjektív jóllét  
(a depressziós szimptómákat kontroll alatt tartva) 

 

0,220 

 

0,000 
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32. táblázat: Az externalizáló és internalizáló  tünetek közvetítő hatásának vizsgálata a 

családműködés és a komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a 

serdülőknél 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

komplex szubjektív jóllét 

0,495 0,000 

βb családműködés   

ext. és int. tünetek  

-0,525 0,000 

βc ext. és int. tünetek   

komplex szubjektív jóllét 

-0,586 0,000 

βd családműködés   

komplex szubjektív jóllét  
(az ext. és int. tüneteket kontroll alatt tartva) 

 

0,290 

 

0,000 

 

 

33. táblázat: A szülői komplex szubjektív jóllét közvetítő hatásának vizsgálata a 

családműködés és a komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a 

serdülőknél 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

serdülő komplex szubjektív jólléte 

0,495 0,000 

βb családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte 

0,155 0,004 

βc szülő komplex szubjektív jólléte   

serdülő komplex szubjektív jólléte 

0,194 0,000 

βd családműködés   

serdülő komplex szubjektív jólléte  
(a szülői komplex szubjektív jóllétet kontroll alatt tartva) 

 

0,475 

 

0,000 

 

 

34. táblázat: A szülői depresszív tünetek közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés és a 

komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a serdülőknél 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

serdülő komplex szubjektív jólléte 

0,495 0,000 

βb családműködés   

szülő depresszív tünetei  

-0,129 0,017 

βc szülő depresszív tünetei   

serdülő komplex szubjektív jólléte 

-0,132 0,008 

βd családműködés   

serdülő komplex szubjektív jólléte  
(a szülő depresszív tüneteit kontroll alatt tartva) 

 

0,485 

 

0,000 
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35. táblázat: A szülői megküzdés közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés és a 

komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a serdülőknél 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

serdülő komplex szubjektív jólléte 

0,495 0,000 

βb családműködés   

szülő megküzdési forrásai  

0,185 0,000 

βc szülő megküzdési forrásai   

serdülő komplex szubjektív jólléte 

0,094 0,068 

βd családműködés   

serdülő komplex szubjektív jólléte   
(a szülő megküzdési forrásait kontroll alatt tartva) 

 

0,491 

 

0,000 

 

 

A következőkben a szülői mintán végzett mediációs elemzések eredményeit közöljük. A 

szülők esetében a szülő által észlelt családműködési minőség és a szülő pozitív mentális 

egészsége között a korrelációs és a többszörös lineáris regressziós elemzések alapján három 

olyan tényezőt feltételeztünk, melyek mediálhatják ezt az útvonalat. Így a szülő megküzdő 

erejét, a szülői depresszív tüneteket, valamint a gyermek jóllétmutatóit tételeztük mediátor 

tényezőkként. Ugyanakkor – az előzetes többszörös lineáris regresszió elemzésekre 

támaszkodva – a szülői családészlelés és szubjektív jóllét viszonyában olyan változók 

mediáló hatását, mint az, hogy a szülő mennyi viselkedéses és érzelmi tünetet észlel 

gyermekénél (CBCL obszervációs feltétel), továbbá a gyermek megküzdő ereje és a saját 

magánál észlelt lelki szimptómái köre, elvetettük.  

Összesen hét mediációs modell érvényességét kellett megvizsgálnunk, melyek eredményei 

jórészt megerősítették előzetes feltevésünket a mediációs hatásokról. Ezek szerint a szülő által 

észlelt családi minőség hatását a szülő egyéni komplex szubjektív jóllétére négy vizsgált 

tényező közvetíti: a szülő saját megküzdő viselkedése (Sobel=8,29, p=0,000; megmagyarázott 

variancia=66,9%), a szülőnél előforduló depresszív tünetek (Sobel=7,01, p=0,000; 

megmagyarázott variancia=44,9%), a gyermek pozitív mentális egészsége (Sobel=2,34, 

p=0,019; megmagyarázott variancia=5,5%) és az, hogy a szülő gyermekénél mennyi érzelmi 

és viselkedéses szimptómát észlel (Sobel=2,80, p=0,005; megmagyarázott variancia=1,3%) 

(36-39. táblázat). Ez utóbbi szignifikáns mediációs hatás várakozásunkkal ellentétesen jelent 

meg, és arra utal, azt, hogy a szülő a család jól működéséből mennyi erőforrást tud 

mozgósítani szubjektív jóllétéhez – bár csak kis mértékben, de – befolyásolja az, hogy 

gyermekénél mennyi érzelmi és viselkedéses problémát tapasztal.  

Előfeltevéseinkkel összhangban a szülő családészlelésének és szubjektív jóllétének 

kapcsolatát nem mediálja a gyermek megküzdő kapacitása (Sobel=0,837, p=0,402) és 

pszichés tünetei sem (a gyermek önészlelt depresszív tüneteire vonatkozóan: Sobel=1,55, 

p=0,12; míg externalizációs és internalizációs tünetei tekintetében tendenciaszinten 

szignifikáns a Sobel-érték=1,94, p=0,052, a megmagyarázott variancia azonban rendkívül 

alacsony (0,8%) (40-42. táblázat). A többszörös regresszió futtatásához szükséges feltételek 

(multikollinearitás (ld. 27.táblázat) és a Durbin-Watson mutató 2 körüli értéke) 

megvalósultak.  
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36. táblázat: A megküzdési kapacitás közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés és a 

komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a szülői mintában 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

komplex szubjektív jóllét  

0,363 0,000 

βb családműködés   

megküzdés 

0,463 0,000 

βc megküzdés   

komplex szubjektív jóllét  

0,577 0,000 

βd családműködés   

komplex szubjektív jóllét  

(a megküzdést kontroll alatt tartva) 

 

0,120 

 

0,011 

 

 

37 táblázat: A depresszív tünetek közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés és a 

komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a szülői mintában 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

komplex szubjektív jóllét  

0,363 0,000 

βb családműködés   

depresszív tünetek  

-0,428 0,000 

βc depresszív tünetek   

komplex szubjektív jóllét  

-0,476 0,000 

βd családműködés   

komplex szubjektív jóllét  

(a depresszív tüneteket kontroll alatt tartva) 

 

-0,200 

 

0,000 

 

 

38. táblázat: A szülő által a gyermeknél észlelt pszichés tünetek közvetítő hatásának 

vizsgálata a családműködés és a komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) 

viszonyában a szülői mintában 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

komplex szubjektív jóllét  

0,363 0,000 

βb családműködés   

szülő által észlelt gyermeki pszichés tünetek 

-0,370 0,000 

βc szülő által észlelt gyermeki pszichés tünetek   

komplex szubjektív jóllét  

-0,150 0,003 

βd családműködés   

komplex szubjektív jóllét  
(a szülő által a gyermeknél észlelt pszichés 

tüneteket kontroll alatt tartva) 

 

0,358 

 

0,000 
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39. táblázat: A gyermeki komplex szubjektív jóllét közvetítő hatásának vizsgálata a 

családműködés és a komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a szülői 

mintában 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte  

0,363 0,000 

βb családműködés   

gyermek komplex szubjektív jólléte  

0,158 0,002 

βc gyermek komplex szubjektív jólléte   

szülő komplex szubjektív jólléte  

0,178 0,001 

βd családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte  
(a gyermek komplex szubjektív jóllétét kontroll alatt 

tartva) 

 

0,343 

 

0,000 

 

 

40. táblázat: A gyermeki  megküzdési kapacitás közvetítő hatásának vizsgálata a 

családműködés és a komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a szülői 

mintában 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte  

0,363 0,000 

βb családműködés   

gyermek megküzdési forrásai  

0,183 0,002 

βc gyermek megküzdési forrásai   

szülő komplex szubjektív jólléte  

0,052 0,392 

βd családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte  
(a gyermek megküzdési forrásait kontroll alatt tartva) 

 

0,372 

 

0,000 

 

 

41. táblázat: A gyermeki depresszív tünetek közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés 

és a komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a szülői mintában 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte 

0,363 0,000 

βb családműködés   

gyermek depresszív tünetei  

-0,238 0,000 

βc gyermek depresszív tünetei   

szülő komplex szubjektív jólléte  

-0,082 0,112 

βd családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte  
(a gyermek depresszív tüneteit kontroll alatt tartva) 

 

0,383 

 

0,000 
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42. táblázat: A gyermeki pszichés tünetek közvetítő hatásának vizsgálata a családműködés és 

a komplex szubjektív jóllét (pozitív mentális egészség) viszonyában a szülői mintában 

 

 Magyarázó változók Béta p 

βa családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte  

0,363 0,000 

βb családműködés   

gyermek ext. és int. tünetei  

-0,216 0,000 

βc gyermek ext. és int. tünetei   

szülő komplex szubjektív jólléte  

-0,110 0,030 

βd családműködés   

szülő komplex szubjektív jólléte  
(a gyermek ext. és int. tüneteit kontroll alatt tartva) 

 

0,366 

 

0,000 

 

 

III. 2. 6. 15. 3. A változók kapcsolatának tesztelése strukturális egyenletekkel 

 

Az elvégzett többváltozós elemzések eredményei alapján a változók közötti komplex 

kapcsolatok, így közvetítő útvonalak felvázolására és tesztelésére is vállalkozhattunk a 

strukturális egyenletek módszerével (Structural Equation Modeling, SEM, ld. pl. Kline, 

2011). Az elemzéseket az Mplus Version 6 programcsomaggal (Muthén és Muthén, 1998-

2010) hajtottuk végre.  

Elméleti útmodelljeink és eredményeink bemutatása előtt röviden az útelemzés lényegéről 

írunk. Az útelemzés segítségével lehetőségünk nyílik teljes, komplex elméleti modellek 

tesztelésére, melyekbe látens változók is beépíthetők a megfigyelt változók mellett (Hayduk, 

Cummings, Boadu, Pazderka-Robinson és Boulianne, 2007). A SEM elemzések alapvetően 

kovarianciákon alapulnak, azaz két változó adott mintabeli együttváltozásának mértékén. Az 

útelemzéssel lehetőségünk nyílik a változóink készletében fennálló kovarianciák és 

korrelációk mintázatát vizsgálni, így a felépített modellünk konstruktumainak viszonyait 

egymás fényében tudjuk ellenőrizni. Tesztelhető a teljes modellünk és az egyes hatások is.  

A strukturális egyenletek lényeges előnye, hogy az a priori modell empirikus adatokhoz 

való illeszkedési mutatóit is kiszámolja, illetve látens változókat is képes kezelni. Fontos 

szempont az is, hogy segítségével a közvetlen hatásokon túl közvetetteket is ki tudunk 

mutatni (Kline, 2011).  

 

Elméleti útmodelljeink és az empirikus adataink közötti hasonlóság megítélését az ún. 

illeszkedési mutatók alapján végeztük. Az illeszkedési mutatók közül a χ²-mutató amennyiben 

nem szignifikáns, akkor az elméleti modell és az empirikus adatok között nincs eltérés. Az 

illeszkedési mutatók közül figyelembe vettük továbbá a CFI (Comparative Fit Index), a TLI 

(Tucker Lewis Index), az RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) értékeit és az 

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) mutatót
83

 (ld. bővebben Kline, 2011, 195-

209.o.).  

                                                 
83

 A CFI 0,90-es érték felett mondható jónak, és a teoretikus modell alapmodellhez való relatív illeszkedését 

mutatja meg. A TLI értéke ha 0,90 és 1 között variál, hipotetikus modellünk jól illeszkedik az adatokra. Az 

RMSEA esetében a 0,05 körüli érték tekinthető jónak (a közepes illeszkedésű modellek kb. 0,08 körüli értéket 

mutatnak, illetve ha az RMSEA érték konfidencia intervalluma 0,05 és 0,08 között van, akkor még jól 

illeszkedőnek tekinthetjük a modellünk (Kenny, 2012). Az RMSEA a közelítési hiba négyzetes középértékét, 

azaz a különbségek négyzetösszegeinek minimumát jelöli. Az SRMR mutató a megfigyelt és az elvárt korreláció 

közötti standardizált különbség, mely akkor mutat jó illeszkedésű modellt, ha értéke 0,08 alatt van (Barrett, 

2007; Hayduk, Cummings, Boadu, Pazderka-Robinson és Boulianne, 2007; Kline, 2011). Az illeszkedési 

mutatók kapcsán ld. még a III. 2. 6. 2. 1. fejezetet is.  
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Két útelemzési modellt állítottunk fel: egyet a serdülők adataira, egyet pedig a szülők 

mintájára. A lehetséges oksági kapcsolatokról való elképzeléseinket a korrelációs, a 

mediációs és a többszörös lineáris regressziós elemzések nyomán alakítottuk ki és szerveztük 

egyetlen összetett modellbe mindkét minta esetén. Eredményeink keresztmetszeti adatokon 

alapulnak, célunk a változók varianciájának magyarázata és egymással való kapcsolatának, 

illetve kölcsönhatásainak feltárása, illetve modellálása volt.  

A mért változókat téglalap, a látens változókat (melyek megfigyelt, azaz mért változókból 

épülnek fel) pedig ellipszis jelöli. A változók közötti nyilakon a standardizált együtthatók (ß) 

értékei szerepelnek. Azokat az útvonalakat, melyek szignifikánsak tömör nyilakkal jelöljük, a 

nem szignifikáns utakat szaggatott nyilak jelzik.  

 

 

III. 2. 6. 15. 3. 1. A változók komplex kapcsolatának tesztelése strukturális egyenletekkel a 

serdülő mintában  

 

A serdülők körében a következő modellt állítottuk fel (15. ábra): feltételeztük, hogy a 

serdülő által észlelt „családi minőség” és a serdülő pozitív mentális egészsége közötti 

kapcsolatban a kamasz megküzdő képessége és lelki tünetei mediálnak. A serdülő pozitív 

mentális egészségét továbbá – elméleti bevezetőnkkel összhangban – összefüggésbe hoztuk 

az életkorral is, illetve feltételeztük, hogy a serdülő pozitív mentális egészségére hatással van 

a szülő pozitív mentális egészsége, míg ez utóbbira a szülő által észlelt családminőség 

gyakorol befolyást. A kamasz pszichés problémái (tünetmentessége) és megküzdési ereje 

között kölcsönös kapcsolatot tételeztünk, ahogyan a serdülő és a szülő családpercepciója 

között is.  

Összevont tünetmutatóként alkalmaztuk a depresszív, az internalizáló és externalizáló 

tünetek körét, valamint a magányosságérzetet. A kamasz pozitív mentális egészségét pedig 

három mutatóból építettük fel: az érzelmi, a pszichológiai és a szociális jóllétmutatókból.  

Elméleti modellünk az Mplus statisztikai programcsomag 6. verziójával (Muthén és 

Muthén, 1998-2010) teszteltük. Teoretikus modellünk és az adatok közötti illeszkedés jónak 

mondható. A χ²-érték ugyan szignifikáns, ám ez csupán azt jelzi, hogy a modellünk és az 

adatok között nincs egy az egyben megfelelés (χ²=81,740, df=39, p=0,0001). A modell 

további illeszkedési mutatói azonban kiváló illeszkedésről adnak tanúbizonyságot: az 

RMSEA értéke 0,053 (90%-os konfidenciaintervalluma: 0,037-0,069), a CFI=0,975, a 

TLI=0,967, az SRMR pedig 0,037-es értéket vett fel. Komplex modellünkben tehát a változók 

között feltételezett kapcsolatok megerősítést nyertek.  A teljes modell a serdülőkori komplex 

jóllét igen nagy hányadát, 69,8%-át magyarázza (R²=0,698, p=0,000).  

Eredményeink igazolták azt is, hogy a serdülő által észlelt családminőség és a serdülő 

jólléte között a direkt hatás mellett indirekt utak is közvetítenek. A indirekt közvetítő 

útvonalak a családminőség és a jóllét között a teljes hatás 80,95%-áért felelősek.
84

  

Modellünk (15. ábra) szerint tehát a család serdülő által észlelt működése részben közvetlen 

módon, részben azonban a kamasz megküzdésén és tünet(mentesség)én keresztül fejti ki 

hatását a serdülő komplex jóllétére. A kedvező családműködés önmagában is fokozza a 

serdülő érzelmi, pszichés és szociális well-beingjét, emellett képes pozitívan hatni arra a fiatal 

megküzdő kapacitásának fokozásán (az indirekt útvonal β-értéke=0,150, p<0,001) és a 

kamasz lelki problémái csökkentésén (az indirekt útvonal β-értéke=0,310, p<0,001) keresztül. 

Meghatározza továbbá a serdülő jóllétét életkora (a fiatalabbak magasabb szubjektív jólléttel 

bírnak), valamint az őt nevelő szülő szubjektív jólléte is. Az útmodellről (15. ábra) 
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 Az indirekt hatás arányát a következő képlet segítségével számoltuk ki (Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 

2008 alapján): teljes indirekt hatás x 100 / (teljes indirekt hatás + direkt hatás).  
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leolvasható továbbá, hogy a szülő szubjektív jóllétét pedig befolyásolja az, hogy milyennek 

észleli családját (a szülő családészlelése  szülő jólléte  serdülő jólléte indirekt útvonal β-

értéke=0,042, p<0,002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  

 

15. ábra: A serdülő által észlelt családminőség és szubjektív jóllét, a serdülő pszichés tünetei 

és megküzdése, valamint a szülői családészlelés és szubjektív jóllét közötti komplex 

összefüggések (n=394)  

 

 

 

III. 2. 6. 15. 3. 1. A változók komplex kapcsolatának tesztelése strukturális egyenletekkel a 

szülői mintában  

 

 

A szülői mintában a szülő által tapasztalt családminőség és a szülő komplex szubjektív 

jólléte között hasonló utakat feltételeztünk, mint a serdülők esetében, miközben a szülő által a 

gyermeknél tapasztalt lelki problémák hatását is beépítettük a szülői családészlelés és a szülői 

komplex szubjektív jóllét viszonyába. Előzetes elméleti modellünk a 16. ábrán látható. 

Eszerint közvetítő változónak tételeztük a szülő családészlelése és komplex szubjektív jólléte 

viszonyában a szülő megküzdő kapacitását, depresszív tünetképzését, illetve azt, hogy serdülő 

gyermekénél mennyi pszichés problémát érzékel. Feltételeztük azt is, hogy a szülői szubjektív 

jóllétre hatással van a serdülő gyermek szubjektív jóllét állapota, amire a pedig hatást 
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gyakorol a serdülő családpercepciója. A serdülő és a szülő családpercepciója között pedig 

kölcsönös kapcsolatot vártunk el.  

A szülői komplex szubjektív jóllétet mint látens változót kezeltük, és az érzelmi, a 

pszichológiai, valamint a szociális jóllétből építettük fel.  

Az elemzéseket most is az Mplus statisztikai programcsomag 6. verziójával (Muthén és 

Muthén, 1998-2010) végeztük.  

Teoretikus modellünk és adataink között az illeszkedési mutatók jó megfelelést jeleznek. 

Bár a χ²-érték szignifikáns (χ²=72,259, df=29, p=0,0000), a többi illeszkedési mutató értéke 

kifejezetten jónak vagy megfelelőnek mondható: az RMSEA értéke (0,062) ugyan közepes 

illeszkedést jelez, 90%-os konfidenciaintervalluma (0,044-0,080) azonban inkább a megfelelő 

illeszkedés lehetőségét bizonyítja, mivel a konfidenciaintervallum alsó értéke <0,05 (Kenny, 

2012). A többi illeszkedési mutató pedig igen jó értéket vett fel: CFI=0,954; TLI=0,934; 

SRMR=0,045.  

A közvetítő útvonalakat tartalmazó modell igen érdekes eredményt hozott a szülők 

esetében, ugyanis a szülő családészlelése és komplex szubjektív jólléte között a belépő 

szignifikáns közvetítő útvonalak a közvetlen ok-okozati kapcsolatot statisztikai értelemben 

megszüntették: azaz a közvetítő útvonalak beléptetésével elmondhatjuk, hogy az, hogy a 

szülő milyennek tapasztalja családja működését, közvetlenül nem befolyásolja pozitív 

mentális egészségét. A két jelenség közötti kapcsolatot két pszichológiai konstruktum 

közvetíti: a szülő megküzdő ereje és minél kevesebb depresszív tünete (vagy 

tünetmentessége)
85

. A legerősebb kapcsolatok (0,4 feletti regressziós súlyok (β-ák) a szülői 

családpercepció  szülői megküzdés  szülői pozitív mentális egészség viszonylatában 

találhatók.  

Nem szignifikáns útvonalként jelent meg a szülői családészlelés  szülői komplex 

szubjektív jóllét kapcsolatán kívül a szülő neme  szülői jóllét viszonya, valamint a szülő 

gyermekénél tapasztalt tünetészlelése  szülő komplex szubjektív jólléte útvonal is. Azaz a 

szülő neme nem befolyásolja annak komplex well-being szintjét. Másrészt az, hogy a szülő 

milyennek éli meg családját kihat arra, hogy gyermekénél mennyi pszichés tünetet észlel, 

azonban ez közvetlenül már nem hat a szülő jóllétmutatóira, csak közvetetten: a szülői 

depresszív tünetek előfordulását fokozva, negatívan befolyásolja a szülő pozitív mentális 

egészségét.  

A szülő komplex szubjektív jóllétére hatással van továbbá serdülő gyermeke szubjektív 

jólléte, míg ez utóbbit a serdülő családészlelése befolyásolja.  

A teljes modell a serdülőkorú gyermeket nevelő szülők komplex szubjektív jóllétét 52,9%-

ban magyarázza (R²=0,529, p=0,000), s alapvetően közvetítő útvonalak szerepét mutatta ki a 

családminőség és a szülői pozitív mentális egészség között. Ezek a közvetítő útvonalak a 

teljes hatás 78,48%-áért felelősek.
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 Szignifikáns indirekt hatás a következő útvonalakon közvetítődik: szülő családészlelése  szülő depresszív 

tünetei  szülő jólléte (β=0,11, p<0,000); szülő családészlelése  szülő megküzdése  szülő jólléte (β=0,23, 

p<0,000); gyerek családészlelése  gyerek jólléte  szülő jólléte (β=0,07, p<0,002).  
86

 Az indirekt hatás arányát a teljes indirekt hatás x 100 / (teljes indirekt hatás + direkt hatás) képlet alapján 

közöljük (Urbán, Kökönyei és Demetrovics, 2008).  
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*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  

 

16. ábra: Komplex kapcsolatok a vizsgált változók között a szülői mintában (n=388) 

 

 

 

IV. Megbeszélés  
 

 

IV. 1. A vizsgálat tapasztalatainak összefoglalása, következtetések  

 

IV. 1. 1. Az újonnan bevezetett mérőeszközökkel szerzett tapasztalatok  

 

Serdülő-szülő párosok beszámolóira épülő vizsgálatunk egyik fő célkitűzése volt, hogy 

empirikus adatokkal tesztelve bevezessük a hazai fogalmi és gyakorlati eszköztárba a mentális 

egészség egy olyan komplex modelljét, mely sokkal árnyaltabban kezeli a mentális egészség 

konstruktumát, mint a korábbi diagnózis-hangsúlyú, pszichopatológiai szemlélet (melyet 

áttekint pl. Manderscheid, Ryff, Freeman, McKnight-Eily, Dhingra és Strine, 2010).  

A mentális egészség két kontinuum modellje, melyet Corey Keyes 2002-ben vezetett be, a 

mentális egészséget és mentális betegséget (pszichés problémákat, tüneteket) két – egymással 

ugyan esszenciálisan kapcsolódó, mégis – elkülönülő konstruktumként értelmezi (Keyes, 

2002a). A modell a lelki egészség igen finom jellemzését teszi lehetővé: hat mentális 

egészségi státuszt körvonalaz a mentális egészségtünetek és a mentális betegségtünetek 

konstellációjában (1. teljes mentális egészség (virágzás); 2. mérsékelt mentális egészség; 3. 

alacsony mentális egészség (hervadás); 4. mentális betegség virágzással; 5. mentális betegség 

mérsékelt mentális egészséggel ~ tiszta mentális betegség; illetve 6. mentális betegség 
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hervadással kombinálódva) (Keyes, 2013a). A teória létjogosultságot teremt ezzel az olyan – 

a klinikumban is megtapasztalt (pl. mániás fázis időszakában) – állapotokról való tudományos 

diskurzus számára, mint a pszichés problémákkal társuló magas szubjektív jóllétmutatók, 

vagy az olyan szegmensek feltárásának (pl. virágzó állapot) is, melyek segítségünkre lehetnek 

a mentális betegségek kezelésében.  

Célkitűzésünknek megfelelően elsőként a mentális egészség két kontinuum modell „pozitív” 

kontinuumának, a pozitív mentális egészségnek a magyar nyelvű mérhetőségét kellett 

megoldanunk. Míg a mentális betegség/tünetek kontinuum mérhetősége már jól kivitelezett 

hazánkban: mind a felnőtt, mind a gyermek és serdülő populáció számára megbízható és valid 

mérőeszközök állnak rendelkezésre a különböző lelki zavarok jellemzőinek és súlyosságának 

feltárására (ld. Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005)
87

, addig a komplex pozitív mentális 

egészség felmérésére alkalmazható mérőeszközt nem találtunk.
88

  

A pozitív mentális egészség feltárása érdekében megkezdtük a kurrens nemzetközi 

kutatásokban is egyre gyakrabban alkalmazott (ld. pl. Keyes, 2013b szerkesztett kötetében 

szereplő vizsgálatokat) Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változatának (MHC-

SF; Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008) hazai adaptálását, egyben 

vizsgálatunkkal a magyar változat tesztelését is. A szerzőtől, Corey Keyestől kapott hivatalos 

felhasználási engedély és többszörösen ellenőrzött fordítási folyamat eredményeként 

kialakítottuk a magyar Mentális Egészség Kontinuum Skála felnőtt és serdülő változatait is.  

Elsőként a Mentális Egészség Kontinuum Skála faktorstruktúrájának érvényességét 

teszteltük mind a serdülő, mind a szülők alkotta felnőtt mintában. Eredményeink mindkét 

esetben igazolták a kérdőív amerikai (Keyes, 2002a), afrikai (Keyes, Wissing, Potgieter, 

Temane, Kruger és van Rooy, 2008), holland (Westerhof és Keyes, 2010) és kínai felnőtt 

(Yin, He és Fu, 2013), illetve amerikai serdülő mintán (Keyes, 2006) kimutatott 

háromfaktoros struktúráját. Tisztán elkülönül a három fő szubjektív jóllét faktor: az 

emocionális, a pszichológiai és a szociális well-being területe, és ez a háromfaktoros 

megoldás – az egy- és a kétfaktoros konstrukciókkal szemben – bír a legjobb illeszkedési 

mutatókkal. A magyarra adaptált kérdőív mindkét változata (serdülő és felnőtt) továbbá igen 

jó megbízhatósági mutatókkal bír. 

A belső struktúra vizsgálata mellett a kérdőív fogalmi érvényességét is teszteltük. Ehhez az 

élettel való elégedettség, a pszichés immunrendszer (megküzdő kapacitás) és a külső 

forrásokból nyert reziliencia mutatóit használtuk fel a serdülő mintában. Feltételeztük, hogy a 

pozitív mentális egészség (magas emocionális, pszichés és társas jóllét) magasabb élettel való 

elégedettséggel, jobb stressztűréssel-, és kezeléssel, valamint rugalmasabb 

alkalmazkodóképességgel (rezilienciával) jár együtt. A konvergens validitást jelző korrelációs 

mutatók elvárásunkat kivétel nélkül megerősítették: mind az érzelmi, mind a pszichológiai, 

mind a szociális jóllét, mind e három well-being faktorból felépülő komplex szubjektív jóllét-

mutató enyhe vagy közepes erősségű, pozitív kapcsolatban áll a mentális egészséget 

valamilyen módon leképező vagy ahhoz hozzájáruló jellemzőkkel. Ugyanakkor az 

együttjárások mértéke jelzi, hogy a jóllét-faktoroknak önálló létjogosultsága van, a lelki 

egészségnek nem ugyanazt a tartományát fedik le, mint például a megküzdési potenciál vagy 

a reziliencia. A komplex szubjektív jóllét diszkrimináns validitása is igazolódott: mind a 

hangulati élettel kapcsolatos (pl. depresszív, szorongásos) szimptómákkal, mind a 
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 Vizsgálatunkban ezek közül a mérőeszközök közül a serdülők körében a Gyermek Depresszió Kérdőívet és a 

Gyermekviselkedési Kérdőívet alkalmaztuk, míg a felnőtt mintában a Beck Depresszió Kérdőív rövidített 

változatát és a Gyermekviselkedési Kérdőív szülői változatát használtuk fel. 
88

 A szubjektív jóllét egy-egy vonulatát, összetevőjét mérő kérdőív hazánkban is elérhető (pl. Cantril-létra 

(Cantril, 1965), Carol Ryff Pszichológiai Jóllét Kérdőíve (Ryff, 1995; magyarul Oláh, 2005) vagy a pozitív és 

negatív affektivitás mérésére a PANAS skála (Watson, Clark és Tellegen, 1988; magyarul Rózsa és Kő, 2007), 

azonban a well-being területek komplex felmérésére kutatásunk előtt nem volt eszközünk.  
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viselkedéses (pl. agresszív) tünetekkel, továbbá a pszichés eredetű testi reakciókkal (pl. 

hasfájás, fejfájás) enyhe vagy közepesen erős, negatív irányú összefüggést találtunk.  

Hasonló összefüggéseket kaptunk felnőtt mintánkban is: a Mentális Egészség Kontinuum 

Skála konvergens és diszkrimináns validitása egyaránt megerősítést nyert. Hazai serdülő és 

felnőtt mintán is sikerült tehát igazolnunk a pozitív mentális egészség létjogosultságát és 

mérhetőségét.  

A szülői mintában egyetlen előzetesen elvárt együttjárás nem igazolódott, mégpedig a 

globális pozitív mentális egészségmutató (valamint három összetevőjének) kapcsolódása a 

munkából hiányzott napok számával (akár fizikai, akár a kedélyállapot miatti munkából való 

távolmaradást tekintve). Ezek az adatok látszólag nem illeszkednek az amerikai vizsgálati 

eredményekkel (Keyes, 2002a), ahol kifejezett kapcsolat jelentkezett a két változó között: a 

hervadó személyek például 4,5-szer, a depressziós munkavállalók 3,8-szer, míg a hervadással 

és depresszióval egyszerre küzdők 17-szer nagyobb valószínűséggel hiányoztak több napot is 

a munkából a felmérést megelőző 30 napban, mint a mérsékelt mentális egészséggel 

jellemezhetők. Mintánkban az összefüggés hiánya jelezhetné azt a trendet, hogy a munkahely 

megtartása érdekében a magyar munkavállalók minél kevesebbet  próbálnak hiányozni 

munkahelyükről, gyakorta testi betegség esetében sem maradnak otthon a gyógyulás 

érdekében. Ilyen értelemben az alacsony szubjektív jóllét kevésbé számítana „otthontartó 

tényezőnek”.  

Érdemes lenne azonban a mentális egészség két kontinuum modelljét kiterjeszteni a munka 

területére is. Feltételezhető ugyanis, hogy a jóllétkomponensek szintjén jelentkező deficit 

vagy „kielégületlenség” teljesítmény- és motivációcsökkenéshez vezet, hiszen a komplex 

szubjektív jóllét minden egyes összetevője – az érzelmi szinttől a pszichoszociális 

funkcionálás tartományáig – szerves meghatározója a teljesítménynek, sőt olyan humán 

„extraproduktumoknak” is, mint a kreativitás. A pozitív affektusok dominánciája, a negatív 

érzelmek indokolt helyzetekben, kanalizálva való kiélési képessége (vö. Barbara L. 

Fredrickson (1998) pozitív érzelmek szemlélet-szélesítő és erőforrás-gazdagító elméletével), 

az önelfogadás, a másokkal ápolt kielégítő kapcsolatok, a szabad akarat érzete, a környezet 

hatékony kezelésének képessége, az élet értelmességébe vetett hit és az új tapasztalatokra való 

nyitottság által formált fejlődésérzet mind-mind olyan egyéni jellemzők, melyek a 

hatékonyságot és megelégedettséget fokozzák – a munkavégzés során is.  

Arra vonatkozó konkrét empirikus kutatást, mely a magasabb szintű komplex szubjektív 

jóllét és a munkahelyi elégedettség és/vagy a hatékonyabb munkavégzés kapcsolatát vizsgálta 

volna, nem találtunk a nemzetközi szakirodalomban.
89

 Arra vonatkozóan azonban már vannak 

eredmények, hogy a munkahelyi közösségekben, ha a kommunikációban legalább 3-szor 

magasabb a pozitív közlések (pl. támogatás, elismerés kifejezése, dicséret) aránya egymás 

felé, mint a negatívaké (pl. becsmérlés, szarkazmus), akkor egyéni szinten magasabb a 

virágzó állapot megjelenési valószínűsége (Losada és Heaphy, 2004). A virágzáson Losada és 

Heaphy (2004) a fredricksoni modellre (Fredrickson, 1998) alapozva kreativitást, fokozott 

kíváncsiságot, jól működő társas kapcsolatokat, jó megküzdési képességet és rezilienciát ért, 

amely segítségével igen tág gondolat-cselekvés repertoár fejleszthető ki, azaz egy magas 

szinten megalapozott munkahelyi tudásbázis (Fredrickson és Losada, 2005). Az egyéni 

szubjektív jóllét elemei hatékonyan prosperáló közösséget alapozhatnak meg és fordítva, a 

megfelelően szervezett és tudatosan fejlesztett munkahely segíthet a személyes well-being 

elemeinek fokozásában.
90

 Ennek alapján feltételezhetjük azt, hogy a magasabb komplex 

                                                 
89

 A coaching tekintetében a pszichés virágzás facilitálásának lehetséges munkahelyi hasznát elméleti síkon 

foglalja össze, illetve különböző, munkalélektani fejlesztő beavatkozások eredményességéről beszámoló 

tanulmányok metaanalízisét végzi el  Grant és Cavanagh (2007).  
90

 Martin Seligman MAPP-programját (Master Applied of Positive Psychology – ’Alkalmazott Pozitív 

Pszichológia Mesterképzés’) igen sok vállalatvezető is elvégezte a világ minden tájáról. Visszejelzéseik szerint a 
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szubjektív jóllét jobb munkahelyi közérzettel és teljesítménnyel járhat együtt. Érdemes lenne 

tehát a pozitív mentális egészség modelljét munkalélektani szempontok (pl. teljesítmény, 

munkahelyi érzelmi klíma, kiégés) szerint is vizsgálni.  

 

Több évtizedre visszamenően, konzisztensen jelzik a kutatások (pl. Gohm és mtsai., 1998; 

McMunn és mtsai, 2001; Diener és Seligman, 2002; Brown, 2004; Diener és Diener 

McGavran, 2008), hogy a családi élet az élettel való elégedettség legfontosabb meghatározó 

faktorai közé tartozik, így a család működésének sajátosságai a szubjektív jóllét fontos 

mozaikdarabkáit, feltehetően alapját adják. Vizsgálatunkban ezért szükségesnek tartottuk az 

észlelt családi környezet feltárását is. Hazánkban két kérdőívet használnak leggyakrabban a 

család működésének jellemzésére, a családi klíma feltárására. Az egyik a Family Assessment 

Device (FAD, Epstein, Baldwin és Bishop, 1983), azaz a McMaster-féle Család Felmérő 

Kérdőív (Keitner, Ryan, Fodor, Miller, Epstein és Bishop, 1990; Kurimay, 1994; Danis, 

Lakatos, Ney, Tóth és Gervai, 2004; Danis, 2007), a másik pedig az Olson-féle Család Teszt 

(Olson, 2000; Vargha, Baktay, Tóth, Kisgyörgyné Pongrácz és Bagdy, 2006; Vargha és Tóth, 

2007).  

Az előbbi kérdőív nehezebben hozzáférhető, nem szerepel gyűjteményes tesztkötetben, a 

maga 60 tételével a hosszabb tesztek közé sorolható, s alapvetően az ún. klinikai 

problémákkal küzdő, azaz szimptómákat mutató és a tünetmentes családok elkülönítésére 

dolgozták ki (Lask és Dallos, 2004). Az utóbbi kérdőív szintén hosszabb kitöltési időt 

igénylő, 62 tételes mérőeszköz, s kiértékeléséhez korrekciós T-skálákat, valamint 

aránymutatókat szükséges számítani, ami megnehezítheti a felhasználást.  

A McMaster-féle Család Felmérő Kérdőív 6 nagy területen (problémamegoldás, 

kommunikáció, szerepek, érzelmi válaszkészség, érzelmi bevonódás, viselkedéskontroll) méri 

fel a család jellemzőit, továbbá a család egészségességét vagy éppen diszfunkcionális 

működését összességében is jelzi (Lask és Dallos, 2004). Az Olson Család Teszt két fő 

dimenzió: a kohézió és a rugalmasság, valamint két kiegészítő skála: a kommunikáció és az 

elégedettség mentén méri a családtagok családról alkotott véleményét (Vargha és Tóth, 2007).   

Magyarországon alkalmazzák még a Komplex Család Kérdőívet (Rathunde, 1996; Nábrády, 

2008; Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010), amely azonban még nincs 

sztenderdizálva hazai mintán, továbbá a családi működés egy szűkebb szeletét, a flow-

élményt kínáló, ezzel a tehetség kibontakozását támogató családi közeget hivatott azonosítani 

a Csíkszentmihályi Mihály-féle áramlat-élmény modellre alapozva (ld. bővebben a II. 6. 1. 4. 

fejezet III. pontját). Szokás még a Coping és stressz profil kérdőív 70 tételes Családi profilját 

is alkalmazni (magyar adaptáció: Kissné Viszket, 2007), mely szintén az Olson-féle 

cirkumplex modellre épít, s a család rendszerszintjén „tapogatja le” a megélt stresszt, egyben 

a megküzdés sikerességét is.  

A 29 tételes Családészlelés Skála (Tiffin, Kaplan és Place, 2011) hazai bevezetésével egy 

olyan mérési felülelet kívántunk bevezetni a családvizsgálatokba, mely rövid, könnyen érthető 

és kiértékelhető, ugyanakkor a család több működési jellemzőjére képes reflektálni, miközben 

globálisan is jelzi a családi környezet harmóniáját, illetve diszharmóniáját. További előnye a 

skálának, hogy 12 éves kortól felvehető és felnőttek esetében is jól működik mind az angliai 

(Tiffin, é.n.; Tiffin, Kaplan és Place, 2011), mind saját tapasztalataink szerint. A doktori 

dolgozat a mérőeszköz adaptációs folyamatát kezdte meg a szerző, Paul Tiffin 

hozzájárulásával és segítségével (a fordítási folyamatról ld. bővebben a III. 2. 5. 1. 3. 1. 

fejezetet).  

Elsőként az újonnan bevezetett kérdőív faktorstruktúráját kívántuk igazolni a magyar 

adatokon. Mind a serdülők, mind a szülők mintájában az eredeti ötfaktoros szerkezet 

                                                                                                                                                         
pozitív pszichológia humán virágzásról nyújtott ismereteit hatékonyan alkalmazzák mindennapi munkájukban, a 

vezetésben és a szervezetfejlesztésben egyaránt (ld. Seligman, 2011).  
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rajzolódott ki, melyben elkülönült a gondoskodás/törődés, a problémamegoldás, az 

érzelemkifejezés, a viselkedésbeli határok és a felelősség alskálája. A viselkedésbeli határok 

alskála két tétele (a serdülő és a felnőtt mintában egyaránt) azonban a kívánatos szintnél 

alacsonyabb faktorsúllyal töltődött alskálájára. Feltehető, hogy ennek következtében 

eredményeink közepes illeszkedésű modellt rajzoltak ki, ezért a kérdőív faktorszerkezetének 

további vizsgálatát tűztük ki célul egy újabb – folyamatban lévő – vizsgálatunkban.  

A mérőeszköz globálisan megbízhatónak bizonyult, ahogyan az ötből négy alskála is. A 

tételek homogenitásával kapcsolatban egyedül – szintén – a viselkedésbeli határok alskála 

esetében mutatkozott probléma mind a serdülő, mind a felnőtt változat esetében. Érdemes 

megjegyezni, hogy ez a skála mutatta Tiffin, Kaplan és Place (2011) bevezető vizsgálatában is 

a leggyengébb Cronbach-α értéket, valamint az Olson-féle Család Teszt esetében is a 

viselkedésbeli határokat feltérképező Egybefonódott skála bizonyult a legkevésbé 

megbízhatónak (Vargha, Baktay, Tóth, Kisgyörgyné Pongrácz és Bagdy, 2006). Az alskála 

gyengébb megbízhatósága hátterében álló lehetséges tényezőket a III. 2. 5. 3. fejezetben 

tekintettük át.  

A Családészlelés Skála minden tekintetben az elvártaknak megfelelő konvergens validitási 

adatokat hozott.  

A skála egyes alskálái közötti korrelációk mind a serdülők, mind a felnőttek mintájában 

majdnem minden esetben szignifikáns voltak, de akadtak gyenge kapcsolatot mutató és egy 

esetben nem szignifikáns korrelációs értékek is (ami egybecseng Tiffin, Kaplan és Place 

(2011) adataival). Mind a serdülő, mind a szülői mintában – Bonferroni-korrekció után – az 

érzelemkifejezés és a viselkedésbeli határok alskála együttjárása megszűnt, azaz nem függ 

össze az, hogy valaki mennyire érzékeli a családi légkört barátságosnak, érzelemtelinek azzal, 

hogy mennyire következetes és érthető szabályokkal koordinálja a család mindennapi 

működését. Mindez és az alskálák sok esetben nem túl magas együttjárása (a serdülők 

esetében 0,150 és 0,732 között mozog a korrelációs együtthatók értéke, míg a szülők 

mintájában 0,144 és 0,693 között) pedig azt jelezheti számunkra, hogy azok viszonylag 

elkülönülő dimenzióit mérik a családi működésnek, egyben ez reményeink szerint lehetőséget 

ad arra is, hogy különböző „családműködési mintázatokat” azonosíthassunk például 

klaszteranalízis segítségével, melyek valid módon képesek lehetnek a normál és az ún. 

klinikai (szimptómákkal küzdő) családok detekciójára, így elkülönítésére. Példaként: egészen 

más családi minőséget eredményez, ha a világos, következetes szabályrendszer pozitív 

érzelmi töltetű családi miliővel társul, mintha ellenséges, negatív, destruktív légkörrel.  

A Családészlelés Skála más, a vizsgálatban felhasznált tesztekkel összevetve megerősítette 

az elvárt irányú és mértékű kapcsolatokat. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy minél 

egészségesebb a családi környezet, annál jobbak a családtagok lelki egészségmutatói, 

kifejezettebb az egyéni stressztűrő-képességük és rugalmasabb az adaptációjuk.  

A fentieket összefoglalva, vizsgálatunk alapján kijelenthetjük, hogy a Családészlelés Skála 

gyors és hatékony mérőeszköz a családi működés feltérképezésében, azonban megjegyezzük, 

hogy a további vizsgálatokban a viselkedésbeli határok alskála revíziója szükséges lehet 

(Reinhardt és Vargha, 2013).  

 

 

IV. 1. 2. A pozitív mentális egészség jellemzői és viszonya más konstruktumokkal a serdülők 

és a szülők mintájában  

 

Mindkét populációban – a serdülők és a szülői felnőtt minta esetében is – sikerült 

igazolnunk a mentális egészség két kontinuum modelljének (Keyes, 2002a) érvényességét: (1) 

egyrészt kirajzolódott, hogy a mentális egészség és a mentális betegség elkülönülő, 

ugyanakkor – természetszerűleg – összefüggő lélektani konstruktumok; másrészt (2) hazai 
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mintán is megerősítettük a pozitív mentális egészség háromfaktoros struktúráját (érzelmi, 

pszichológiai és szociális jóllét), illetve három kategóriájának (virágzás, mérsékelt mentális 

egészség és hervadó állapot) jelenlétét is. Továbbá – a keyes-i modell alapján (Keyes, 2013a) 

– olyan árnyalt kategóriákat tudtunk azonosítani mintánkban, mint tiszta hervadó státusz vagy 

hervadás depresszióval kombinálódva, mely utóbbi kategória a legrosszabb prognózist jelzi a 

megelőző kutatások szerint is (pl. Keyes, 2002a; Keyes és Waterman, 2003; Keyes, 2005a). 

Ez azért is különösen fontos, mert Keyes (2002b, 2005b) kimutatta, hogy a mentális egészség 

és betegség ún. kombinált diagnózisa sokkal pontosabban jelzi előre a pszichoszociális 

működés szintjét, mint a csak mentális betegségtünetekre vonatkozó diagnózis.    

A serdülő csoport a pozitív mentális egészség tekintetében szinte teljesen megegyező 

arányokat és trendeket mutatott, mint az észak-amerikai kamaszok. Keyes (2006, 2009) nagy, 

reprezentatív serdülőfelmérésében az amerikai 11-18 éves diákok 37,9%-a számít virágzónak, 

míg a hazai 11-20 évesek 39,3%-a. Az amerikai (55,9%) és a magyar (54,6%) serdülők zöme 

mérsékelt lelki fittséggel bír, míg a hervadás tekintetében csupán egy századnyi az eltérés a 

két nemzet kamaszai között (amerikai serdülők: 6,2%, magyar serdülők: 6,1%). Ezek az 

eredmények részben a jelenség univerzális, transzkulturális létezésére utalnak, részben pedig 

azt sejtetik, hogy a két kultúra morális-erkölcsi értékeiben hasonló tartalmak alapozódnak 

meg (az angolszász-európai műveltségen, a kereszténységen, a nyugati civilizáció egyetemes 

erkölcsi törvénykönyve, a Biblia üzenetén alapuló erények (vö. a seligmani karaktererősségek 

elméletével (Seligman, 2011). Ezekre a kulturális hatásokra alapozódhatnak főként a 

pszichológiai (pl. személyes célok és növekedés) és a szociális jóllét (pl. másokba vetett 

bizalom vagy pl. bizalom a saját társadalmi hozzájárulás fontosságában és a társadalom 

kínálta lehetőségekben) komponensei. Ne feledjük, mind Carol Ryff (1989), mind Corey 

Keyes (2002a), de Martin Seligman (2002d; 2011) is modelljeik kialakításánál korábbi, az 

ókori időktől áttekintett filozófiai, valláserkölcsi és pszichológiai hagyományokra építettek!  

A kulturális hatások szerepét jelezheti Salama-Younes (2011) egyiptomi serdülők körében 

végzett vizsgálata, melyben az egyes kategóriák hasonlóképpen megjelentek (univerzalitás), 

ám aránybeli eltérések mutatkoztak az amerikai és a magyar kamaszpopulációhoz képest. A 

legtöbben itt is mérsékelt mentális egészséggel rendelkeztek, azonban a hervadó kamaszok 

aránya dupla annyi volt, míg harmadával kevesebben voltak a virágzók az észak-amerikai és a 

magyar serdülőkhöz viszonyítva. Feltehetően a kulturális, vallási
91

 eltérések mellett az 

országok gazdasági-társadalmi berendezkedésbeli helyzete
92

 is hozzájárul a kategória-

arányokban mutatkozó eltolódásokhoz. Egyiptom a fejlődő országok közé sorolható. Míg 

hazai mintáinkban a család észlelt anyagi helyzete – többszörös lineáris regressziós elemzés 

szerint – nem volt szignifikáns befolyással a komplex szubjektív jóllét színvonalára, addig 

egy gazdaságilag kevésbé fejlett ország esetében a jelentősebb gazdasági-oktatási-

ellátásrendszerbeli hátrányok kihathatnak e területre. Meg kell azt is jegyeznünk azonban, 

hogy „egyszerű” leíró adataink szerint mind a serdülő, mind a szülői mintákban 

szignifikánsan kevesebb a virágzó személyek száma, illetve szignifikánsan több a mérsékeltek 

és a hervadók aránya az átlag alatti jövedelemmel bírók csoportjaiban, mind az átlagos, mind 

az átlag feletti anyagi helyzettel bírókhoz viszonyítva. Mindez verifikálja azt a korábbi 

eredményt, mely szerint a szociális helyzet bizonytalansága aláássa a személyes 

hatékonyságba vetett hitet (Adler és mtsai., 1994), így a pszichés jóllétet, de akadályozza az 
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 Egyiptom lakosságának közel 90%-a muszlim vallású, kb. 10%-a pedig keresztény. (Forrás: Wikipédia, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom)  
92

 Az ENSZ által kialakított ún. Humán Fejlettségi Mutató (Human Development Index) – melyet a születéskor 

várható élettartam, az írástudás, az oktatás és az életszínvonal alapján alakítanak ki, s lehetővé teszi az egyes 

országok összehasonlítását – 2012-es adatai szerint az USA a 3. (nagyon magas fejlettség), Magyarország a 36. 

(magas fejlettség), míg Egyiptom a 112. (közepes övezet) az országok fejlettségi rangsorában. (Forrás: 

Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
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értelmes társadalmi részvétel lehetőségét is, ezzel feltehetően a szociális jóllét szint 

csökkenéséhez vezet.  

Eredményeink szerint a serdülők mentális egészségében nem jelentkeznek nemi 

különbségek, ám az életkort tekintve igen: a preserdülő korban lévők (12-14 évesek) még 

több mint fele a virágzó kategóriába sorolható, s elenyésző (2,3%) a hervadók aránya. A 

„valódi” kamaszkorba belépve ez megváltozik: a serdülők legtöbbje a mérsékelt kategóriába 

esik (15 és 20 éves kor között ez az arány kb. 55-60% körül alakul), s a korábbiakhoz képest 

közel triplájára emelkedik a hervadók száma (7%). Ezek a trendek jelenlegi felnőtt adataink 

szerint már nem változnak az életkor előrehaladtával. Elgondolásunk alapján nem pusztán a 

gyarapodó ismeretek, a szélesedő látókör, a társas háló kiterjedése vagy a felnövekedéssel 

természetszerűleg együttjáró nehézségek hatására csökken a komplex szubjektív jóllét 

minősége a serdülőkorba belépve. A kamaszkor jellemzéséről szóló fejezethez (II. 7. fejezet) 

visszanyúlva kiemeljük, hogy a (normatív) identitáskrízis miatt a jóllét területek is 

„felbolydulnak”, a kamasz válaszkereséseivel (pálya-, pár-, barát-, ideológia- és 

vallásválasztás nehéz kérdései) feltehetően újradolgozza a pszichológiai jóllét komponenseket 

(pl. önbecsülés, másokkal való pozitív kapcsolat, életcélok, autonómia, a személyes 

növekedés lehetőségei, irányai), s azzal szorosan összekapcsolódva, szinte ugyanolyan 

hangsúllyal a szociális well-being területeit is (pl. a másokba vetett bizalom, a közös sors 

tudatának vagy a társadalmi értékesség kérdéseit)
93

. Az érett kamaszkorral a korábbiakhoz 

képest gyökeresen új helyezetek jelentkeznek, melyekre új, hatékony válaszokat kell 

valahogyan adni. Vegyük észre, a pozitív mentális egészség keyes-i koncepciójában minden 

jóllétkomponens az érett identitás (Erikson, 2002) egy-egy szegmensét, feltételét adja! Emiatt 

a pozitív mentális egészség felmérése és az abban jelentkező nehézségek prevenciója 

ugyanolyan súlyt kell kapjon, mint a pszichés tünetek előfordulásának detekciója és terápiája.  

Mivel a hervadás lényeges pszichoszociális gyengüléssel jár, míg a virágzás rendre 

protektív tényezőként azonosított (pl. Keyes, 2002a, 2013a), megvizsgáltuk, hogy mintánkban 

a mentális egészség kategóriák milyen egyéni és társas működésmódokkal járnak együtt. 

Eredményeink megerősítették előzetes feltevéseinket. Általánosságban elmondható, hogy a 

virágzó serdülők kiterjedtebb baráti körrel rendelkeznek, kevésbé érzik magukat 

magányosnak, nagyobb valószínűséggel sportolnak rendszeresen, jobb fizikai és 

lelkiállapotban érzik magukat, kisebb valószínűséggel folytatnak bármiféle rizikóviselkedést 

(különösen a dohányzás tekintetében), s a legjobb immunkapacitással is ők bírnak. A 

szabadidő eltöltés tekintetében is markáns eltérések rajzolódtak ki a virágzó, a mérsékelt és a 

hervadó kamaszok között. Míg a pihenés, kikapcsolódás, az önmagunkkal törődés vagy az 

alkotótevékenység végzése mint fontosnak tartott szabadidős kategória tekintetében nincs 

eltérés a csoportok között, addig a virágzók jóval nagyobb valószínűséggel használják 

szabadidejüket önfejlesztésre, testük karbantartására, de leginkább arra, hogy szeretteikkel 

együtt legyenek és örömet szerezzenek a többi embernek. Ugyanakkor a hervadók különösen 

fontos szabadidő eltöltési formának tartják, hogy gondolataikkal elvonulva egyedül legyenek. 

Összefoglalva: a virágzók – a mérsékeltekhez és a hervadókhoz képest, míg a mérsékeltek a 

hervadókhoz viszonyítva – aktívabban keresik és különösen fontosnak tartják a társas 

támogatást kínáló helyzeteket, szabadidejükben is nagy valószínűséggel vesznek részt 

proszociális tevékenységekben. Ellenben a hervadók a magányosabb szabadidő eltöltési 

módokat részesítik előnyben, ami azt is jelezheti („fontos, hogy egyedül legyek a 
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 Megjegyezzük, hogy a fiatalabb gyermekek esetében tartottunk attól, hogy a szociális jóllétre rákérdező 

itemeket nem vagy nem megfelelően fogják érteni. A visszajelzések szerint (számos kiskamasz 

„kommentárokat” írt a kérdésekhez) azonban úgy véljük, a fiatalabb diákok is megértették a társas well-being 

szintjét leképező itemeket. (Példaként: az egyik fiú megjegyezte „A társadalmunk minden ember számára egy jó 

hely vagy hogy egyre jobb hellyé válik.” tétel kapcsán, mely állítással nem értett egyet, hogy „De csak 

Magyarországon van így.”)  
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gondolataimmal”), hogy erősebb hajlammal bírnak a negatív tartalmú ruminációra. Mindez 

felveti az érzelemszabályozási stratégiák elemzésének bevonását is a komplex szubjektív 

jóllét kutatásokba.   

Fontos, hogy a virágzók nemcsak a hervadó serdülőkhöz képest funkcionálnak jobban az 

élet számos szegmensében, hanem mérsékelt társaikhoz képest is. Így nem elhanyagolható 

szempont a mérsékelt mentális egészséggel bíró kamaszok körének mentálhigiénés-preventív 

megcélzása sem.  

A szülők esetében is ugyanezek a trendek érvényesülnek: a virágzó felnőttek 

általánosságban testileg egészségesebbnek érzik magukat, kevesebb depresszív tünetet 

jeleznek, vagy egyáltalán nem is jeleznek hangulatproblémákat mérsékelt és hervadó 

társaikhoz képest. A hervadás pedig kifejezett pszichoszociális gyengüléssel jár együtt.  

Összevettetük az egyes jelenségek megítélésében a serdülők és a szülők értékeit is. Az 

összetartozó mintás elemzések szerint abban nincs szignifikáns különbség a kamasz-szülő 

diádoknál, hogy milyen szintű a pozitív mentális egészségi állapotuk. Abban azonban már 

szignifikáns eltérés tapasztalható, hogy mennyire elégedettek az életükkel globálisan: a 

kamaszok ebben megelőzik szüleiket. Ez az eredmény rávilágít arra is, hogy a komplex 

szubjektív jóllét és az élettel való elégedettség valóban különálló konstruktumok, mást képez 

le az egyik és mást a másik. A pozitív mentális egészség sokkal összetettebb jelenség, mint a 

globális élettel való elégedettség mutatója, ahogyan arról az elméleti bevezetőben is szó volt 

(II. 5. fejezet).   

A családminőség szubjektív észlelése tekintetében az elvárt tendenciák jelentek meg. A 

generációs hatások és a kamaszkor változásainak fényében (Vikár, 1999) az önállóságot, a 

családi kötelékek lazítását próbálgató serdülők – szüleikhez képest – globálisan is és számos 

részterületen kevésbé jónak észlelik a család működését. Ugyanakkor mind a magyar 

serdülők, mind a szülők családészlelés átlaga magasabb, mint az angliai serdülőké és szülőké 

(Tiffi, é.n.; Tiffin, Kaplan és Place, 2011)
94

, azaz a magyar serdülők és szülők átlagosan 

kedvezőbbnek, egészségesebb működéssel bírónak érzékelik családjukat angol kortársaikhoz 

viszonyítva.  

Mintánk serdülői általánosságban kritikusabbnak, kevésbé demokratikusnak, kevésbé 

barátságosnak és kevésbé törődőnek érzékelik családi közegüket, mint szüleik, miközben úgy 

vélik, mindez az egyértelmű kommunikáció és a családtagok problémamegoldási készségének 

alacsonyabb fokával, valamint kevesebb tisztán, jól érthető szabállyal társul. Egyetlen 

családműködési dimenzióban nincs véleménykülönbség: a családtagok személyes 

felelősségvállalása, családi folyamatokba való bevonódása tekintetében. Ez utóbbi eredmény 

is a kamaszok felnőtté válásának, az akarat, autonómia kifejezésének egyik jeleként, egyben a 

családi viszonyok átrendeződéseként értékelhető. Egy család rugalmasságát jelzi az, ha a 

szülők érzékelik, engedik és követik a változó családi életciklus megkívánta rendszerszintű 

módosulásokat (Bagdy, 2004).   

Érdemes még megjegyezni, hogy míg a serdülők és a szülők komplex szubjektív jóllét-

mutatói között gyenge, de a Bonferroni-korrekció után is szignifikáns kapcsolat mutatkozott, 

addig depresszív tüneteik, valamint megküzdési kapacitásuk tekintetében nem találtunk 

szignifikáns összefüggést. Ez az eredmény is a pozitív mentális egészség és a mentális tünetek 

elkülönülő kontinuum felfogását erősíti. Továbbá az, hogy a kamaszok és a szülők személyes 

stresszkezelési nívója nincsen korrelációban, utalhat arra, hogy az egyéni pszichés 

immunrendszert számos más tényező is alakítja, illetve hogy a megküzdés terén a szülői 

hatások a gyermek felé (illetve fordítva) közvetett útvonalakon keresztül érnek célba.  
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 Az angliai serdülők az egészséges családi működést jelző, lehetséges maximum 86 pontból átlagosan 49,72 

pontot (SD:14,01) értek el, míg a magyar kamaszok 60,41 pontot (SD:12,60), szüleik pedig 65,12 pontot 

(SD:9,36).  
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A fentebbi együttjáráson alapuló eredményeket alapul véve komplexebb elemzéseket is 

végeztünk, ennek eredményeit elemzi és értelmezve foglalja össze a következő fejezet.  

 

 

IV. 1. 3. A családminőség kontextusába helyezett szubjektív jóllét – elméleti paradigma és 

empirikus megerősítés a családi erőforrások és a pozitív mentális egészség kapcsolatáról  

 

 

Vizsgálatunkban olyan intrapszichés és interperszonális pszichológiai, valamint olyan 

környezeti változókat alkalmaztunk, melyek a korábbi és a kurrens lélektani szakirodalomban 

is széles körben megjelennek, kutatásuk a pszichológiai érdeklődés fókuszában áll, azonban a 

kutatás elrendezése (összetartozó minták vizsgálata), a felállított útmodellek és azok 

tesztelésének eredményei új szempontokat hoztak a vizsgálat révén.  

Újdonságként értékelhetjük, hogy az egyéni szintű mentális egészség összetett vizsgálatát (a 

mentális egészség új, ún. két kontinuum teóriáját (Keyes, 2002a alapján) a családi jóllét, a 

családminőség kontextusába helyeztük. A pozitív pszichológia kerete, célkitűzése szerint 

azokat a képességeket, jellemzőket szükséges azonosítani a lélektani kutatásokban, melyek az 

egyént és a társadalmat nem csupán a túlélésben segítik, hanem abban is, hogy fejlődjék, 

metaforikusan szólva „virágozzék” (Seligman és Csikszentmihalyi, 2000). Azoknak a pozitív 

személyes tulajdonságoknak a komplex vizsgálatát tartják szükségesnek, melyek a pozitív 

mentális egészséget, a virágzást megalapozhatják. Ezt az átlag feletti funkcionálást Peterson 

és Seligman (2004a) négy összetevőre bontja le: 1. a talentum szintjére (veleszületett 

adottságok, pl. könnyű csecsemő); 2. a lehetőségek terére, amit környezeti-szociális 

„jószerencsének” is neveznek, mert inkább a véletlen, a körülmények minősége által formált 

(pl. összetartó, rugalmas család, jó színvonalú iskolarendszer); 3. az erények területére (ezek 

azok a karakterjellemzők (kíváncsiság, nyitottság), melyek a mentális egészség építőkövei); s 

végül a 4. szint, a kimenetek szintje (pl. szubjektív well-being, pozitív társas kapcsolatok) 

(Vaillant, 2012). Vizsgálatunk a 2., a 3. és a 4. szint közötti lehetséges útvonalak azonosítását 

kísérelte meg, amennyiben az „erős” család (2. szint)  az egyéni jellemzők (3. szint, pl. 

megküzdés nívója)  és a kimenetek (4. szint, jelen esetben a komplex szubjektív jóllét) 

útvonalat követte nyomon.
95

  

Elsőként korrelációs, mediációs és többszörös lineáris regresszós modellekkel azonosítottuk 

mind a serdülők, mind a szülők populációiban a pozitív mentális egészséggel kapcsolatban 

lévő, illetve azt befolyásoló tényezőket. Majd ezeknek az eredményeknek az alapján 

kidolgozásra került egy elméleti paradigma arról, hogy a családi erőforrások hogyan, milyen 

utakon keresztül hatnak a pozitív mentális egészségre. Ezen útvonalak feltárását azért 

tartottuk különösen fontosnak, hogy azonosíthassuk azon tényezőket, melyek célzott 

fejlesztésével a hatékony emocionális és pszichoszociális funkcionálást is facilitálhatjuk.  

Eredményeink szerint a serdülők komplex szubjektív jóllétét meghatározza megküzdési 

nívójuk, depresszív tüneteik/tünetmentességük, szüleik komplex szubjektív jólléte és 

családjuk egészséges, harmonikus működése. Ennek alapján elmondható, hogy az erős 

pszichés immunrendszer, a szülők magas szintű well-beingje és az egészséges családműködés 

protektív tényezőként tartható számon a hedonikus és az eudaimonikus jóllét tekintetében, 
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 Keyes (2002a) alapján egy 5. szintet is hozzákapcsolunk a pozitív mentális egészség szegmenseihez: a 

reziliencia szintjét. A kedvezőtlen (elsősorban társas) környezeti feltételek ellenére kifejlesztett lelki 

rugalmasságot (Masten, 2001). Feltételezésünk szerint a magas szintű komplex pozitív mentális egészség éppen 

a reziliencia forrása lehet. Olyan pufferhatást képviselhet az élet átmeneti időszakaiban vagy stresszes 

életesemények átélésekor, melyek a lelki rugalmasságot, a rezilienciát segítik elő. Ennek a kibővített modellnek 

(a megküzdés egyéni jellemzői a komplex szubjektív jóllét közvetítésével vezethetnek reziliens gyarapodáshoz) 

a tesztelése egy következő vizsgálat tárgyát képezheti (vö. a II. 3. 5. fejezettel is).    
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míg a depresszív szimptómák rizikótényezőnek számítanak a komplex szubjektív jóllét 

csökkenésében. A legerősebb rizikótényezőnek a depresszív tünetek jelenléte bizonyult, míg a 

legerősebb protektív faktornak a megfelelő megküzdő kapacitás. 

Ezt követően a serdülő által észlelt családminőség és a személyes komplex szubjektív jóllét 

közötti közvetítő változókat azonosítottuk: az egyéni megküzdő kapacitást, a depresszív, 

valamint az inter- és externalizációs tünetképzést, továbbá a szülő saját komplex szubjektív 

jóllétét.   

A szülők komplex szubjektív jóllétének prediktorai hasonlóak voltak a serdülő csoportéhoz: 

a szülő copingpotenciálja, valamint a gyermek pozitív lelki egészségének magas szintje 

pufferhatást képvisel, míg a hangulati zavar tünetei rizikótényezőként értékelhetőek a felnőtt 

pozitív lelki egészségre nézve is. A szülő komplex szubjektív jóllétét legerősebben 

meghatározó faktor a szülő saját pszichés immunkapacitása volt.  

A szülők mintájában mediátor tényező a szülői családpercepció és a komplex szubjektív 

jóllét viszonyában: a szülő megküzdő ereje, depresszív tünetei, az, hogy gyermekénél mennyi 

pszichés és viselkedéses tünetet észlel, valamint a szülő gyermekének saját komplex 

szubjektív jólléte.  

 

Az egyik első családkutató, Alfred Adler szerint a család közegében alakul egyéni 

életstílusunk – már az első 4-5 életévben olyannyira megszilárdulva, hogy az a későbbiekben, 

egészen halálunkig a fő életforma és életminőség alakító tényező marad (Adler, 1998). Adler 

a rendszerelmélet alapvetését megelőlegezve fogalmazza meg a család egyik fő jellemzőjét. 

Metaforája szerint a család olyan mint egy erdő, a családtagok pedig az erdő egyes fái. Az 

analógia szerint mivel a facsoportban minden fa más-más helyzetben van, ezért senkit sem 

ugyanazok a hatások érnek, ráadásul az egyes fák egymásra is hatnak azzal, hogy eltérő 

egyéni fejlődési utat bejárva megváltoztatják a környezetüket, a többi fa feltételrendszereit 

(Adler, 1997).  

Feltételeztük, hogy a család mint összefüggések hálózata a szubjektív jóllét komponenseit is 

meghatározza és ez a befolyás kimutatható. Feltevésünk volt továbbá az is, hogy ezt az 

útvonalat bizonyos tényezők közvetítik, a két jelenség közé más, olyan faktorok is ékelődnek, 

melyek árnyalják, akár megváltoztatják a hatások erősségét, jelentőségét. Elgondolásunkat a 

serdülő és a szülői mintán egyaránt útmodellek felállításával teszteltük, s mindkét teoretikus 

modellbe beépítettük a diádok másik tagjának egyéni szintű jellemzőit is. Eredményeinkkel 

tovább árnyaltuk pl. Örkényi és mtsai. (2005) vizsgálatát, részben a komplex szubjektív jóllét 

beemelésével, részben pedig a változók közötti kapcsolatrendszer finomabb feltárásával. 

Megjegyezzük, hogy az útmodellek ok-okozati hatások feltárására is alkalmasak lehetnek, 

mégis óvatosan értelmezzük eredményeink, hiszen adataink – bár összetartozó mintákból 

származnak – keresztmetszeti jellegűek. A serdülő- és szülőváltozók közül számos feltehetően 

kölcsönhatásban formálódik, amit csak egy longitudinális vizsgálat tudna valahogyan 

leképezni, ezért nem is kíséreltünk meg egyetlen komplex útmodellt felvázolni, melyben a 

serdülő- és a szülőváltozók együttesen szerepeltek volna.  

Eredményeink jórészt megerősítették előzetes hipotézisünk, illetve lehetőséget teremtettek 

arra, hogy feltevéseink tovább finomítsuk. A serdülők esetében azt tapasztaltuk, hogy a 

felnőtt identitás megszületését megteremtő „családi uterusz” a maga minőségével (pl. 

gondoskodás, problémamegoldó kapacitás, felelősség megfelelő elosztása) közvetlenül is 

befolyásolja a kamasz érzelmi, pszichológiai és szociális jóllétét, azaz pozitív mentális 

egészségét. Ugyanakkor közvetett utakon keresztül is formálja azt: így a megküzdési források 

támogatásával és a lelki tünetek csökkentése által. A serdülő szubjektív jóllétére továbbá 

hatása van szülője szubjektív jóllétének, amit pedig a szülő családról alkotott tapasztalata 

befolyásol. Mindez nem pusztán a szocializáció interaktív és reciprok jellegét húzza alá, 

valamint a szülő és a gyermek közti közvetlen, szoros hatásokról, „interface”-ről árulkodik 
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(még a serdülőkor alatt is – vö. Csíkszentmihályi, Rathunde és Whalen, 2010)
96

, hanem azt a 

lehetőséget is felveti, hogy a szülői komplex jóllét fokozásával (pl. a pszichológiai jóllét 

komponenseit támogató munkahelyi program által) befolyást érhetünk el a serdülő pozitív 

mentális egészségére is. Kiemelendő továbbá az a beavatkozási útvonal, mely a serdülő 

megküzdő kapacitásának facilitálásával fejlesztheti a családi erőforrásokból kinyerhető 

személyes jóllét elemeket.  

Figyelemre méltó eredmény, hogy a szülői mintában a családminőség és az egyéni szülői 

pozitív mentális egészség viszonyában útmodellezésünkkel nem sikerült igazolnunk a család 

közvetlen hatását! Több közvetítő változót tártunk azonban fel a családi erőforrásokból 

kinyerhető egyéni „haszon” tekintetében, így a stresszkezelési képesség és a pszichés 

problémáktól való tünetmentesség erőteljes szerepét. A szülő komplex szubjektív jóllétére 

továbbá hatással van serdülő gyermekének komplex szubjektív jólléte is. Az összetett 

útmodellben azonban az, hogy a szülő gyermekénél mennyi pszichés tünetet tapasztal, 

megszűnt közvetítő tényezőként funkcionálni a szülő által észlelt családi minőség és a szülői 

jóllét viszonyában. Azaz a többi, a modellben egyszerre szerepeltetett változó felülírja – jelen 

esetben megszünteti e tényező – szülői pozitív mentális egészségre kifejtett közvetlen hatását. 

A modell rámutat, az, hogy a szülő serdülő gyermekénél mennyi és milyen pszichés 

problémát észlel, a szülő depresszív tüneteit fokozva vezet el a szülő komplex szubjektív 

jóllétének csökkenéséhez.  

Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a felnőttek érzelmi, pszichés és társas jóllétét 

nemcsak közvetlen formában lehetséges erősíteni, hanem a megküzdési kapacitás 

facilitálásával, a hangulati, főként depressziós tünetek csökkentésével, illetve a saját gyermek 

jóllétszintjének emelésével is. Sőt, ezek a szintek képesek a család erőforrásait is eljuttatni a 

személyes lelki fittség emeléséhez, megszilárdításához! Az útmodell által felrajzolt hatások 

figyelembevétele és követése hasznos kiindulópontja lehet nagyobb volumenű, 

népegészségügyi beavatkozásoknak is, hiszen rámutat: az egyéni és a társadalmi prosperitás 

(ld. a szociális jóllét szintjét) a családból indulva (Buda, 2001), a megküzdési kapacitás 

közvetítésével a pozitív mentális egészségen alapul.  

A család multikauzális rendszerének csupán egy szegmensét tudtuk kiemelni 

útmodellünkkel, azonban a család (globális és bizonyos dimenziók szerinti egészségessége, 

illetve az egyes családtagok egymásra kifejtett hatása) – a megküzdés – és a pszichés 

egészség-, illetve betegségtünetek relációjában olyan útvonalakat azonosítottunk, melyek 

segítségével meghatározható a beavatkozások fókusza és nyomon követhetők a fejlődési utak 

mind az egyénekkel, mind a családokkal, mind az egyéb csoportokkal való munkában 

(Glauber, 2012).  

 

 

IV. 2. A vizsgálat korlátai, kitekintés, távlati célok  

 

A vizsgálattal kapcsolatban megemlíthető egyik legfontosabb korlát, hogy mintánk – bár 

nagyobb elemszámmal bír és az ország különböző területeiről származik – nem reprezentatív, 

nem képezi le a magyar, serdülőket nevelő családok szocioökonómiai variabilitását. 

Alapvetően alacsony szociális rizikójú szülő-gyermek diádok vettek benne részt, és normatív 

mintának tekinthetjük. Vizsgálatunk azonban rámutatott arra, hogy a pozitív mentális 

egészség terén az átlagosnak tekinthető populációkban is megjelenik az a variablitás (pl. 

virágzás és hervadás),  amely hatékonyan jósol be különbségeket számos pszichológiai 

mutatóban.  
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 A családi rendszerben nem egyirányú hatásrendszer működik: a gyermekek is befolyásolják, formálják szüleik 

viselkedését (ld. erről a kevésbé vizsgált területről Crouter és Booth 2003-as gyűjetményes kötetét).  



 184 

Mivel a vizsgálatban való részvétel önkéntes volt, ezért egyáltalán nincs információnk 

azokról a serdülőkről és szüleikről (pl. körülményeikről, motivációikról), akik a felkérést 

visszautasították.  

Kutatás-tervezési szempontból is kritikát kell megfogalmaznunk. Tudatosan nem határoztuk 

meg előre a felkérő, tájékoztató levélben, hogy a serdülő – amennyiben vállalja a vizsgálatban 

való részvételt – melyik szülőjének adja oda a kérdőívcsomag szülőnek szóló párját. Másrészt 

a kitöltési motiváció várható csökkenése miatt a vizsgálat kivitelezése előtt úgy döntöttünk, 

hogy nem mind a két szülőt (akár édes-, akár nevelőszülőről legyen szó) kérjük fel arra, hogy 

töltse ki a kérdőívet. Annyit kértünk a serdülőtől, hogy a kérdőív szülői füzetét adja oda az 

egyik szülőjének. Feltételezhető, hogy a kamaszok annak a szülőjüknek adták oda a szülői 

tesztanyagot, akivel harmonikusabb a kapcsolatuk, bensőségesebb a viszonyuk, mindez 

torzíthatja az eredményeket, illetve egyáltalán nem ad képet a szülői diád – gyermek triád 

viszonyrendszeréről. Ez az eljárási forma eredményezte azt, hogy a vizsgálatban résztvevő 

anyák aránya 4,5-szer akkora volt, mint az apáké. A szülői minta nemi aránybeli 

kiegyensúlyozatlanságát az egyes elemzéseknél azonban figyelembe vettük (pl. kontrolláltuk, 

külön elemeztük az anyák mintáját), illetve az útmodellbe is beépítettük a szülő nemét. Ez 

utóbbi esetben is bebizonyosodott, hogy a nemnek a komplex szubjektív jóllétre nincs 

szignifikáns befolyása. Érdemes lenne azonban a későbbi vizsgálatokban – mivel számos 

tényezőt egyszerre veszünk szemügyre – külön-külön is elemezni az apai és az anyai 

hatásokat, kölcsönkapcsolatokat a serdülővel való viszonyban.  

További módszertani hiányossága vizsgálatunknak, hogy – mivel a kamaszok és a szülők is 

otthon töltötték ki a tesztbattériát – fennállt a lehetősége, hogy a szülő-gyermek diád tagjai 

befolyásolják egymás válaszait. Ezt az instrukcióval (ld. V., VI. és VII. melléklet) 

igyekeztünk kiküszöbölni, melyben részletesen ismertettük, hogyan töltsék ki, milyen 

körülmények között a résztvevők a kérdőívcsomagokat. Arra a közel 400 páros esetében 

sajnos nem volt módunk, hogy a szülő-serdülő diádokat elkülönítsük, és egyazon időpontban, 

semleges helyen töltessük ki velük a teszteket.  

A kutatás hiányosságai közé tartozik az is, hogy a szülő-serdülő diád vizsgálatára 

koncentrálva – terjedelmi korlátok miatt – számos szülői kapcsolati változó felmérése nem 

történt meg (pl. a szülők közötti viszony minősége (pl. kapcsolattal való elégedettség, 

kommunikáció, konfliktusok); amennyiben válás történt, annak körülményei, 

következményei, az azzal való megküzdés mely fázisban tart). Nem mértük fel továbbá azt 

sem, hogy a szülőknél életközepi krízis fennáll-e, s annak milyen hatásai vannak az egyéni, a 

kapcsolati, valamint a családi rendszer szintjére. A vizsgálatok szerint ezek a jelenségek, akár 

krízisek jelentős befolyásoló tényezői a család észlelt minőségének (pl. Shek, 2000; Keresteš, 

Brkovič és Kuterovac Jagodič, 2012) – különösen abban a családi életciklusban, melyben a 

szülők serdülőkorú gyermeke(ke)t nevelnek. Szintén terjedelmi korlátok miatt nem került bele 

a felmérésbe a szülő-serdülő konfliktusok feltárása sem. Ügyelnünk kellett ugyanis arra, hogy 

a tesztanyag kitölthető méretű legyen, a túl hosszú anyag ne csökkentse a válaszadási 

motivációt és őszinteséget.   

Az alkalmazott tesztek kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy a Pszichológiai 

Immunkompetencia Kérdőív junior változatának (Oláh, 1996, 1999, 2005) számos 

alskálájával azok nem megfelelő reliabilitási értékei miatt nem tudtunk elemzéseket végezni. 

Másrészt érdemes azt is megemlíteni, hogy a Gyermekviselkedési Kérdőív (Gádoros, 1996; 

Rózsa, Gádoros és Kő, 1999; Perczel Forintos, Kiss és Ajtay, 2005) nincsen sztenderdizálva 

14 éves kor felett, míg mintánkban 14 év feletti serdülők is szerepeltek. Erre a nehézségre a 

megoldás más, olyan érzelmi és problématüneteket felmérő skálák használata lehet, melyek az 

idősebb kamaszokra is rendelkeznek bemért hazai értékekkel, problémát jelző övezeti 

határokkal. Egy – a jelen vizsgálat tanulságait leszűrő – következő, a disszertáció megírása 

idején éppen lezárult kutatásunkban a Képességek és Nehézségek Kérdőívet használtuk fel, 
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mely a 12-18 éves korosztályra magyar sztenderdekkel is bír (SDQ – Strength and Difficulties 

Questionnaire, Goodman, Meltzer és Bailey, 1998; magyarul: Birkás, Lakatos, Tóth és 

Gervai, 2008; Turi, Tóth és Gervai, 2011). Egy másik, szintén lezajlott, de a disszertációból 

terjedelmi korlátok miatt mellőzött vizsgálatunkban pedig a Családstruktúra Teszt (Gehring, 

2010) figurális eljárása mellett a CBCL eredeti, hosszú változatát alkalmaztuk, ami a 11-18 

éves korosztályra lett kidolgozva (OS Hungary, 2009). Jelen vizsgálatunkban azért döntöttünk 

a rövid változat használata mellett, mert az háromszor rövidebb mint a hosszú,  112 tételes 

verzió.  

 

Már a vizsgálat korlátainak számbavétele során is jeleztük, hogy kutatásunk eredményei, 

illetve hiányosságai továbbgondolásra késztettek. A munka közben megtapasztalt nehézségek, 

korlátok kiküszöbölését tűztük ki célul egy következő vizsgálatban. A disszertáció megírása 

idején zárult le egy reprezentativitást célzó felmérésünk adatfelvételi fázisa. Ebben a 

vizsgálatban az egyik legnagyobb budapesti kerület 6-13. osztályos tanulóit értük el a kerületi 

önkormányzat engedélyével és támogatásával, több mint 1600 serdülőt. A kutatásban – a 

mentális egészség és a család vizsgálata mellett – már olyan, az előzőekben még nem szereplő 

konstruktumok is felmérésre kerültek, mint az alapvető személyiségvonások, testi tünetek, az 

érzelmek szabályozási folyamatai (mind a pozitív, mind a negatív emóciók tekintetében), 

reziliencia, az iskolai környezet észlelt jellemzői, az iskolán és az otthonon kívül észlelt 

környezet jellemzői, valamint a tágabb közösség iránt érzett felelősség, a szociális tudatosság 

leképezése a proszociális orientáció, a mértékletesség, a nagylelkűség és anyagiasság 

felmérése által. Az adatok feldolgozása 2013. nyarán vette kezdetét.  

Az érzelemszabályozás beemelését a kutatási paradigmába azért tartottuk különösen 

fontosnak, mert a pozitív érzelmek és ezek megfelelő szabályozása (például a jelen és a múlt 

pozitív élményeire irányított figyelem vagy a pozitív emocionális élmények másokkal való 

megosztása (Kökönyei, 2012) facilitálhatja a megküzdést, s ezzel közvetve is hozzájárulhat a 

szubjektív jóllét fenntartásához (pl. Tugade és Fredrickson, 2007; Quodibach, Berry, 

Hansenne és Mikolajczak, 2010), ellenben a pozitív emóciók elnyomása alacsonyabb élettel 

való elégedettséggel és pszichés jólléttel (különösen alacsony önbecsüléssel) társul (Gross és 

John, 2003). Terjedelmi korlátok miatt másik indokunk csak megemlítjük, nem fejtjük ki: az 

érzelemszabályozás elsőként a családban alakul: a szülő, az elsődleges gondozó mint külső 

regulációs „felület” működik a csecsemő számára  (Fonagy és Target, 2005), s később is igen 

fontos szerepet játszik a gyermek érzelemszabályozási stratégiáinak alakulásában (Kökönyei, 

2008; Reinhardt és Kökönyei, 2010).  

További célunk a vizsgálatból – terjedelmi korlátok miatt – kimaradt konstruktumok (főként 

az érzelemszabályozás, valamint a személyiségvonások) és a pozitív mentális egészség 

viszonyrendszerének elemzése mellett más, nem kérdőíves módszerek bevonása a kutatási 

paradigmába. Egy kisebb kutatócsoport keretében megkezdtük annak előkészületeit, hogy a 

szülő-serdülő kapcsolatot a komplex szubjektív jóllét (mely tényezők és hogyan járulnak 

hozzá a személyes mentális egészséghez) viszonyában félig strukturált interjúval is 

feltárhassuk a kérdőíves módszerek mellett. Folyamatban van továbbá egy olyan 

vizsgálatsorozatunk is – a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében – 

melynek keretében szülő-serdülő párosokat vizsgálunk egy ún. figuriális technikával, a 

Családstruktúra Teszttel (Gehring és Wyler, 1986; Gehring, 2010, ld. bővebben a II. 6. 1. 4. 

fejezet II. pontját)
97

, miközben a családtagok számos egyéni jellemzőjét (pl. pozitív lelki 
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 A Családstruktúra Teszt (Gehring, 2010) a családi viszonyok térbeli ábrázolására, a család struktúrájának 

megjelenítésére alkalmas (pl. olyan jellemzők tekintetében mint a kohézió, hierarchia, stabilitás). A CSST 

figuriális eljárása a kutatásban és a klinikumban egyaránt alkalmazott módszer, kvalitatív és kvantitatív 

kiértékelést egyaránt lehetővé tesz.  
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egészség szintjét) is felmérjük többek között az ebben a vizsgálatban már megismert, 

kipróbált tesztekkel.  

Távlati céljaink között szerepel az is, hogy a mentális egészség két kontinuum modelljét a 

családi környezet minőségének tükrében a családi életciklusok mentén is feltárjuk egy olyan 

paradigmában, melyben a szülő-gyermek rendszer minden tagja részt vesz a válaszadásban. E 

célkitűzés első lépésének tekintjük azt a már lezárt vizsgálatunkat, melybe kisgyermekeket, 

illetve serdülőkorú gyermekeket nevelő nagycsaládokat vontunk be, melyek minden tagja (6 

éves kor felett) kirakta a Családstruktúra Tesztet és (12 éves kor felett) kitöltött papír-ceruza 

teszteket is.
98

 Eredményeink a családi működés számos szintjén finom eltéréseket jeleznek a 

különböző életciklusokban lévő családok között.  

Fontosnak tartjuk végül azt is, hogy klinikai szintű problémákkal küzdő személyek 

(serdülők és felnőttek), valamint családok szintjére is kiterjesszük a mentális egészség két 

kontinuum modelljének vizsgálatát, remélve, hogy ezzel a terápiás ellátáshoz is gyakorlati 

értéket adhatunk hozzá (bővebb szempontok ennek kapcsán a IV. 4. fejezetben szerepelnek).  

 

 

IV. 3. A vizsgálat újszerűsége  

 

Vizsgálatunk eredményeképp két új kérdőív (Mentális Egészség Kontinuum Skála és 

Családészlelés Skála) két-két változatát (serdülő és felnőtt verziók) vezettük be a hazai 

mérőeszköztárba. Mindkét teszt mindkét variánsa megbízható és érvényes mérőeszköznek 

bizonyult, ezért reményeink szerint azok a további kutatásokban – számos területen (pl. 

családpszichológia, munkalélektan, iskolapszichológia, tanácsadás, sportpszichológia, 

nevelési tanácsadás, illetve a normatív mintákon túl a klinikum terén) – is alkalmazásra 

kerülnek. A doktori dolgozat révén e mérőeszközök mind a kutatók, mind a gyakorlati 

szakemberek számára elérhetőekké váltak.  

Mivel mindkét teszt rövid és közérthetően megfogalmazott itemeket tartalmaz, a 

szocioökonómiai státuszban tapasztalható eltérésekből származó tesztkitöltési nehézségek 

vélhetően kevésbé jelentkeznek.  

Mindkét teszt – a komplex mentális egészségi állapotot és a családműködés észlelését 

felmérő egyaránt – jól alkalmazható előzetes szűrés céljára is. A Családészlelés Skála a család 

globális „jól működéséről” és a családi környezet hat nagy területének (gondoskodás, 

problémamegoldás, érzelemkifejezés, viselkedésbeli határok, a felelősség megosztása, 

kommunikáció) dinamikájáról is előzetes képet ad. Ezzel a családvizsgálatok, a 

családpszichológia, a nevelési tanácsadás, de a gyermek/serdülő, illetve a felnőtt klinikai 

alkalmazás számára is hasznosítható eszköz.  

A Mentális Egészség Kontinuum Skála az érzelmi és a pszichoszociális funkcionálás 

színvonalának gyors detekciójára ad lehetőséget, kiegészítve és árnyalva  a mentális tünetek, 

problémák vizsgálatát. Hatékonyan alkalmazható lehet a skála például mentálhigiénés 

csoportok kialakításánál adott szervezetben (pl. iskolában, munkahelyen, börtönben): képet ad 

például azoknak a köréről, akik pszichés problémával ugyan nem jellemezhetők, de életüket 

céltalannak, sivárnak, fejlődés nélkülinek látják, azaz a lelki fittség tekintetében hervadónak 

számítanak. Ez a csoport a „csak” pszichés (pl. depresszív) tünetekben szenvedők mellett 

mutatja a legtöbb testi problémát, a leginkább hajlamos krónikus betegségek „kifejlesztésére”, 

a legtöbb napot hiányozza az iskolából, illetve a munkából, és a legkönnyebben „csúszik” át 

depressziós szakaszba (pl. Keyes, 2002a, 2004). Ezeknek a személyeknek – preventív célú – 

azonosításával, majd komplex szubjektív jóllétük mentálhigiénés programok keretében 

történő erősítésével megelőzhető lenne számos testi és lelki tünet kifejlődése, ami 
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 A vizsgálatot Ármos Dorottya, szakdolgozó hallgatóm vezette.  
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egészségügyi-gazdasági szempontok szerint sem elhanyagolható tényező, hiszen a hervadó 

állapot a maga következményeivel jelentős gazdasági-társadalmi terhet jelent (Keyes, 2002a; 

Langeland és Vinje, 2013; Provencher és Keyes, 2013). Különösen a serdülőkkel foglalkozó 

szakemberek (pedagógusok, pszichológusok, fejlesztő és mentálhigiénés szakemberek) 

gondolkodásmódjába, tudáskészletébe lenne fontos a komplex lelki egészség jelenségét 

bevezetni, valamint erre alapozva praxisukba olyan technikákat bevonni, melyek a 

jóllétkomponensek fejlettségi szintjének azonosítására, illetve a well-being területek 

erősítésére szolgálnak.  

Az iskola véleményünk szerint egy igen alkalmas közeg minderre: sok gyermek egyszerre, 

könnyen elérhető (ld. pl. Barry, 2013 javaslatait). Másrészt – a fejlődéslélektani szempontokat 

figyelembe véve – a beavatkozásokra az egyik legeredményesebben reagáló populációról van 

szó, amelyben a hatások a fiatal felnőtt/felnőtt évekre is áthúzódnak, mellyel az ekkori 

intervenciók többszörös preventív értéket képviselhetnek (Westerhof és Keyes, 2010; 

Seligman, 2011). Egy további fontos hatásmechanizmust jelenthet az – a dolgozatban 

bizonyított tény – hogy a fiatalok komplex szubjektív jóllét-állapota befolyással van a szülők 

pozitív mentális egészségére. A szülő-gyermek kapcsolat érintkezési felületei nemcsak a 

szülők felől a gyermekre irányuló hatásokat foglalják magukban, hanem fordítva, a fiatal 

befolyását is a szülőre (Reder, McClure és Jolley, 2005; Diener és Diener McGavran, 2008). 

Véleményünk szerint ezzel is magyarázható, hogy vizsgálatunkban a szülők pozitív mentális 

egészségi állapotában hasonló trendek mutatkoztak, mint a serdülő mintában: a globális 

pozitív jóllétmutatóban, továbbá annak két összetevőjében (a pszichés és a szociális well-

being terén) a szülők és a serdülők átlagai között nem jelent meg különbség, egyedül az 

emocionális jóllét esetében mutatkozott (enyhe hatásmérettel jelzett) eltérés a serdülők javára. 

A mentális egészség kontinuumának három kategóriája (virágzó, mérsékelt és hervadó) 

eloszlása esetében sem mutatkozott a serdülők és a szülők között eltérés: a magyar szülők 

serdülő gyermekeik eredményeivel szinte hajszálnyira egyező arányban estek a három 

mentális egészség kategóriába (virágzók: a serdülők 39,3%-a, a szülők 39,3%-a; mérsékeltek: 

a serdülők 54,6%-a, a szülők 53,5%-a, míg hervadók: a serdülők 6,1%-a, a szülők 7,2%-a). 

Míg a serdülők eredményei rárímelnek az amerikai kamaszok értékeire (vö. Keyes, 2006), 

addig a szülők mentális egészség állapota arányaiban kedvezőbb képet mutat, mint például az 

afrikai (Keyes, Wissing, Potgieter, Temane, Kruger és van Rooy, 2008) vagy a dél-kóreai 

(Lim, Ko, Shin és Cho, 2013) felnőttek lelki fittsége. Érdemes lenne ezért a továbbiakban más 

összetételű hazai felnőtt mintában (pl. gyermektelen fiatal felnőttek, gyermektelen felnőttek, 

idősek stb.) is azonosítani a keyes-i modell alapján a mentális egészség mintázódását. A 

gyermeke(ke)t nevelő szülők magas virágzó aránya arra is rávilágít, hogy a pozitív mentális 

egészség – legalábbis részben – a közeli családtagok lelki fittsége által determinált (Reinhardt, 

megjelenés alatt b.). Mindezt megerősíti az a doktori dolgozatban kimutatott útvonal, 

miszerint a szülői komplex egészségre a családi környezet minősége – statisztikailag – nincs 

közvetlen hatással, azt részben a gyermek komplex szubjektív jólléte közvetíti.  

Az egyre bővülő, várhatóan 2013. szeptemberétől törvényileg is megerősített státuszú 

iskolapszichológiai hálózat a maga szakembergárdájával igen alkalmas lenne arra, hogy a 

pozitív mentális egészség fejlesztésének szempontjait képviselje a gyermekek érdekében. 

Több metaanalízis (pl. Wells, Barlow, Stewart-Brown, 2003) is arra a következtetésre jutott, 

hogy a szubjektív jóllétkomponensek erősítése (kb. egy tanéven keresztül tartó programok 

keretében) hatékonyabbnak bizonyult a mentális betegségek megelőzése céljából, mint maguk 

az olyan programok, melyek tematikája éppen a lelki problémák (pl. depresszió, szorongás) 

prevencióját tűzte ki célul (!)
99

 (vö. Pikó, 2005c).   
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 A hatékony mentális egészségfejlesztés színtereit, valamint a fejlesztés érdekében mozgosítható tényezőket 

foglalja össze négy alapvető színtéren (otthoni környezet, iskola, munkahely, közösségi terek) Jané-Llopis és 

Barry (2005).   
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A mentális egészség két kontinuum modellje (Keyes, 2002a) a maga elméleti 

megalapozottságával, mérhetőségével, empirikus bizonyítékaival kiválóan alkalmas arra, 

hogy összetett prevenciós programokat építsünk rá. A következő, egyben zárófejezet erre 

kínál egy lehetséges megoldást: egy munkatervet tesz közzé a komplex pozitív mentális 

egészség erősítésére.  

 

 

IV. 4. A vizsgálat gyakorlati haszna – Javaslatok az empirikus eredmények alapján a 

prevenció és az intervenció számára a serdülőprogramokhoz és a családok mentális 

egészség-védelméhez  

 

Vizsgálati eredményeink alapján lehetőségünk nyílt arra, hogy olyan célokat, irányelveket 

fogalmazzunk meg, melyek a lelki egészség-fejlesztő programokban hasznosíthatók. A 

doktori disszertációt ezeknek a megfontolásoknak a közreadásával zárjuk, előtérbe helyezve 

azt az álláspontunk, hogy az empirikus vizsgálatok csak akkor nyerhetnek értelmet, ha 

ökológiailag is validak.  

Meggyőződéssel osztjuk Lerner, Bornstein és Smith (2003) elgondolását, mely szerint a 

lelki egészséget fejlesztő beavatkozásoknak fejlődési és egyben rendszerelméleti keretben 

szükséges gondolkodniuk. Azok a lelki jóllét fejlesztésére irányuló kutatások, melyek pusztán 

egy-két elemét ragadják meg, illetve ragadják ki az egyéni és a kontextuális diverzitásnak 

szükségképpen nem számolnak a humán plaszticitással és azzal az összefüggésrendszerrel – 

fenomenológiai mezővel
100

 – melybe beleszövődünk.  

Az individuumot az egyéni beavatkozások, kezelések során is a maga sajátos, egyedi 

környezetével (pl. család, iskola, munkahely, egyéb közösségek, lakókörnyezet) együtt 

vesszük figyelembe. Ezt az integráló szemléletet azonban annak bonyolult – módszertani – 

leképezhetősége miatt igen nehéz kutatási szintre átemelni.  

Az már korábbi vizsgálatok alapján bizonyos (pl. Benson, Leffert, Scales és Blyth, 1998; 

Scales, Benson, Leffert és Blyth, 2000 vagy ld. Suldo (2009) összefoglaló tanulmányát), hogy 

az egyéni kompetenciák fejlesztése más – különösen a társas – területekre is kihat, és viszont: 

a szociális környezetben (pl. család, iskola) történő fejlesztés az individuum szintjén is 

leképződik.  

Vizsgálati eredményeink pedig megerősítették azt az elképzelést, miszerint a mentális 

betegség és egészség elkülönülő, bár szorosan összekapcsolódó dinamikus állapotok (Keyes, 

2002a, 2005a, 2006). Kimutattuk továbbá, hogy a gyermeki és a szülői mentális egészség igen 

szoros összefüggésben, „együttes meghatározottságban” áll. Mindez részben kiemeli, hogy a 

serdülők lelki egészségével kapcsolatos intervenciók tervezésében alapvető a lelki problémák, 

szimptómák mellett a pszichés egészség tüneteinek felmérése és fejlesztése is. Másrészt pedig 

arra utal, hogy a szülő-serdülő kapcsolati minőség mindkét fél pozitív mentális egészségének 

facilitálásával emelhető, illetve fordítva: a szülő-serdülő interperszonális kontaktus erősítése 

az egyéni pozitív lelki fitnessz gyarapodását szolgálja.   

Martin, Huebner és Valois (2008) vizsgálatukban például arra mutattak rá, hogy az alacsony 

élettel való elégedettségről beszámoló középiskolások magas kockázatú csoportnak 

számítottak a kortárskapcsolati problémákat és a viktimizáció valószínűségét tekintve. Saha, 

Huebner, Suldo és Valois (2010) két évig zajló longitudinális felmérése szerint pedig azok a 

serdülők, akik eleve alacsony élettel való elégedettségről számoltak be, később – az első 

méréskor megállapított élettel való elégedettség kontrollja mellett is – alacsonyabb szülői 

támogatást észleltek. Az kérdés maradt, hogy milyen úton hat az alacsony élettel való 

elégedettség a környezeti támogatásra, mindenesetre Saha, Huebner, Suldo és Valois (2010) 
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 Vö. Kurt Lewin élettér (Hall és Lindzey, 1985b), Carl Rogers fenomenális mező (Rogers, 1985) és Angyal 

András bioszféra (Angyal, 1985) koncepcióival.  



 189 

szerint úgy tűnik, hogy az élettel való elégedettség egyéni eltérése jórészt nem a különböző 

élettapasztalatok terméke, inkább az élettapasztalatok meghatározója. Egy valószínű útvonal 

lehet, hogy az alacsony élettel való elégedettség negatív szülői és környezeti reakciókat 

hozhat elő, ami – mint egy lefelé menő spirál – növeli a serdülő maladaptív érzelmeit, 

gondolatait és viselkedését. Saha, Huebner, Suldo és Valois (2010) következtetését erősíti 

Keyes, Myers és Kendler (2010) elméleti bevezetőben (II. 5. 2. 1. fejezet) bemutatott 

eredménye is, mely a mentális well-being faktor magas, 70% feletti öröklődési mutatójára 

utal.  

A genetika természetesen fontos alap, de hibás megközelítés lenne pusztán a génállományra 

fókuszálnunk egy olyan összetett jelenség tekintetében, mint a pozitív mentális egészség. A 

fejlődéslélektan, különösen a fejlődési pszichopatológia (pl. Rutter és Sroufe, 2000; Cicchetti 

és Rogosch, 2002) már az 1990-es években kiemelte, hogy a fiatalok – pozitív irányú – 

fejlődésének számos meghatározója van: így maga a gyermek; továbbá a gyermek, aki hatást 

gyakorol másokra, valamint a szülői hatások. Ezzel a beavatkozások fókusza is többrétűként 

értelmezhető: közbeléphetünk a gyermeki személyiség szintjén, a kapcsolatok szintjén, illetve 

a szülők által biztosított környezet és tapasztalatok direkt és indirekt hatásainak szintjén 

(Lerner, 2002), vagy ezek mindegyikén.  

Az élettel való elégedettség, a szubjektív jóllét fejlesztése, a fentieket alapul véve, több úton 

is megközelíthetővé válik:  

(1) Célunk lehet az alacsony lelki jólléttel jellemezhető gyerekek, serdülők kiszűrése 

mielőtt társas erőforrásaik végletesen kimerülnének.  

(2) Az első ponttal szoros összefüggésben fontos hangsúlyt kaphat az alacsony lelki well-

beinggel bíró fiatalok számára egy mentálisan egészséges környezet kialakítása, illetve 

annak facilitálása. Ennek részét képezi mind a szülő-gyermek kapcsolatok, mind a 

kortárskapcsolatok, mind az iskolai, mind a szabadidős közösségek e szempontok 

szerinti fejlesztése.  

(3) A magas szintű mentális egészséggel jellemezhető fiatalok erőforrásainak és 

környezeti interakcióinak vizsgálatával azonosíthatóvá válnának olyan öröklött 

erősségek, melyek csökkenthetik az ártalmas miliőhatásokat.  

(4) Végül, olyan egyéni vonások azonosítása is célunk lehet, melyek a szubjektív jóllétre 

való genetikai hajlammal kapcsolódhatnak össze (pl. ilyen vonás lehet az extraverzió, a 

barátságosság vagy az altruizmus (Joshanloo és Nosratabadi, 2009), ezzel egy pozitív 

pszichés környezet kialakításához segítenek hozzá.  

Az alacsony mentális egészséggel bíró, a keyes-i modellben hervadó személyek 

azonosításával és az ezen a szinten való beavatkozással részben csökkenthetnénk a depresszió 

kockázatát (vö. ezt azzal az elképzeléssel, mely a hervadást a depresszió „előszobájaként” 

értékeli (Keyes, 2002a), részben pedig lehetőségünk nyílna a lélekben virágzó állapot felé 

való elmozdításra.  

A mentális egészség facilitálása mint pozitív beavatkozás – nem pusztán, sőt éppenhogy 

nem a tünetcsökkentésre, hanem – a pozitív lelki egészség növelésére, egyben a meglévő 

erősségek kiaknázására és újak serkentésére irányul. Ezzel erőteljesen képviseli azt a 

szemléletet, mely az egyént saját egészsége aktív keresőjeként, öngyógyító kvalitásokkal 

rendelkező lényként értékeli (WHO, 1986; Langeland és Vinje, 2013).  

A pozitív mentális egészség kurrens szakirodalmában egyre nagyobb teret kap az ún. pozitív 

pszichológiai intervenciók (positive psychology interventions, PPIs) fontosságának 

hangsúlyozása. A pozitív pszichológiai beavatkozások olyan akaratlagos – de szabadon 

választott – tevékenységeket szorgalmaznak, melyek célja, hogy fejlesszék a szubjektív 

jóllétet (Vella-Brodrick, 2013). Az intervenciók egyszerre hatnak az érzelmek, a kogníció és a 

viselkedés szintjén (Sin és Lyubomirsky, 2009) és olyan területeket (pl. aktivitás, 

produktivitás, jelentudatosság, szociabilitás) határoznak meg, melyek elvezethetnek a 
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boldogsághoz. Egyelőre azonban igen kevés az olyan munka, mely ne általánosságokban 

beszélne, és konkrét elemeket, gyakorlatokat is összegyűjtene a pozitív lelki egészség 

facilitálásához. Üdítő kivételt képez Fava (1999) kognitív és pozitív pszichológiai alapokon 

nyugvó jóllét terápiája. Ennek során arra ösztönzik a klienst, hogy azonosítsa az életében 

előforduló jóllét-eseményeket (episodes of well-being), azaz azokat az átélt helyzeteket, 

melyek kellemesek voltak a számára, elégedettséget, jó érzéseket keltettek. Majd arra 

szólítják fel a személyt, hogy pozitív érzelmi állapotaiban ismerje fel azokat az automatikus 

gondolatokat és hiedelmeket, melyek a keletkezett pozitív érzelmeket idő előtt leállítják. Ezt 

követően arra tanítják meg a pácienst, hogy hogyan kérdőjelezze meg ezeket a gondolatokat. 

Ezzel párhuzamosan a terapeuta kliensét olyan tevékenységek összegyűjtésére és elvégzésére 

biztatja, melyek vélhetően kellemes érzéseket, elégedettséget fognak indukálni 

mindennapjaiban (Moeenizadeh és Salagame, 2010). A terápia utolsó szakaszában a terapeuta 

felvázolja a Ryff-féle pszichológiai jóllét modellt (Ryff, 1995; Ryff és Keyes, 1995), és a hat 

jóllét terület közül a pácienssel együtt azonosítják azokat a szférákat, melyekben több negatív 

automatikus gondolat keletkezik és azokat, melyekben nem jelennek meg ilyen jóllét-

csökkentő negatív önműködő hiedelmek. Bár a well-being terápia (Fava, 1999) több, a 

szubjektív jóllétet fokozó eljárást kidolgozott, voltaképpen a pozitív lelkiállapotokat 

megakasztó negatív automatikus gondolatokkal, illetve azok leépítésével dolgozik, és 

alapvetően a mentális betegség tünetekkel küzdők körében alkalmazzák.
101

  

A doktori dolgozat zárásaként – a fenti szempontokból és vizsgálati eredményeinkből 

kiindulva – egy olyan programtervet részletezünk, mely konkrét gyakorlataival, ötleteivel 

vezérfonalként szolgálhat a serdülők pozitív lelki egészségének fokozásához, legyen szó 

például csoportos iskolapszichológiai preventív vagy tünetkezelő beavatkozásokról, 

serdülőknek és szüleiknek szóló mentálhigiénés projektekről, akár egyéni terápiás eljárás 

kiegészítéséről. Az egyes beavatkozási pontok szorosan követik Keyes (2002a) mentális 

egészség modelljének három jóllét-dimenzióját és azok összetevőit.  

A nyomasztó anyagi nehézségeket, a szegénységet és az abból származó negatív 

következményeket nyilvánvalóan nehéz, illetve önmagában lehetetlen a lélektan eszközeivel 

kezelni: amíg a fiziológiai szükségletek szintje nincs kielégítve, nem kezdhetünk bele a 

szubjektív jóllét növelésébe. Azonban, ha a maslow-i értelemben vett hiánymotívumok 

(Maslow, 2003) legalább részben kielégítettek, esélyünk van arra, hogy a növekedési 

szükségleti szintek igényeit fejleszthessük. A keyes-i well-being koncepció (Keyes, 2002a) 

véleményünk szerint szintén egyfajta hierarchiát mutat fel: elsőként a hedonikus jóllét 

szintnek (érzelmi jóllét) kell részben kielégülni, ez után dolgozhatók meg a pszichológiai 

jóllét területei, majd ezt követhetik a szociális jóllét komponensek. Ezen a logikai vonalon 

haladva részletezzük az egyes fejlesztési lehetőségeket, egyben megjegyezzük, hogy az egyes 

jóllét-szegmensek fejlettsége a többi alkotórészt is természtszerűleg erősíti (vö. a well-being 

területek igen magas korrelációs értékeivel – részletesen ld. a III. 2. 6. 3. és III. 2. 6. 7. 

fejezeteknél). Azaz az egyes jóllét „darabkák” külön-külön is facilitálhatók, valójában – a 

tranzakcionális hatások miatt – inkább együtt alakíthatók hatékonyan.  

Az egyes jóllét-komponensek fejlesztésére számos olyan technika, terápiás elem 

felhasználható, melyeket már korábban kialakítottak (pl. kognitív technikák, játékterápiás 

elemek, pszichodráma játékok, Seligman (2011) jóllét fokozó feladatai), ilyen szempontból 

integratív az a mód, ahogyan a pozitív mentális egészség energetizálható, a vezérfonalat a 

jóllét összetevők tartalma adja.  
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 Ruini, Belaise, Brombin, Caffo és Fava (2006) iskolai környezetre is megkezdte a jóllét terápia adaptálását: 

előzetes vizsgálati eredményeik szerint mind a well-being terápia, mind a kognitív-viselkedéses technikák 
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I. Az érzelmi well-being serkentése alapvetően a saját élettel való elégedettség és a 

pozitív érzelmek átélési képességének fokozását jelenti (vö. Fredrickson (1998, 

2001) pozitív érzelmek evolúciós jelentőségét hangsúlyozó elméletével – ld. 

részletesen a II. 4. 4. fejezetet). A pozitív emóciók átélési gyakoriságának növelése 

pedig maga után vonja a negatív érzelmek hatékony kezelésének kérdését is. A 

pozitív érzelmek generálása és fenntartása, a negatív érzelmek megfelelő kezelése az 

érzelemszabályozás területére vezet el. Anélkül, hogy az érzelemszabályozás 

különböző és összetett koncepcióit kifejtenénk, több olyan technikát is átveszünk 

irodalmából, mely az emocionális jóllét facilitátora lehet (Quoidbach, Berry, 

Hansenne és Mikolajczak, 2010, valamint Kökönyei, 2012 alapján).  

Az egyik ilyen eljárás, hogy a figyelmet a jelen pozitív élményeire vagy általában a 

pozitív élményekre irányítjuk. Megtehetjük ezt például egy olyan fogalmazás iratásával és 

közös megbeszélésével, ami egy olyan helyzetet ír le, melyben a fogalmazó jól érezte magát, 

kedves emlékeket hív elő benne. Megbeszélhető, hogy mi segített a pozitív érzelmek 

megjelenésében és fenntartásában. Seligman (2011) szívesen alkalmazza diákok körében a 

pozitív érzelmek serkentésére a szülőknek szóló köszönőlevél vagy az ún. „jódolog-napló” 

(what went well) iratását. Az előbbiben a gyerekek levelet írnak szüleiknek arról, hogy mi az, 

amiért hálát éreznek irántuk, az utóbbi gyakorlatban pedig legalább egy hétig naplót vezetnek 

arról, hogy adott nap milyen jó dolgok történtek velük. Minden esetben le kell jegyezni azt is, 

hogy a leírt pozitív esemény miért történhetett (mi volt az előzménye), mit jelent az átélő 

számára és hogyan lehetne a lejegyzőnek több hasonló kellemes történésben része a jövőben 

is.  

A szavakba öntést, a megfogalmazást különösen fontosnak tartjuk, nem pusztán a 

tudatosabbá tétel miatt (vö. a Feldman, Joormann és Johnson (2008) által leírt érzelmi 

fókuszú pozitív rumináció jelenségével), hanem amiatt is, hogy az életnarratívába a pozitív 

érzelmi töltetű történések aktívan beleszövődhessenek. A pozitív élmények életnarratívába 

ágyazása – az erre való „rátanítás” – különösen fontos a serdülőkor időszakában, hiszen ez az 

az életszakasz, amikor – Erikson (2002) szerint – saját énünk életrajzírójává válunk. Az 

identitás narratív pszichológiai modelljei (pl. McAdams, 1988; McAdams és Pals, 2006) az 

ént, a személyiséget egyenesen az elbeszélésből felépülő, megkonstruálódó entitásként tartják 

számon. Egy metaforával élve, a pozitív töltetű események – tudatos – beépítése az identitás 

építményébe úgy működhet, mint a kötőanyag egy ház felhúzásánál: egyfajta stabil, pozitív 

tematikus szálat sző az életnarratívába, ezzel a fejlődési utak, a célok, törekvések, vagy akár 

az én-és-másik leképeződések is optimista színezetet kaphatnak.  

Összeszokott serdülőcsoportokban továbbá lehetőség nyílhat – a problémahelyzetek 

dramatikus megjelenítésének analógiájára – pozitív érzelmekkel átitatott, kellemes helyzetek 

eljátszására, majd a tapasztaltak megbeszélésére. A diákok ezzel tudatosíthatják, hogy mi 

okoz számukra örömöt és egyéb jó érzéseket, azokat hogyan élik, illetve élhetnék meg 

(változatok megjelenítése). A dramatikus helyzetmegjelenítések segíthetnek annak 

elkülönítésében is, hogy mi az, ami valódi pozitív élményt kelt és mi az, ami csak pótlékként 

szolgál. A tudatosítás növeli a hasonló helyzetek megteremtésére, kialakítására irányuló 

motivációt. És nem utolsó sorban, az egymásnál tapasztalt érzések, folyamatok, megoldások a 

saját „akciórepertoárt” is bővíthetik.  

A pozitív érzelmek átélését, így az érzelmi jóllétet a figyelem pozitív élményekre való 

ráirányítása mellett még számos más technikával is fokozhatjuk. Az egyik ilyen a pozitív 

érzelmek kimutatásának serkentése (Quoidbach, Berry, Hansenne és Mikolajczak, 2010). 

Facilitálhatjuk ezt például azzal is, ha arra kérjük diákjainkat, hogy ún. köszönőlátogatást 

(Seligman, 2011) tegyenek a következő héten valamikor egy olyan személynél, aki valami 

olyat tett értük vagy mondott nekik, amitől úgy érzik, jó irányba változott az életük. Fontos a 

személyes találkozásra való biztatás. Később megbeszélhetők a találkozással kapcsolatos 
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élmények, reakciók, érzések. Jól használhatók csoportban az ún. kedvességgyakorlatok is. 

Ezeknek többféle változata ismert: tapasztalatunk szerint igen jól sikerül, ha arra kérjük a 

csoporttagokat, hogy egymás nevét előzetesen kihúzva a hét folyamán egy váratlan 

pillanatban valamilyen személyre szabott és a másik által tudottan értékelt dologgal, 

gesztussal meglepjék társukat. Ez bármiféle kedves meglepetés lehet, azonban fontos, hogy 

annak ne anyagi, hanem személyes értéke legyen (Lyubomirsky, 2008). Egy másik forma 

főként búcsúzáskor használható: a csoporttagok valamilyen pozitív emóciót sűrítő gesztussal 

köszönnek el egymástól. Tapasztalataink alapján rendkívül változatos, kreatív megoldások 

születnek, s a résztvevők megtapasztalhatják, hogy egy-egy pozitív érzelem mennyire 

változatos módon nyilvánítható ki, miközben érzelemkifejező repertoárjukat biztonságos 

körülmények között bővíthetik.  

Lényeges elem a pozitív eseményekre való emlékezés, illetve azok – spontán vagy akár 

irányított – elképzelése is (Quoidbach, Berry, Hansenne és Mikolajczak, 2010; Kökönyei, 

2012). Ez egyfajta pozitív időutazást jelent (Kökönyei, 2012). Hangsúlyozandó, hogy nem 

pusztán a már megtörtént pozitív élmények visszaidézését foglalja magában, hanem a jövő 

idődimenzióját, azaz az anticipációt is. Mindkét idői aspektust beemelhetjük például egy 

relaxációs folyamatba, melynek fókuszába vagy egy kellemes múltbeli emléket
102

, vagy egy 

elképzelt, vágyott jövőbeli pozitív eseményt helyeztetünk.  

Mindegyik fent felsorolt technikában benne rejlik a pozitív élmények kezelésének 

mondhatnánk kvintesszenciája: a pozitív érzelmi élmények másokkal való megosztásának 

fontossága. Már a kellemes élmények keletkezése is jórészt társas közegben helyezhető el, a 

pozitív emberi érzések alapvetően kapcsolatorientáltak – hívja fel a figyelmünk Seligman 

(2011). Azok társas megosztása visszacsatolja, mintegy igazolását adja eredetüknek. 

Quoidbach, Berry, Hansenne és Mikolajczak (2010) kutatása is alátámasztja 

gondolatmenetünk, eredményeik szerint ugyanis belga egyetemisták és egyetemi dolgozók 

élettel való elégedettségét fokozta az, ha pozitív élményeiket másokkal is megoszthatták.  

A fent összefoglalt vezérfonalak és a hozzájuk társított technikák mind-mind elősegítik a 

pozitív események és a bennük keletkezett pozitív érzelmek fel-, és elismerésének képességét, 

ami által a pozitív emóciók megerősíthetik az énképet (Kökönyei, 2012), az identitást, 

hedonikus jóllétünk.  

A keyes-i két kontinuum modell (Keyes, 2002a) fényében azonban a pozitív töltésű 

szubjektív jóllét eléréséhez nem elegendő a negatív érzelmek csökkentése, kezelése és a 

pozitív érzelmi állapotok erősítése életünkben, a személyiség (ki)fejlődését (eudaimónia, 

Ryff, 1989) is támogatnunk szükséges. Mi több, nem elegendő a „személyes 

személyiségfejlődést” erősítenünk, a társas kapacitás energetizálására is fókuszálnunk kell. A 

II. pontban ennek megfelelően a pszichológiai jóllét, a III. pontban a szociális jóllét 

fokozásához kívánunk gyakorlati útmutatót adni.  

 

II. A pszichológiai jóllét ösztönzésére annak elemei mentén kínálunk gyakorlatokat.  

1. Az önelfogadás fokozása – mely a saját szelffel és az egyéni múlttal kapcsolatos pozitív 

attitűdöt jelenti – különösen fontos a serdülő identitásalakulás és az azzal kapcsolatos 

elbizonytalanodás folyamatában. Az önelfogadás növelése segíthet a szelf 

megerősítésében azzal, hogy az egyéni értékesség tudatát támogatja. Az önelfogadást 

minden olyan gyakorlat segítheti, amely az önismeretet mélyíti, az önbecsülést fokozza. 

Itt csak ízelítőül ismertetünk néhányat. Serdülőcsoportban játszhatunk például ún. érzelmi 

svédasztalt, melynek során minden csoporttag kis papírokra leírja 4 pozitív és 2 negatív 

tulajdonságát, amit bedobnak egy közös kalapba. A tulajdonságokat tartalmazó 

papírlapokat összekeverjük, és minden csoporttag kihúz 6 lapot. Majd arra szólítjuk fel a 
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 Erre alapoz például a Koeppen-módszer is (Nagy és Kiss, é.n.).  
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tagokat, hogy kezdjenek el csereberélni úgy, hogy végül úgy üljenek le a székükre, hogy 6 

olyan tulajdonságot tartsanak a kezükben, melyekkel elégedettek. Vagy írathatunk 

fogalmazást például arról is, hogy a fogalmazó vajon milyen lenne egy negatívnak tartott 

tulajdonsága nélkül. E gyakorlatok és megbeszélésük arra segíthet rámutatni, hogy a 

tulajdonságok értéke gyakran relatív: ami adott személynek adott időben negatív, az 

másnak és máskor értékes jellemző lehet, illetve adott tulajdonság kiiktatása éppen meg is 

nehezítheti a pozitív, hatékony funkcionálást, inkább a tulajdonságok „időzítése”, 

helyzethez igazítása, „szabályozott” működtetése és ennek begyakorlása képviselhet 

eredményes életvezetést. Elkészíttethetjük a gyerekekkel (de felnőttekkel is) 

szereprepertoárjukat kreatív formában: nagyobb méretű (pl. A3-as) lapra megalkothatják 

színes lapok, újságokból kivágott képek, ragasztó, filcek stb. segítségével, hogy milyen 

szerepekben élnek (pl. lány/nő, tanuló, gyerek, barát, magyar), illetve változat lehet, hogy 

milyen szerepekben, identitásokban képzelnék el szívesen magukat a közeli, illetve a 

távoli jövőben. A feladat ismét csoportos megbeszéléssel érheti el célját: a személyes 

identitásról, a csoporttagok hasonlóságairól és különbözőségeiről, az én és a másik 

elfogadásának nehézségeiről – akár a transzgenerációs vonulatot is behozva – kérjük ki a 

serdülők véleményét. Az énnel kapcsolatos múltbeli tapasztalatok feldolgozására, 

integrálására és a jövőkép elképzelésére ad lehetőséget az ún. időgép című feladat (Kiss és 

Horváth, 2009, 46.o.). Ennek során a csoporttagokkal felidéztetjük 5 vagy például 10 

évvel ezelőtti önmagukat, és megkérjük őket arra, hogy próbáljanak úgy viselkedni, 

beszélni, mint akkor. Majd „előre tekerhetjük az időgépet” és a csoporttagok 5 vagy 10 év 

múlva képzelik el önmagukat és aszerint viselkednek. Érdemes felszólítani arra a 

csoporttagokat, hogy a teremben járkálva, múltbeli, majd jövőbeli identitásukba 

beleképzelve magukat, teremtsenek kapcsolatot a többiekkel: beszélgessenek, éljék bele 

magukat múlt- és elképzelt jövőbeli szerepeikbe. Természetesen a tapasztalatok 

megbeszélése itt is kikerülhetetlen. Egy másik gyakorlat a saját értékek megerősítésére az 

ún. értékvásár (Kiss és Horváth, 2009, 22.o.). Ennek során a tagok által előre leírt pozitív, 

saját magukban fontosnak tartott tulajdonságokkal folyik a kereskedés. Mindenkinek előre 

meghatározott kerete van, amelyből a számára értékesnek vélt jellemzőket vehet meg. A 

tulajdonságok árát az eladók határozzák meg, de alkudni is lehet. A megbeszélésnél fontos 

szempont, hogy milyen tulajdonságokat kerestek a tagok, náluk milyen jellemvonások 

kapcsán érdeklődtek, mi az, amit tudtak adni, mi az, amit nem, vagy mit vettek meg a 

legdrágábban.  

2. A másokkal való pozitív kapcsolat, mely a meleg, megbízható kötelékek fenntartásának 

képességét, a mások jóllétével való törődést, az empátiás készséget képezi le, számos 

olyan gyakorlattal fejleszthető, mely az emberi viszony(lat)ok megértését szolgálja 

(Lyubomirsky, 2008). Így használhatunk egymásra hangolódást segítő játékokat, 

bizalomjátékokat, kommunikációs gyakorlatokat, együttműködésre serkentő 

gyakorlatokat, helyzetgyakorlatokat, empátiafejlesztő, közösségformáló, 

toleranciafejlesztő gyakorlatokat, vagy pl. az intimitás-párkapcsolat témáját körbejáró 

feladatokat. A példatár kimeríthetetlen, kreatív ötletekkel folyamatosan megújítható. Itt 

csak néhány ötletet adunk. A közös rajz (Vass, 2011, 145-158.o.) technikája például 

remek módszer a csoportban leképződő viszonyok „kirajzolására”, annak 

megtapasztalására, hogy hogyan mozog valaki a társas térben, miként képez másokkal 

kapcsolatot és hogyan reprezentálja mindezt. Megjelenhet, hogy ki milyen helyzetben, 

szerepben érzi jól és jónak magát, hogyan kommunikál (verbális és nonverbális síkon) 

másokkal, mennyire van ellentétben az, ahogyan vélekedik magáról és ahogyan viselkedik 

a többiekkel. A közös rajzolás közbeni reakciók modellreakcióként értelmezhetők: más 

helyzetekben is analóg módon működhet az egyén (pl. a folyamatokba való belépés vagy 

az abból való kilépés viselkedésmódjai). Mindezt és a feladat számos vonulatát érdemes a 
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gyakorlat után a csoportban részletesen megbeszélni (ld. bővebben Vass, 2011). Az 

egymásra hangolódást, az intimitást az egyik leginkább mélyítő feladattípus – 

tapasztalatunk szerint – a páros alkotás. Egyik formájában például arra kérjük a párokat, 

hogy egymással szemben elhelyezkedve egy agyagtömbből alkossanak valamit, miközben 

a pár egyik tagjának csukva van a szeme, míg a másik, a nyitott szemű fél csak a csukott 

szemű társa kezét foghatja meg, az agyagot nem, szóban pedig nem kommunikálhat a 

páros. Majd szerepcsere és közös megbeszélés következik. Az empátiát szituációs 

gyakorlatokkal is fejleszthetjük. Kétfős helyezetek dramatikus feldolgozása után a 

gyerekek/felnőttek beszámolhatnak arról, hogyan érezték magukat az adott helyzetben, és 

mit gondolnak arról, mit érezhetett a másik szereplő.   

3. A személyes autonómia a szabad akarat, az önirányítottság érzetét és a társas nyomásnak 

való ellenállás képességét takarja. Minden olyan gyakorlatot haszonnal alkalmazhatunk 

ennél a témakörnél, amely a saját belső normák feltárását és megerősítését vagy a 

személyt segítő új standardok kialakítását támogatja. Kedvelt értékrenddel kapcsolatos 

játék például, amikor az egyes csoporttagok olyan mondatkezdemény(eke)t fejeznek be, 

mellyel saját véleményüket, érzéseiket fejezik ki adott tárgykörrel kapcsolatban. Ilyen 

mondatkezdések lehetnek például: „Attól tartok, hogy…”; „Azt szeretném…”, „A …-ról 

azt gondolom, hogy…”. A gyakorlat megbeszélésénél teret adunk a mondatbefejezésekkel 

kapcsolatos vélemények, érzések kifejezésére, közös megbeszélésére. A csoporttagok így 

visszajelzést kaphatnak arról is, hogyan fogadják véleményük mások, mi az, ami 

korosztályukat gyakran foglalkoztatja, arról mit gondolnak a többiek, ehhez a saját 

álláspontjuk hogyan viszonyul, valamint azért mennyire képesek kiállni. A személyes 

autonómia gyakorlásához kapcsolhatók továbbá az asszertív kommunikáció gyakorlatai, 

valamint az énhatárokkal és a térközszabályozással kapcsolatos játékok is. Használhatunk 

helyzetgyakorlatokat is, melyek alapját a résztvevők adják meg (pl. szituációk, melyben 

az önmagunkért való kiállás vagy a nem-et mondás velük megtörtént eseteit írják le, majd 

dolgozzák fel dramatikusan a tagok).  

4. A hatékonyságérzés a környezet kezelésével kapcsolatos kompetenciaérzést foglalja 

magában. A dramatikus eszközöket ennél a pontnál is produktívan alkalmazhatjuk. A 

„megoldandó” helyzetek, melyeket a serdülők eljátszanak, lehetnek a gyerekeket 

foglalkoztató tematikák vagy kitalált problémahelyzetek is. Megtörtént eset 

feldolgozásánál érdemes a „valóságnak megfelelő”, azaz a történtek szerinti, illetve egy 

elképzelt, de a csoport által a „lehető legjobbként, leghatékonyabbként” értékelt, pozitív 

kimenetelt is megjeleníteni, és a kettő közötti különbségeket, az egyes megoldásmódok 

következményeit megbeszélni. Írathatunk fogalmazást is a sikeres cselekedetekről, olyan 

történésekről, melyekben a fogalmazó szerinte a teljesítménye legjavát adta. 

Fogalmazásaikat később különböző szempontok szerint értékelik az alkotók, majd a 

tapasztalatok közös megvitatása történik. A Martin Seligman (2002b) által kifejlesztett 

karaktererősségeket feltérképező VIA (Values In Action) kérdőívet is felhasználhatjuk, 

melynek segítségével a személyek azonosíthatják saját, leginkább működtetett 

erősségeiket. Az eredményekkel többféle formában dolgozhatunk, például célul tűzhetjük 

ki a résztvevők számára, hogy a következő egy hétben tudatosan keressenek, illetve 

alakítsanak ki olyan szituációkat, melyekben már meglévő erősségeiket gyakorolják, 

és/vagy olyan erősségeket próbáljanak meg működtetni, amelyeket eddig nem használtak 

(Seligman, 2011).  

5. A célok jelenléte és kialakítási képessége, valamint az azok melletti elköteleződés igen 

fontos pszichológiai jóllét dimenzió (Lyubomirsky, 2008). Az ún. metafizikai feszültség, 

spekulációk (Mérei és V. Binét, 1998) már a latencia időszak végétől, illetve a 

prepubertástól kitüntetett szerepet kapnak a gyerekek gondolatvilágában, fantáziáiban. 

Erre alapozva összeszokott csoportnál, de egyéni találkozás során is beszélgetést 
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kezdeményezhetünk a diákokkal olyan létkérdésekről, mint például „miért vagyunk a 

világon”, „mi a célja a személyes életemnek”, „mi ad(hat) értelmet az emberi életnek”. 

Felhasználhatjuk a célok tudatosítására a vizualizációs, vezetett imaginációs eljárások 

mellett („Képzeld el magad x év múlva!”) például a montázstechnikát is. Ennek során a 

személyek egy nagyobb méretű lap egyik felére színes újságok felhasználásával képek, 

szimbólumok formájában megjelenítik jelenük, majd a papírlap másik felére a vágyott 

jövőt, céljaikat „ragasztják fel” (Ricco, 2007). A feldolgozást, mélyítést itt is a 

tapasztalatok átbeszélése segíti.  

6. A pszichés jóllét utolsó „összetevője” a személyes növekedés, mely azt az érzést sűríti, 

hogy valaki képes a folyamatos fejlődésre, nyitott a tapasztalatokra és bízik abban, hogy 

lehetőségeit sikerül valóra váltania. Segíthetjük az erre való fókuszolást életút (idővonal) 

vagy például útrajz (Vass, 2006) megrajzoltatásával, mely vizuálisan is megjeleníti, hogy 

a rajzoló hogyan képezi le magában a „honnan, merre tartok” kérdését. A jövő 

idődimenziójának bevonásával pedig – a célok anticipációjával szorosan kapcsolódva – a 

fejlődés perspektíváját is tudatosíthatjuk. A „mit értem el eddig–mit szeretnék elérni 

ezután” (a jelen pillanatból szemlélve) megbeszélése, a rendszerezés segít átgondolni 

életünk ívét, a gyarapodás, haladás, előrelépés lehetőségét megláttatni. Hasznos lehet 

továbbá, ha a serdülők életút-interjút készítenek (előre megbeszélt szempontok mentén) 

valamely általuk kiválasztott idősebb rokonukkal vagy ismerősükkel. Az elkészült interjúk 

ismertetése és megvitatása gazdag forrását kínálhatja a humán növekedéssel kapcsolatos 

tapasztalatoknak, tanulságoknak.  

 

III. A személyiség rendszere további rendszerekbe illeszkedik bele, így lényeges a 

szubjektív jóllét fejlesztésében a szociális szféra szintjét is figyelembe vennünk. A 

társas jóllét magában foglalja a társas relációk, működésmódok aktív és relatíve 

pontos észlelését, értékelését, a szűkebb és a tágabb közösségi szinteken való sikeres 

funkcionálást, illetve a szociális kihívásokra való hatékony válaszadást. A szociális 

jóllét keyes-i összetevőinek stimulálásához (Keyes, 1998) az alábbi gyakorlatokat 

ajánljuk vezérfonalként.  

1. A társas integráció annak az érzését, hitét jelenti, hogy a személy szervesen kapcsolódik 

adott csoportokhoz, azok integráns része, tagjaival egy közösséget alkot (Keyes, 1998). Ezt 

a szociális jóllét területet az összes olyan gyakorlat segíti, mely a csoporttagok egymásra 

hangolódását, egymás iránti bizalmát fokozza, illetve a közösségeket építi. Ilyen lehet 

például a jól ismert „harangnyelv” gyakorlata, melyben a csoport által alkotott szoros kör 

közepére beállva az egyik csoporttag behunyt szemmel, maga mellé szorított kézzel elkezd 

dőlöngélni, és engedi, hogy a csoporttagok óvatosan, lágyan ide-oda döntsék a körben (Kiss 

és Horváth, 2009, 19.o.). Megtapasztalható a csoportba vetett bizalom, az, hogy mennyire 

engedheti el magát valaki a csapatban, mennyire vigyáznak rá, áttételesen: mennyire lehet 

az adott közösségben az, aki valójában, mennyire veszik fel mások az ő ritmusát, megtartó-e 

az adott közeg. Számos együttműködést facilitáló, illetve a csoportbeli helyzetet felmutató 

gyakorlat is felhasználható itt. A családterápiában is alapvető feladattípus a családi kohézió 

feltérképezését, illetve erősítését szolgáló feladatok köre. Célul tűzhetjük ki a családtagok 

számára, hogy gyűjtsenek olyan mondatokat, melyek a családhoz való tartozás kifejezői a 

saját családjukban (pl. „mi olyan család vagyunk, akik….”), gyakorta elhangzanak a 

családban. Serdülőcsoportban például lajstromba szedethetjük a tagokkal, hogy mit 

jelentenek (mit adnak, miben támogatnak) az egyes kapcsolataik, fontos közösségeik (pl. 

otthonuk, iskolai közegük, baráti körük, de akár a kultúrájuk is). Ennek átgondolása egyfajta 

történetiséget is ad az egyéni létről való gondolkodásnak, a társadalmi beágyazódottság 

többletét, „kohéziótudatot”. A családok és az iskola, az egyes közösségek természetesen 

számos szociális integrációfejlesztő hagyományt működtetnek, így adnak át spontán módon 
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tagjaiknak (pl. familiáris szokások, a nemzeti ünnepekre való készülődés már óvodáskortól). 

Olykor azonban ezeket – diszfunkcionális működés, „kimerülés” esetén – kívülről kell 

pótolni, segíteni, azok „használatára” rávezetni.  

2. A társas elfogadás a másokban, a többi ember tulajdonságaiban, szándékaiban való 

bizakodást takarja. Az önmagunkba vetett bizalmat ez a társas bizakodás alapozza meg, 

később pedig maga az önelfogadás is táplálja mások elfogadását. Minden olyan gyakorlat 

hasznosítható e pontnál, amely a másik személy pozitív tulajdonságaira való fókuszolást 

segíti. Elgondolkodni azon, mi a becsülendő a másikban, milyen értéket hordoznak mások. 

Tapasztalataink alapján különösen kedvelt és hosszan tartó hatást kifejtő gyakorlat, amikor 

egy csoportfolyamat záróakkordjaként arra kérjük a tagokat, hogy a másik hátára ragasztott 

papíron fejezzék be a következő mondatot: „Ezeken az alkalmakon felfedeztem benned azt, 

hogy…” Fontos, hogy minden csoporttag minden csoporttaggal találkozzon és „üzenjenek” 

egymásnak. A pozitív visszajelzések nemcsak önbizalom fokozóak, hanem mások értékes 

tulajdonságainak kiemelésével a társas elfogadás, a szociális bizalom is növelhető. A pozitív 

pszichológiai szakirodalom hatására a páciensekkel folytatott munkába pedig bevezettük a 

„pozitív genogramot”: ebben a klienst nemcsak arra kérjük, hogy rajzolja fel családfáját, és 

jellemezze az egyes tagokat, hanem arra is, hogy mindegyik családtag mellé rövid pozitív 

jellemzést, pozitív tulajdonságokat is írjon, hiszen nincs olyan ember, akiben ne lenne 

felfedezhető valamilyen bizakodásra okot adó jellemvonás. Általánosságban pedig, a többi 

ember méltóságának, értékességének tudatosítása történhet például jól kiválasztott mesék, 

elbeszélések elemzésével is.  

3. A társas részvétel a saját társadalmi hasznosság tudatát jelenti, s a szociális 

felelősségvállalást és a társas énhatékonyságot középpontba helyező gyakorlatokkal 

tudatosíthatjuk fontosságát, működését. Megkérhetjük például a gyerekeket arra, hogy 

gyűjtsenek olyan történeteket, melyek mások segítéséről szólnak. Olyan helyzeteket is lehet 

keresni, melyben a tanulók azt tapasztalták, hogy az emberek nem segítettek egymásnak. 

Mindkét esetben érdemes dramatikusan megjeleníteni az eseményeket és a felmerülő 

érzéseket, gondolatokat közös megbeszélés során tisztázni. Megvitatható, hogy mi hozott 

volna pozitív kimenetet, elemezhető, hogy mi vezethetett a segítő magatartás 

elmaradásához, ötletbörze kialakítását is facilitálhatjuk arról, mi járulhat hozzá a segítés, 

mások támogatásának növeléséhez. Ezeket az „akváriumgyakorlatokat” érdemes 

fokozatosan átvinni a mindennapi életre is. Naplót vezettethetünk például egy hétig a 

diákokkal arról, hogy amikor tudatosan segítettek különböző embereknek (pl. otthon, a 

legjobb barátnak, egy idegennek), milyen reakciókat tapasztaltak maguknál és a 

megsegítetteknél. Ne feledjük, az altruizmus, a másokon való önzetlen segítés volt Seligman 

(2011) vizsgálata szerint az egyedüli olyan tevékenység, amely tartós és kimagasló saját 

szubjektív jóllét-növekedést hozott! Igen hasznos lehet ennek alapján, ha csoportunkat arra 

facilitáljuk, hogy találjanak ki közösen egy olyan projektet, amelyben együttesen önkéntes 

munkát végeznek. Lényeges, hogy a csoportnak nem csak azt kell meghatároznia, hogy hol 

és kiken segítene önerejéből (pl. bábelőadás színre vitele krónikus beteg gyermekeket 

kezelő kórházi osztályon), hanem a részletes, konkrét segítő lépéseket is előre ki kell 

dolgozniuk (pl. szerepek, várható eredmények meghatározása).  

4. A társas aktualizáció során megélhetjük, hogy közösségeink, sőt az egész társadalmunk 

fejlődőképes, szociális együtteseinkben számunkra is lehetőségek rejlenek. Ez pedig a 

társadalmi feltételeket, a közös jövőt illetően reményt és optimizmust hoz, egyben a saját 

társas felelősségvállalásra is felhívja a figyelmet. A szociális well-being eme és a következő 

összetevője is egy, a gyakorlatban nehezebben megfogható, absztraktabb szintet képvisel. 

Ennek megfelelően a feladatok is inkább a kognitív, verbális szinten működnek. A társas 

kiteljesedést energetizálhatjuk például esszéírás vagy olyan projektmunka segítségével, 

melyben a tagok abban dolgoznak együtt, hogy hogyan lehetne egy kisebb közösséget (pl. 
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az osztályt, az iskolát vagy a lakóközösséget) élhetőbbé tenni. Alapvető, hogy a projekt 

során minden résztvevő aktívan vegyen részt, mindenkinek – a számára vállalható, a feladat 

elvégzésében esszenciális – szerepe legyen.  

5. Végül a társas koherenciát kell számba vennünk, amely a szűkebb és a szélesebb társas 

tér megérthetőségének érzetét, annak jelentésteliségének tudatát jelöli. A szociális 

közegekben fellelhető értelem, a világban történtek leképezhetősége rendhagyó történelem 

és filozófia órákból kifejlődő beszélgetésekben is megvitatható.  

A pozitív fejlődés bármely csoportban, közösségben facilitálható. Serdülőkorban azért 

különösen fontos feladat, mert a pubertáskori növekedés a felnőttkor és a civil társadalom 

alapját adja. A pozitív fejlődéshez vezető utak a fiatalok különböző csoportjainál eltérőek 

lehetnek, azonban közös bázisként szolgálhat a keyes-i modell (Keyes, 2002a), melyre igen 

változatos gyakorlatokat fűzhetünk fel. Érdemes egy-egy féléven végighúzódó, heti 

gyakoriságú csoportos foglalkozásokban gondolkodnunk. Seligman (2011) több olyan, kitűnő 

és tartós eredményeket hozó pozitív beavatkozást közöl (pl. Master Applied Positive 

Psychology posztgraduális program, Penn Rugalmasság Program, Pozitív Pszichológiai 

Tanterv – részletesen ld. Seligman, 2011), melyek bizonyos jóllét-elemek (pl. a seligmani 

modellben a pozitív érzelmek, a feladatokban való elmélyülés, az értelemkeresés, a 

teljesítmény és a pozitív kapcsolatok köre) fokozására alapoznak. A Keyes (2002a) által 

meghatározott 13 jóllét elemre alapozva is felépíthető egy tartalmas szubjektív jóllét fokozó 

tervezet, egy ilyen intervencióra kívántunk ezzel a fejezettel példát adni. Egy-egy ilyen kurzus 

különösen hasznos lehet olyan személyekből kialakított csoportokban, akiket – előzetes 

szűrés alapján (a Mentális Egészség Kontinuum Skálát felhasználva) – alacsony szubjektív 

jólléttel (hervadással) jellemezhetünk. Alacsony szocioökonómiai státusszal bíró egyének 

körében is reménnyel alkalmazható egy ilyen szubjektív well-being fokozó intervenció. A 

kutatások (pl. Adler, Boyce, Chesney, Cohen, Folkman, Kahn és Syme, 1994) ugyanis rendre 

rámutatnak, hogy az alacsony SES-hez konzisztensen alacsonyabb testi és lelki egészség 

társul. Ez az állapot azonban pszichológiai beavatkozásokkal (is) módosítható: az 

énkoncepció, a személyes és a társas identitás pozitív elemeinek mozgósításával a társadalmi 

mobilitás is megindítható.  

A pszichés és szociális jóllét teljesítmény (pl. Keyes, 1998), ami azt is jelenti, hogy 

fejleszthető területek, így kiemelt egészségkomponensek. Egészség nincsen mentális egészség 

nélkül, mentális egészség pedig nem fejlődhet a szubjektív jóllétkomponensek folyamatos 

erősítése nélkül.  
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VI. Mellékletek 
 

 

I. melléklet: A 11-14 éves korú gyermekeknek szóló szóbeli információ tartalma 

 
 

   „Kedves Gyerekek!  

 

   Szeretnénk nektek bemutatni egy vizsgálatot, melyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy 

hogyan élnek, hogyan éreznek, és hogyan gondolkoznak ma Magyarországon a gyerekek, 

fiatalok. Szeretnénk felkérni arra, hogy Te is részt vegyél ebben a vizsgálatban azzal, hogy 

kitöltesz egy kérdőívet, melyben a kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen a közérzeted, 

hogyan élsz, hogyan érzel, miként gondolkodsz magadról, a családodról, a környezetedről.  

 

   A részvétel ÖNKÉNTES, azaz Te döntöd el, hogy szeretnél-e segíteni nekünk. Fontos az is, 

hogy a vizsgálatban való részvétel NÉVTELEN. Arra kérünk, hogy a kérdőívre ne írd rá a 

neved! A visszakapott kérdőívekre adott válaszokat ugyanis összesíteni fogjuk, így a 

korosztályod jellemzőire, érzéseire, állapotára – általánosságban – tudunk következtetéseket 

levonni.  

 

   Ha vállalkozol a kérdőív kitöltésére, arra kérünk, hogy vidd haza a most kiosztásra kerülő 

borítékot: ebben találsz egy kérdőívcsomagot, ami neked szól („Serdülő kérdőív), egy 

kérdőívet, ami a szülődnek szól („Szülői kérdőív) és egy ún. „Tájékoztató nyilatkozat szülők 

részére” és „Beleegyező nyilatkozat” című lapot. A „Tájékoztató nyilatkozat szülők részére” 

és „Beleegyező nyilatkozat” című lapot és a Szülői kérdőívet add oda az egyik szülődnek. Ha 

a szülőd beleegyezik abba, hogy Te részt vegyél a vizsgálatban és ő is részt vegyen a 

vizsgálatban, akkor aláírja a „Tájékoztató nyilatkozat szülők részére” és „Beleegyező 

nyilatkozat” című lapot, amit hozzatok vissza az iskolába, ezt össze fogjuk gyűjteni. Ez 

biztosítja, hogy csak az vesz részt a vizsgálatban, aki abba beleegyezett.  

   Ha Te is és a szülőd is vállalkozik a részvételre, akkor arra kérünk, hogy töltsd ki a „Serdülő 

kérdőívet”, a szülőd pedig a „Szülői kérdőívet”. Nagyon fontos, hogy külön-külön töltsétek ki 

a kérdőívcsomagokat, ne beszéld meg a szülőddel, hogy hogyan töltöd ki a saját 

kérdőívcsomagodat. A válaszokat senkivel se beszéld meg, még a barátaiddal sem!  

   Amikor elkezded kitölteni a neked szóló kérdőíveket, kérünk, hogy először figyelmesen 

olvasd el a kérdéseket, utasításokat, ezután jelöld meg pl. X-szel azokat az állításokat, 

amelyek a legjobban leírják, hogy Te hogyan érzel, hogyan gondolkodsz az adott dologgal 

kapcsolatban.  

   Ez nem dolgozat, itt nincsenek jó vagy rossz válaszok, mi a Te véleményedre vagyunk 

kíváncsiak, ezért kérünk, őszintén válaszolj, ahogy érzel. Ha nehéz egyetlen választ 

megjelölnöd, akkor azt a választ jelöld meg, amelyik a leginkább vagy legtöbbször igaz rád! 

Legjobb azt a választ megjelölni, ami a legelőször az eszedbe jut. Lehetőleg nyugodt 

körülmények között töltsd ki a kérdőívet! A kérdőív kitöltése kb. 1 órát vesz igénybe, ezért ha 

elfáradtál, félbehagyhatod, és később folytathatod. Arra kérünk, hogy próbálj meg minden 

kérdésre válaszolni. A kérdőívet egy héten belül mindenképpen töltsd ki!  

   Ha Te is és a szülőd is kitöltöttétek a kérdőíveteket, akkor találjatok ki egy közös jeligét, 

amit mindketten ráírtok a kérdőívetekre (ld. Jelige:___________ a jobb felső sarokban az első 

oldalon), így névtelen módon össze tudjuk párosítani a kérdőíveteket. Tegyétek bele a kapott 

borítékba Te és a szülőd is a kérdőíveiteket és ragasszátok le a borítékot, és hozd vissza az 

iskolába a borítékot. Mivel a borítékot lezárjátok, abba nem nézhet bele senki az iskolából, 

csak a kutatásvezetők láthatják a kérdőíveket. Válaszaid titokban tartjuk.  
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   A kérdőív kitöltésével nagy segítséget nyújtasz nekünk ahhoz, hogy képet kapjunk a 

korosztályod gondolkodásáról, érzéseiről, problémáiról és arról is például, hogy mikor érzitek 

jól magatokat, és mi szükséges ehhez.  

   Előre is hálásan köszönjük a vizsgálat sikerességéhez nyújtott segítségedet!”  
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II. melléklet: Tájékoztató és belegyező nyilatkozat serdülők részére (14-18 éveseknek) 

 

Kedves Kitöltő! 

 

Egy tudományos kutatásban való részvételre szeretnénk felkérni, amelynek vezetője 

Reinhardt Melinda, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének 

doktorandusza. A vizsgálat lebonyolítását pszichológushallgatók segítik. 

 

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy ma Magyarországon hogyan élnek, hogyan éreznek és 
gondolkodnak a 11-18 év közötti serdülők és az ebben az életkori szakaszban lévő gyerekek 

szülei. E cél érdekében pszichológiai kérdőíveket veszünk fel.  

A vizsgálat menete: az általad hazavitt borítékban egy Neked és egy szülőnek szóló tájékoztató 
és beleegyező nyilatkozatot és két kérdőívcsomagot találsz: az egyik Neked szól („Serdülő 
kérdőív”), a másik a szüleidnek („Szülői kérdőív”) szól. A Szülői kérdőívet és a szülőnek szóló 
Tájékoztató és Beleegyező nyilatkozatot add oda valamelyik szülődnek. Amennyiben a szülőd és 
Te is beleegyezel abba, hogy részt vegyetek a vizsgálatban és kitöltsétek a kérdőívcsomagot, 
kérjük, írd alá a „Tájékoztató nyilatkozat serdülők részére és Beleegyező nyilatkozat serdülők 
részére” elnevezésű lapokat, és azokat külön (ne a kitöltött kérdőívekkel együtt, hogy a 
névtelenséged megőrizhesd) juttasd vissza az iskolába az aulában kihelyezett dobozok 
valamelyikébe bedobva.  
Majd ezután arra kérünk, hogy töltsd ki a neked szóló kérdőívcsomagot („Serdülő kérdőív”).  
 
A kutatásban való részvétel, a kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES (Te döntöd el, hogy részt akarsz-e 
venni benne) és NÉVTELEN (kérjük, a kérdőívekre ne írd rá a neved!). Kérünk azonban, 
hogy a szülőddel együtt találjatok ki egy KÖZÖS JELIGÉT, melyet mindketten a saját 
kérdőívcsomagotokra rá tudtok írni. Ezzel – névtelen módon – össze tudjuk a későbbiekben 
párosítani a Te és a szülőd kérdőívét.  
A kérdőívekre adott válaszokat titokban tartjuk, a kitöltött kérdőíveket a kutatást végzőkön kívül 
senki sem látja!  

Adatkezelés, részvétel: szigorúan bizalmasan kezelünk minden olyan információt, amit a 

kutatás keretén belül gyűjtünk össze. A kutatás során nyert adatokat kóddal ellátva 

biztonságos számítógépen, a válaszlapokat elzárt szekrényben őrizzük. A kutatás során nyert 

adatokat összegezzük, statisztikai elemzéseket végzünk rajta, amelyekből egyetlen résztvevő 

azonossága sem állapítható meg.  

A vizsgálatot bármikor indoklás nélkül megszakíthatod, vagy a kérdések megválaszolását 

megtagadhatod. Amennyiben úgy döntesz, hogy a vizsgálatban nem veszel részt, kérjük, hogy a 

kitöltetlen kérdőíveket is juttasd vissza az iskolába, hogy azokat újra fel tudjuk használni. Köszönjük! 
 

Kérünk, amennyiben egyetértesz a fenti feltételekkel, és hozzájárulsz a kutatásban való 

részvételhez, ezt aláírásoddal igazol. Együttműködésedet előre is köszönjük! 

 

A kutatásban való részvételem körülményeiről részletes tájékoztatást kaptam, a feltételekkel 

egyetértek, részvételemhez hozzájárulok. 

 

Kelt: ....................................  20 ......  év  .......................... hó ............. nap 

 ____________________________ 

 kitöltő serdülő aláírása 

Kérjük, fordítsd meg a lapot és olvasd el a másik oldalt is! 
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Beleegyező nyilatkozat 
 

 

Kijelentem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének 

doktorandusza, Reinhardt Melinda által vezetett vizsgálatban önként veszek részt. A 

kérdőíves vizsgálat céljáról és jellegéről annak megkezdése előtt kielégítő tájékoztatást 

kaptam, és elvégzéséhez hozzájárulásomat adom. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálat során a rólam felvett, személyem azonosítására nem 

alkalmas adatok más kutatók számára is hozzáférhetők legyenek. 

 

Fenntartom a jogot arra, hogy a vizsgálat során annak folytatásától bármikor elállhassak. Ilyen 

esetben a rólam addig felvett adatokat törölni kell. 

 

 

 

Kelt: ....................................  20 ...... év  ........................... hó ............. nap 

 ______________________________ 

 kitöltő serdülő aláírása 
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III. melléklet: Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat szülők részére  

(általános iskolás változat) 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Önt és gyermekét egy tudományos kutatásban való részvételre kérjük fel, amelynek 

vezetője Reinhardt Melinda, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének 

doktorandusza. A vizsgálat lebonyolítását pszichológushallgatók segítik. 

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy ma Magyarországon hogyan élnek, hogyan éreznek és 
gondolkodnak a 11-18 év közötti serdülők és az ebben az életkori szakaszban lévő gyerekek 

szülei. E cél érdekében pszichológiai kérdőíveket veszünk fel.  

A vizsgálat menete: a gyermeke által hazavitt borítékban egy Önnek szóló tájékoztató és 
beleegyező nyilatkozatot és két kérdőívcsomagot talál: az egyik gyermekének, a másik Önnek szól. 
Amennyiben beleegyezik abba, hogy gyermeke és Ön is kitöltse a kérdőívcsomagot, kérjük, írja 
alá a tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot (Tájékoztató nyilatkozat Szülők részére és 
Beleegyező nyilatkozat Szülők részére), és azokat külön (ne a kitöltött kérdőívekkel együtt, hogy a 
névtelenségüket megőrizhessék) juttassák vissza az iskolába az aulában kihelyezett dobozok 
valamelyikébe bedobva.  
Majd ezután arra kérjük, hogy Ön (Szülői kérdőív) és gyermeke (Serdülő kérdőív) is töltsék ki a 
megfelelő kérdőívcsomagot.  
A kutatásban való részvétel, a kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES és NÉVTELEN (kérjük, a 
kérdőívekre ne írja rá sem Ön, sem gyermeke a nevét!). Kérjük azonban, hogy gyermekével 
együtt találjanak ki egy KÖZÖS JELIGÉT, melyet mindketten a saját kérdőívcsomagukra rá 
tudnak írni. Ezzel – névtelen módon – össze tudjuk a későbbiekben párosítani az Ön és 
gyermeke kérdőívét.  
A kérdőívekre adott válaszokat titokban tartjuk, a kitöltött kérdőíveket a kutatást végzőkön kívül 
senki sem látja!  
A kitöltött kérdőíveket a mellékelt borítékba tudják elhelyezni és a borítékot lezárva az iskolába 
visszajuttatni. A lezárt boríték biztosítja, hogy a kutatást végzőkön kívül más ne tekinthessen bele 
a kitöltött kérdőívekbe.  

Adatkezelés, részvétel: szigorúan bizalmasan kezelünk minden olyan információt, amit a 

kutatás keretén belül gyűjtünk össze. A kutatás során nyert adatokat kóddal ellátva 

biztonságos számítógépen, a válaszlapokat elzárt szekrényben őrizzük. A kutatás során nyert 

adatokat összegezzük, statisztikai elemzéseket végzünk azokon, amelyekből egyetlen 

résztvevő azonossága sem állapítható meg.  

A vizsgálatot bármikor indoklás nélkül megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását 

megtagadhatja. Amennyiben úgy dönt, hogy a vizsgálatban nem vesz részt, kérjük, hogy a kitöltetlen 

kérdőíveket is juttassa vissza az iskolába, hogy azokat újra fel tudjuk használni. Köszönjük!  

Kérjük, amennyiben egyetért a fenti feltételekkel, és hozzájárul az Ön és gyermeke kutatásban 

való részvételéhez, ezt aláírásával igazolja. Együttműködését előre is köszönjük! 

A kutatásban való részvételem körülményeiről és gyermekem kutatásban való részvételének 

körülményeiről részletes tájékoztatást kaptam, a feltételekkel egyetértek, részvételemhez és 

gyermekem részvételéhez egyaránt hozzájárulok. 

 

Kelt: ....................................  20 ......  év  .......................... hó ............. nap 

 _____________________________ 

 szülő aláírása 

Kérjük, fordítsa meg a lapot és olvassa el a másik oldalt is! 
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Beleegyező nyilatkozat 
 

 

Kijelentem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének 

doktorandusza, Reinhardt Melinda által vezetett vizsgálatban önként veszek részt. A 

kérdőíves vizsgálat céljáról és jellegéről annak megkezdése előtt kielégítő tájékoztatást 

kaptam, és elvégzéséhez hozzájárulásomat adom. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálat során a rólam felvett, személyem azonosítására nem 

alkalmas adatok más kutatók számára is hozzáférhetők legyenek. 

 

Fenntartom a jogot arra, hogy a vizsgálat során annak folytatásától bármikor elállhassak. Ilyen 

esetben a rólam addig felvett adatokat törölni kell. 

 

 

Kelt: ....................................  20 ...... év  ........................... hó ............. nap 

 ______________________________ 

 szülő aláírása 
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IV. melléklet: Tájékoztató és beleegyező nyilatkozat szülők részére  

(középiskolás változat) 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

Önt és gyermekét egy tudományos kutatásban való részvételre kérjük fel, amelynek 

vezetője Reinhardt Melinda, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének 

doktorandusza. A vizsgálat lebonyolítását pszichológushallgatók segítik. 

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy ma Magyarországon hogyan élnek, hogyan éreznek és 
gondolkodnak a 11-18 év közötti serdülők és az ebben az életkori szakaszban lévő gyerekek 

szülei. E cél érdekében pszichológiai kérdőíveket veszünk fel.  

A vizsgálat menete: a gyermeke által hazavitt borítékban egy Önnek és egy gyermekének szóló 
tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot és két kérdőívcsomagot talál: az egyik gyermekének, a 
másik Önnek szól. Amennyiben beleegyezik abba, hogy gyermeke és Ön is kitöltse a 
kérdőívcsomagot, kérjük, írja alá Ön is (Tájékoztató nyilatkozat Szülők részére és Beleegyező 
nyilatkozat Szülők részére) és a gyermeke is (Tájékoztató nyilatkozat serdülők részére és 
Beleegyező nyilatkozat serdülők részére) a megfelelő tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot, és 
azokat külön (ne a kitöltött kérdőívekkel együtt, hogy a névtelenségüket megőrizhessék) juttassák 
vissza az iskolába az aulában kihelyezett dobozok valamelyikébe bedobva.  
Majd ezután arra kérjük, hogy Ön (Szülői kérdőív) és gyermeke (Serdülő kérdőív) is töltsék ki a 
megfelelő kérdőívcsomagot.  
A kutatásban való részvétel, a kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES és NÉVTELEN (kérjük, a 
kérdőívekre ne írja rá sem Ön, sem gyermeke a nevét!). Kérjük azonban, hogy gyermekével 
együtt találjanak ki egy KÖZÖS JELIGÉT, melyet mindketten a saját kérdőívcsomagukra rá 
tudnak írni. Ezzel – névtelen módon – össze tudjuk a későbbiekben párosítani az Ön és 
gyermeke kérdőívét.  
A kérdőívekre adott válaszokat titokban tartjuk, a kitöltött kérdőíveket a kutatást végzőkön kívül 
senki sem látja! A kitöltött kérdőíveket a mellékelt borítékba tudják elhelyezni és a borítékot 
lezárva az iskolába visszajuttatni. A lezárt boríték biztosítja, hogy a kutatást végzőkön kívül más 
ne tekinthessen bele a kitöltött kérdőívekbe.  

Adatkezelés, részvétel: szigorúan bizalmasan kezelünk minden olyan információt, amit a 

kutatás keretén belül gyűjtünk össze. A kutatás során nyert adatokat kóddal ellátva 

biztonságos számítógépen, a válaszlapokat elzárt szekrényben őrizzük. A kutatás során nyert 

adatokat összegezzük, statisztikai elemzéseket végzünk azokon, amelyekből egyetlen 

résztvevő azonossága sem állapítható meg.  

A vizsgálatot bármikor indoklás nélkül megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását 

megtagadhatja. Amennyiben úgy dönt, hogy a vizsgálatban nem vesz részt, kérjük, hogy a kitöltetlen 

kérdőíveket is juttassa vissza az iskolába, hogy azokat újra fel tudjuk használni. Köszönjük!  

Kérjük, amennyiben egyetért a fenti feltételekkel, és hozzájárul az Ön és gyermeke kutatásban 

való részvételéhez, ezt aláírásával igazolja. Együttműködését előre is köszönjük! 

A kutatásban való részvételem körülményeiről és gyermekem kutatásban való részvételének 

körülményeiről részletes tájékoztatást kaptam, a feltételekkel egyetértek, részvételemhez és 

gyermekem részvételéhez egyaránt hozzájárulok. 

 

Kelt: ....................................  20 ......  év  .......................... hó ............. nap 

 ______________________________ 

 szülő aláírása 

Kérjük, fordítsa meg a lapot és olvassa el a másik oldalt is! 
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Beleegyező nyilatkozat 
 

 

Kijelentem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének 

doktorandusza, Reinhardt Melinda által vezetett vizsgálatban önként veszek részt. A 

kérdőíves vizsgálat céljáról és jellegéről annak megkezdése előtt kielégítő tájékoztatást 

kaptam, és elvégzéséhez hozzájárulásomat adom. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a vizsgálat során a rólam felvett, személyem azonosítására nem 

alkalmas adatok más kutatók számára is hozzáférhetők legyenek. 

 

Fenntartom a jogot arra, hogy a vizsgálat során annak folytatásától bármikor elállhassak. Ilyen 

esetben a rólam addig felvett adatokat törölni kell. 

 

 

Kelt: ....................................  20 ...... év  ........................... hó ............. nap 

 ______________________________ 

 szülő aláírása 
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V. melléklet: Az általános iskolásoknak szóló kérdőívcsomag instrukciója 

 

KKÖÖZZÉÉRRZZEETT  ÉÉSS  LLEELLKKIIÁÁLLLLAAPPOOTT  SSEERRDDÜÜLLŐŐKKOORRBBAANN  

AAZZ  EELLTTEE  PPSSZZIICCHHOOLLÓÓGGIIAAII  IINNTTÉÉZZEETT  KKUUTTAATTÁÁSSAA  
 

SERDÜLŐ KÉRDŐÍV 
 
         Jelige:________________ 
 
Kedves Résztvevő!  
 
 
Szeretnénk, ha segítenél nekünk annak feltárásában, hogy ma Magyarországon hogyan 
élnek, hogyan éreznek és gondolkodnak a 11-18 év közötti serdülők.  
 
A tesztfüzetben olyan kérdéseket találsz, melyek a közérzetedre, életszemléletedre, 
tulajdonságaidra, valamint saját és családod életstílusára vonatkoznak.  
 
Először olvasd el figyelmesen a kérdéseket, utasításokat, majd jelöld meg X-szel azokat az 
állításokat, amelyek legjobban leírják vélekedésedet, érzéseid és viselkedésed! Mivel ez nem 
dolgozat, nincsenek jó vagy rossz válaszok, a Te véleményed a fontos a számunkra.  Ne beszéld meg a 
válaszokat senkivel, se a szüleiddel, se a barátaiddal! Ha nehéz egyetlen választ megjelölnöd, akkor 
gondolj arra a válaszra, ami a leginkább vagy legtöbbször igaz Rád!  
 
A kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES (Te döntöd el, hogy akarsz-e segíteni nekünk) ÉS 
NÉVTELEN (ne írd rá a kérdőívre a neved!). Kérünk azonban, hogy Szüleiddel találjatok ki 
egy közös jeligét, melyet mindketten ráírtok a saját kérdőívcsomagotokra. Ezzel – névtelen 
módon – össze tudjuk a későbbiekben párosítani a Te és Szüleid kitöltött kérdőíveit.  
Válaszaid titokban tartjuk, a kitöltött kérdőíveket a kutatást végzőkön kívül senki más nem 
nézheti meg.  
 
Legjobb azt a választ megjelölni, ami legelőször az eszedbe jut. Minden esetben a SAJÁT 
véleményed szerint válaszolj, lehetőleg nyugodt körülmények között, egyedül töltsd ki a 
kérdőívet! Kérjük, próbálj meg minden kérdésre válaszolni!  
 
A kitöltéséhez nincs időkorlát, de legjobb olyan sebességgel dolgozni, ami a legkényelmesebb a 
számodra. Ha elfáradtál, félreteheted, és később folytathatod a kitöltést. Kérünk azonban, hogy 
ha vállalkozol a kérdőív kitöltésére, akkor azt EGY HÉTEN BELÜL töltsd ki, majd tedd bele 
a mellékelt borítékba a saját és a szülői kitöltött kérdőívcsomagot is, ragaszd le és így vidd vissza 
az iskolába (az osztályfőnökök gyűjtik össze a lezárt borítékokat).  
 

Válaszaiddal nagymértékben hozzájárulsz ahhoz, hogy képet kapjunk 

korosztályod gondolkodásáról, érzéseiről és problémáiról. A statisztikailag 

összesített eredményeket a későbbiekben segítő beavatkozások megtervezéséhez, 

kivitelezéséhez szeretnénk felhasználni. 
 

Köszönjük az ehhez nyújtott segítségedet!  

Budapest, 2012. február    

Reinhardt Melinda  

a kutatás vezetője  
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VI. melléklet: A középiskolásoknak szóló kérdőívcsomag instrukciója 

 

KKÖÖZZÉÉRRZZEETT  ÉÉSS  LLEELLKKIIÁÁLLLLAAPPOOTT  SSEERRDDÜÜLLŐŐKKOORRBBAANN  

AAZZ  EELLTTEE  PPSSZZIICCHHOOLLÓÓGGIIAAII  IINNTTÉÉZZEETT  KKUUTTAATTÁÁSSAA  
 

SERDÜLŐ KÉRDŐÍV 
   
         Jelige:________________ 
Kedves Résztvevő!  
 
Szeretnénk, ha segítenél nekünk annak feltárásában, hogy ma Magyarországon hogyan 
élnek, hogyan éreznek és gondolkodnak a 11-18 év közötti serdülők. Ha vállalkozol ennek a 
kérdőívcsomagnak a kitöltésére, kérjük, írd alá a számodra készített tájékoztató és beleegyező 
nyilatkozatot (ld. Tájékoztató nyilatkozat serdülőknek és Belegyező nyilatkozat serdülőknek) és 
azokat külön (ne a kitöltött kérdőívekkel együtt, hogy a névtelenséged megmaradjon) vidd vissza 
az iskolába és dobd be az aulában található dobozok valamelyikébe.  
 
A tesztfüzetben olyan kérdéseket találsz, melyek a közérzetedre, életszemléletedre, 
tulajdonságaidra, valamint saját és családod életstílusára vonatkoznak.  
 
Először olvasd el figyelmesen a kérdéseket, utasításokat, majd jelöld meg X-szel azokat az 
állításokat, amelyek legjobban leírják vélekedésedet, érzéseid és viselkedésed! Mivel ez nem 
dolgozat, nincsenek jó vagy rossz válaszok, a Te véleményed a fontos a számunkra.  Ne beszéld meg a 
válaszokat senkivel, se a szüleiddel, se a barátaiddal! Ha nehéz egyetlen választ megjelölnöd, akkor 
gondolj arra a válaszra, ami a leginkább vagy legtöbbször igaz Rád!  
 
A kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES (Te döntöd el, hogy akarsz-e segíteni nekünk) ÉS 
NÉVTELEN (ne írd rá a kérdőívre a neved!). Kérünk azonban, hogy Szüleiddel találjatok ki 
egy közös jeligét, melyet mindketten ráírtok a saját kérdőívcsomagotokra. Ezzel – névtelen 
módon – össze tudjuk a későbbiekben párosítani a Te és Szüleid kitöltött kérdőíveit.  
Válaszaid titokban tartjuk, a kitöltött kérdőíveket a kutatást végzőkön kívül senki más nem 
nézheti meg.  
Legjobb azt a választ megjelölni, ami legelőször az eszedbe jut. Minden esetben a SAJÁT 
véleményed szerint válaszolj, lehetőleg nyugodt körülmények között, egyedül töltsd ki a 
kérdőívet! Kérjük, próbálj meg minden kérdésre válaszolni!  
A kitöltéséhez nincs időkorlát, de legjobb olyan sebességgel dolgozni, ami a legkényelmesebb a 
számodra. Ha elfáradtál, félreteheted, és később folytathatod a kitöltést. Kérünk azonban, hogy 
ha vállalkozol a kérdőív kitöltésére, akkor azt EGY HÉTEN BELÜL töltsd ki, majd tedd bele 
a mellékelt borítékba a saját és a szülői kitöltött kérdőívcsomagot is, ragaszd le és így vidd vissza 
az iskolába (az osztályfőnökök gyűjtik össze a lezárt borítékokat).  
 

Válaszaiddal nagymértékben hozzájárulsz ahhoz, hogy képet kapjunk 

korosztályod gondolkodásáról, érzéseiről és problémáiról. A statisztikailag 

összesített eredményeket a későbbiekben segítő beavatkozások megtervezéséhez, 

kivitelezéséhez szeretnénk felhasználni. 
 

Köszönjük az ehhez nyújtott segítségedet!  

Budapest, 2012. február   

Reinhardt Melinda  

a kutatás vezető 
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VII. melléklet: A szülőknek szóló kérdőívcsomag instrukciója 

 

KKÖÖZZÉÉRRZZEETT  ÉÉSS  LLEELLKKIIÁÁLLLLAAPPOOTT  SSEERRDDÜÜLLŐŐKKOORRBBAANN  

AAZZ  EELLTTEE  PPSSZZIICCHHOOLLÓÓGGIIAAII  IINNTTÉÉZZEETT  KKUUTTAATTÁÁSSAA  

  
SZÜLŐI KÉRDŐÍV 

         Jelige:________________ 
 

Kedves Szülő!  
 
Szeretnénk, ha segítene nekünk annak feltárásában, hogy ma Magyarországon hogyan 
élnek, hogyan éreznek és gondolkodnak a 11-18 év közötti serdülők és az ebben az 
életkori szakaszban lévő gyerekek szülei.  
 
A gyermeke által hazavitt borítékban egy Önnek (Szülői kérdőív) és egy gyermekének szóló 
(Serdülő kérdőív) kérdőívcsomagot talál.  
A kérdőívek kitöltése ÖNKÉNTES és NÉVTELEN (kérjük, a kérdőívekre ne írja rá sem 
Ön, sem gyermeke a nevét!). Kérjük azonban, hogy gyermekével együtt találjanak ki egy 
KÖZÖS JELIGÉT, melyet mindketten a saját kérdőívcsomagukra rá tudnak írni. Ezzel – 
névtelen módon – össze tudjuk a későbbiekben párosítani az Ön és gyermeke kérdőívét.  
A kérdőívekre adott válaszokat titokban tartjuk, a kitöltött kérdőíveket a kutatást végzőkön kívül 
senki sem látja!  
Amennyiben vállalkozik a kérdőív kitöltésére, úgy kérjük, előbb juttassa vissza az iskolába az aláírt 
tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot az aulában elhelyezett dobozok valamelyikébe bedobva, 
majd EGY HÉTEN BELÜL töltse ki a Szülői Kérdőívcsomagot, gyermeke pedig a Serdülő 
Kérdőívcsomagot. VÁLASZAIKAT NE BESZÉLJÉK MEG EGYMÁSSAL! A mellékelt 
borítékba helyezze bele Ön és gyermeke is a saját kitöltött kérdőívét, ragasszák le a borítékot, és 
gyermekével juttassa vissza azt az iskolába (az osztályfőnökök összegyűjtik a lezárt borítékokat).   
Amennyiben több gyermeke is hazavitte ezt a kérdőívcsomagot, úgy kérjük, minden gyermeke esetében 
írja alá a tájékoztató és beleegyező nyilatkozatot és juttassa vissza az iskolába. Minden gyermeke esetében 
töltse ki a Szülői kérdőívcsomagot. Végül gyermekeivel válasszanak egy közös jeligét, melyet mindannyian 
ráírnak a saját kérdőívcsomagukra, és az összes kérdőívet a mellékelt borítékba tegyék bele, ragasszák le és 
juttassák vissza az iskolába.  

A tesztfüzetben olyan kérdéseket talál, melyek az Ön közérzetére, életszemléletére és családja 
életstílusára vonatkoznak, valamint arra, hogyan látja gyermekét.  
Először olvassa el figyelmesen a kérdéseket, majd jelölje meg X-szel azokat az állításokat, amelyek 
legjobban leírják vélekedését, érzéseit! Ha nehéz egyetlen választ megjelölnie, akkor gondoljon 
arra a válaszra, ami a leginkább vagy legtöbbször igaz Önre! Legjobb azt a választ megjelölnie, 
ami legelőször az eszébe jut. Nincsenek jó vagy rossz válaszok, a véleménye, a tapasztalata fontos 
a számunkra! Lehetőleg nyugodt körülmények között, egyedül töltse ki a kérdőívet! Lehetőség 
szerint minden kérdésre válaszoljon!  

Válaszaival nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy képet kapjunk a serdülő korosztály és 

szülei gondolkodásáról, érzéseiről és problémáiról. A statisztikailag összesített eredményeket 

a későbbiekben segítő beavatkozások megtervezéséhez, kivitelezéséhez szeretnénk 

felhasználni.  

Köszönjük az ehhez nyújtott segítségét!  

 

Budapest, 2012. február   

Reinhardt Melinda  

 a kutatás vezetője 
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VIII. melléklet: A serdülő kérdőívcsomag szociodemográfiai adatokat és kontroll 

változókat felmérő része 

 
Elsőként válaszolj a következő kérdésekre:  

 

1. Mikor születtél? Év:__________ Hó: ___________ Nap:__________ 

 

2. Nemed:  fiú  lány   
 

3. Hányadik osztályos vagy? _________. osztályos  

4. Milyen iskolába jársz?  
   általános iskola  

   6 osztályos gimnázium  

   8 osztályos gimnázium  

   4 osztályos gimnázium vagy szakközépiskola  

   szakiskola vagy szakmunkásképző  
 

5. a.  Váltottál-e valaha iskolát? 

 igen   

 nem  

5. b. Ha iskolaváltásra került sor, miért történt? (több lehetőség is bejelölhető)  

 általános iskolából középiskolába vagy szakmunkásképzőbe, szakiskolába mentem  

 költözés miatt váltottam  

 nem éreztem jól magam az előző osztályközösségben  

 tanárommal/tanáraimmal megromlott a kapcsolatom  

 tanulmányi problémák miatt  

 magatartási problémák miatt    

 

6. Az elmúlt 30 napban hány napot hiányoztál az iskolából? ____________ napot  

Ebből igazolt: ________ nap  

Ebből igazolatlan: ________ nap  

Ha hiányoztál, miért hiányoztál az iskolából? (Kérjük, írd le röviden!) 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Milyen a jelenlegi iskolai teljesítményed: milyen jegyek szerepelnek a mostani félévi 

bizonyítványodban? (Írd a vonalakra az osztályzatokat!)  

Magyar nyelv és irodalom: __________ 

Történelem: ___________ 

Matematika:___________ 

Idegen nyelv (pl. angol, német): ___________ 

Biológia: __________ 

Kémia: ___________ 

Egyéb (bármilyen más tárgyakat felsorolhatsz itt):___________________________________ 

 

8. Mit gondolsz, miben vagy jó (pl. valamelyik tantárgy, valamilyen sport, kézműveskedés, hobbid 

stb.), mihez érzel magadban tehetséget? Írd ide!  

__________________________________________________________________________________ 

9. Hol élsz? (Arra a településre gondolj, ahol az otthonod van!)  10. Milyen a lakóhelyed típusa?  

 Budapesten        kertes családi ház  

 megyeszékhelyen       lakás (pl. panellakás) 

 városban         albérlet  

 községben, faluban       egyéb:_____________    

 tanyán 
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11. Mi édesapád (ha nevelőapáddal élsz, rá gondolj)  12. Mi édesanyád (ha nevelőanyáddal élsz,  

legmagasabb iskolai végzettsége?    rá gondolj) legmagasabb iskolai végzettsége? 

 

 egyetemet vagy főiskolát végzett     egyetemet vagy főiskolát végzett  

 középiskolát végzett      középiskolát végzett  

 szakmunkás bizonyítványa van    szakmunkás bizonyítványa van  

 általános iskolát végzett      általános iskolát végzett  

 nem fejezte be az általános iskolát    nem fejezte be az általános iskolát  

 nem tudom        nem tudom 

 

13. Szüleid együtt élnek-e?  

 igen   

 nem   Ha nem:    elváltak  külön élnek   egyikük halála miatt 

 

14. Van-e vérszerinti testvéred?  

 nincs  

 van    Ha van, írd mindenhol a vonalra, hányan vannak: _______ nővér  

            _______  báty  

             _______ húg  

             _______ öcs  

15. Van-e féltestvéred (az egyik szülőtök közös)?  

 nincs  

 van    Ha van, írd mindenhol a vonalra, hányan vannak: _______ nővér  

            _______  báty  

             _______ húg  

             _______ öcs  

16. Van-e mostohatestvéred (az egyik szülőtök sem közös)?  

 nincs  

 van    Ha van, írd mindenhol a vonalra, hányan vannak: _______ nővér  

            _______  báty  

             _______ húg  

             _______ öcs  

17. Az összes veled lakó testvéred között hányadik vagy a sorban? _________  

 

18. Kikkel laksz együtt? Írj ide mindenkit (pl. anya, apa, nagymama, mostohaapa, báty, féltestvér stb.)!  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Szerinted mennyire jómódú a családod?  

 nagyon jómódú               

 elég jómódú               

 átlagos  

 nem valami jómódú                              

 egyáltalán nem jómódú   

 

20. a. Jelenleg hány közeli barátod van?  20. b. Szoktad-e magányosnak érezni magad?  

 egy sincs        igen, nagyon gyakran  

 egy       igen, elég gyakran  

 kettő       igen, néha  

 három vagy több      nem, soha  

 

 



 239 

21. Sportolsz-e?     22. Szerinted milyen az egészséged?  

 igen, versenyszerűen     kitűnő  

 igen, hobbiszinten, rendszeresen    jó 

 igen, hobbiszinten, de csak ritkán    megfelelő  

 nem        rossz  

   

23. Van-e olyan tartós betegséged vagy egészségügyi problémád (pl. cukorbetegség, szívbetegség, 

mozgásszervi betegség, asztma, szénanátha stb.), amit orvos állapított meg, és ami miatt rendszeres 

orvosi ellenőrzésre kell járnod?  

 van rendszeres orvosi ellenőrzést igénylő egészségügyi problémám 

 nincs ilyen problémám 

 

24. Átlagosan napi hány órát töltesz számítógépezéssel? ______________ órát  

 

25. Ha számítógépezel, főként mire használod? (több lehetőség is megjelölhető)  

 e-mailezés, chatelés, msn, Skype stb.   

 információgyűjtés  

 zenehallgatás, filmek megnézése  

 dolgozatok megírása  

 játék  

 egyéb:_____________________________________________________ 

 

26. Jársz-e vallásos közösségbe (pl. hittan, templom, Bibliaóra)?  

 igen, rendszeresen  

 igen, de csak nagyobb ünnepekkor  

 soha  

 

27. a. Vannak-e továbbtanulási terveid?  27. b. Ha továbbtanulást tervezel, hol 

szeretnél továbbtanulni?  

 vannak         szakma tanulása 

   nincsenek        OKJ-s képzés  

         egyetem/főiskola      

 

28. Dohányzol-e?   Ha igen, kb. mióta dohányzol: __________ óta. 

 nem    És milyen gyakran:   naponta    

 igen     hetente legalább egyszer, de nem minden nap  

       ritkábban, mint hetente  

 

29. a. Szoktál alkoholt inni?    29. b. Ha igen, milyen gyakran iszol alkoholt?  

 nem         évente néhányszor 

 igen         havonta 1-2-szer  

         hetente 1-2-szer  

         minden nap  

 

30. Fogyasztottál-e valaha drogot (pl. marihuána, hasis /füves cigi, spangli/ stb.)?   
 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

(Minden sorban egy 
választ adjál!) 

Soha 1-2-szer 3-5-ször 6-9-szer 10-19-szer 20-39-szer 
40-szer vagy 

többször 

1. Életedben        
2. Az elmúlt 12 hónapban        

3. Az elmúlt 30 napban        
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IX. melléklet: Serdülő Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változat 
 

Kérjük, válaszolj a következő kérdésekre, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan érezted magad az 

elmúlt egy hónapban. Jelöld be mindegyik sorban X-szel azt a négyzetet, amelyik a legjobban 

kifejezi, hogy milyen gyakran tapasztaltad vagy érezted az alábbiakat:  

 

Az elmúlt egy hónapban 

milyen gyakran érezted azt, 

hogy: 

SOHA 

EGYSZER 

VAGY 

KÉTSZER 

KB. 

HETENTE 

EGYSZER 

KB. 

HETENTE 

KÉTSZER 

VAGY 

HÁROM-

SZOR 

MAJD-

NEM 

MINDEN 

NAP 

MINDEN 

NAP 

 

1. boldog voltál  
      

 

2. megelégedett voltál  
      

 

3. elégedett voltál az életeddel   
      

4. valami fontossal járultál 

hozzá a társadalomhoz  
      

5. tartozol egy közösséghez (pl. 

egy társadalmi csoporthoz, az 

iskoládhoz vagy a 

lakókörnyezetedben élőkhöz) 

      

6. a társadalmunk minden 

ember számára egy jó hely 

vagy hogy egyre jobb hellyé 

válik  

      

 

7. az emberek alapvetően jók  
      

8. az a mód, ahogy a 

társadalmunk működik 

megérthető (értelmezhető)   

      

9. a személyiséged legtöbb 

részét szereted, elfogadtad  
      

10. a mindennapi élettel 

kapcsolatos kötelezettségeidet 

jól elláttad  

      

11. másokkal meleg 

(szeretetteljes) és bizalomteli 

kapcsolataid voltak  

      

12. olyan élményeid voltak, 

amelyek fejlődésre és arra 

ösztönöztek, hogy jobb 

emberré válj    

      

13. magabiztos voltál ahhoz, 

hogy a saját véleményed és 

elképzeléseid kialakítsd és 

kifejezd  

      

14. az életed határozott 

iránnyal vagy értelemmel bír  
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X. melléklet: Cantril-létra 

 

 

 

Most pedig itt van előtted egy létra.      10   A lehető legjobb élet  

 

A létra teteje (10. fokozat) a lehető legjobb   9 

életet jelöli, a létra alja (0. fokozat) a      

lehető legrosszabb életet jelöli.      8 

 

Gondolj magadra, és jelöld be, hol állsz     7   

most a létrán!   

         6  

 

         5 

 

         4 

 

         3  

 

         2  

 

         1 

 

0 A lehető legrosszabb élet  
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XI. melléklet: Gyermek Depresszió Kérdőív 

 
A következőkben ismét arra vagyunk kíváncsiak, hogyan érzel a mindennapokban.  

Érzések és gondolatok csoportjait fogod olvasni. Mindegyik hármas csoportból válaszd ki azt az egy 

mondatot, amely rád az utóbbi időben leginkább illett, amelyik a legjobban jellemzi a TE érzéseidet az 

elmúlt 2 hétben! Karikázd be mindegyik csoportnál a kiválasztott állítás számjelét!   

 
A. 0. Nem vagyok szomorú.  

 1. Gyakran vagyok szomorú.  

 2. Mindig szomorú vagyok.  

 

B. 0. Nekem semmi sem sikerül.  

 1. Sosem vagyok biztos abban, hogy a dolgaim hogyan sikerülnek.  

 2. Amit csinálok, az jól sikerül.  

 

C. 0. Mindent jól csinálok.  

 1. Sok mindent rosszul csinálok.  

 2. Mindent rosszul csinálok.  

 

D. 0. Sok mindenben örömöm lelem.  

 1. Csak néhány dologban lelem örömöm.  

 2. Semmi sem szerez örömöt nekem.  

 

E. 0. Mindig rossz vagyok.  

 1. Gyakran viselkedem rosszul.  

 2. Néha rossz a magaviseletem.  

 

F. 0. Néha azt gondolom, hogy valami rossz dolog történik majd velem.  

 1. Aggódom, hogy valami rossz dolog történik majd velem.  

 2. Biztos vagyok benne, hogy valami rossz dolog történik majd velem.  

 

G. 0. Gyűlölöm magam.  

 1. Nem szeretem magam.  

 2. Elégedett vagyok magammal.  

 

H. 0. Minden, ami rossz, az én hibám.  

 1. Sok minden, ami rossz, az én hibám.   

 2. Ami rossz, az általában nem az én hibám. 

 

I. 0. Nem gondolok arra, hogy megöljem magam.  

 1. Gondoltam rá, hogy megöljem magam, de nem tenném.  

 2. A legszívesebben megölném magam.  

 

J. 0. Mindig sírhatnékom van.  

 1. Gyakran van sírhatnékom.  

 2. Néha van csak sírhatnékom.  

 

K. 0. Mindig felbosszant valami.  

 1. Gyakran felbosszantanak.  

 2. Csak néha vagyok bosszús.  

 

L. 0. Szeretem mások társaságát.  

 1. Gyakran nem kívánom a mások társaságát.    

 2. Egyáltalán nem kívánom a mások társaságát.  

 



 243 

M. 0. Képtelen vagyok bármiben is dönteni.  

 1. Nehezen tudok valamiben dönteni.  

 2. Nem esik nehezemre dönteni.  

 

N. 0. A külsőmmel elégedett vagyok.  

 1. Sok minden zavar a külsőmben.  

 2. Csúnya vagyok.  

 

O. 0. Mindig noszogatni kell magam arra, hogy a házi feladatot megcsináljam.  

 1. Gyakran kell noszogatni magam arra, hogy a házi feladatot megcsináljam.  

 2. A házi feladat elkészítése nem jelent nehézséget.   

 

P. 0. Mindig rosszul alszom.  

 1. Gyakran alszom rosszul.  

 2. Elég jól alszom.  

 

R. 0. Csak néha érzem magam fáradtnak.  

 1. Gyakran érzem magam fáradtnak.  

 2. Mindig fáradtnak érzem magam.  

 

S. 0. Csaknem mindig étvágytalan vagyok.  

 1. Gyakran vagyok étvágytalan.  

 2. Elég jó az étvágyam.  

 

T. 0. Nem gondolom, hogy valami komoly bajom van.  

 1. Gyakran tartok tőle, hogy valami komoly bajom van.    

 2. Tartok tőle, hogy valami komoly bajom van.  

 

U. 0. Nem érzem magam magányosnak.  

 1. Gyakran magányosnak érzem magam.  

 2. Mindig magányosnak érzem magam.  

 

V. 0. Az iskolában sosincs jó kedvem.  

 1. Néha van csak jó kedvem az iskolában.    

 2. Gyakran vagyok jó kedvű az iskolában.  

 

W. 0. Sok barátom (barátnőm) van.  

 1. Van néhány barátom (barátnőm), de többet szeretnék.  

 2. Nincs egyetlen barátom sem.  

 

Z. 0. A tanulás rendben megy.  

 1. Nem tanulok olyan jól, mint azelőtt.    

 2. Sokat rontottam azokban a tantárgyakban is, amelyekből azelőtt jó voltam.  

 

X. 0. Sose tudok olyan jó lenni, mint más gyerek.  

 1. Ha akarom, tudok olyan jó lenni, mint a többi gyerek.  

 2. Éppen olyan jó vagyok, mint más gyerek.  

 

Y. 0. Engem senki sem szeret igazán.  

 1. Nem vagyok benne biztos, hogy szeret-e valaki igazán.  

 2. Biztos vagyok benne, hogy van, aki szeret engem.  

 

Q. 0. Általában megcsinálom azt, amit mondanak.  

 1. Sokszor nem csinálom azt, amit mondanak.  

 2. Sosem csinálom meg azt, amit mondanak.  
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DZ. 0. Jól kijövök a többiekkel.  

 1. Gyakran összeveszek másokkal.  

 2. Szinte mindig veszekszem valakivel.  
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XII. melléklet: Gyermekviselkedési Kérdőív önkitöltő változat 
 

Az alábbiakban fiatalokra jellemző kijelentéseket olvashatsz. Kérjük, jelezd soronként, hogy az 

adott kijelentés milyen mértékben jellemez Téged!   

 

 
Nem Kissé Nagyon 

1. Sokat vitatkozom.  
0 1 2 

2. Nehezemre esik koncentrálni, figyelmemet semmi nem köti le tartósan.  
0 1 2 

3. Nem tudok nyugodtan ülni, nyughatatlan, túl mozgékony vagyok.  
0 1 2 

4. Túlzottan a felnőttekre hagyatkozom, önállótlan vagyok.  
0 1 2 

5. Magányosnak érzem magam.  
0 1 2 

6. Kuszán, zavarosan viselkedem.  
0 1 2 

7. Gyakran sírok.  
0 1 2 

8. Tapintatlan, durva vagyok másokkal. 
0 1 2 

9. Gyakran álmodozom, elmerülök gondolataimban.  
0 1 2 

10. A figyelmet gyakran megpróbálom magamra vonni.  
0 1 2 

11. Rongálom saját vagy mások holmiját.  
0 1 2 

12. Otthon vagy az iskolában szófogadatlan vagyok.  
0 1 2 

13. Nem jövök ki a társaimmal.  
0 1 2 

14. Gyakran félek attól, hogy esetleg valami rosszat teszek, vagy gondolok.  
0 1 2 

15. Úgy érzem, hogy senki sem szeret.  
0 1 2 

16. Úgy érzem, hogy mindenki ellenem van.  
0 1 2 

17. Értéktelennek vagy kisebbrendűnek érzem magam.  
0 1 2 

18. Gyakran keveredem verekedésekbe.  
0 1 2 

19. A többiek sokszor csúfolnak.  
0 1 2 

20. Könnyen keveredem rossz társaságba.  
0 1 2 

21. Indulatosan, meggondolatlanul cselekszem. 
0 1 2 

22. Szívesebben vagyok egyedül, mint mások társaságában.  
0 1 2 

23. Gyakran füllentek, vagy csalok.  
0 1 2 

24. Gyakran ideges, feszült vagyok.  
0 1 2 

25. A többiek nem nagyon kedvelnek.  
0 1 2 

26. Túlságosan félős, szorongó vagyok.  
0 1 2 

27. Gyakran szédülök.  
0 1 2 

28. Könnyen elfáradok.  
0 1 2 

29. Gyakran fáj a fejem ismert egészségügyi ok nélkül.  
0 1 2 

30. Gyakran van hányingerem ismert egészségügyi ok nélkül.  
0 1 2 

31. Gyakran van hasfájásom vagy hasgörcsöm ismert egészségügyi ok nélkül 

is. 
0 1 2 
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32.  Gyakran hányok ismert egészségügyi ok nélkül is.  
0 1 2 

33. Testileg bántalmazok másokat.  
0 1 2 

34.  Iskolai teljesítményem gyenge.  
0 1 2 

35. Szívesebben választom nálam idősebb fiatalok társaságát.  
0 1 2 

36. Vannak helyzetek, mikor nem vagyok hajlandó beszélgetni.  
0 1 2 

37. Szégyenlős, gátlásos vagyok.  
0 1 2 

38. Előfordul, hogy otthonról vagy máshonnan lopok.  
0 1 2 

39. Könnyen káromkodom, trágár szavakat használok.  
0 1 2 

40. Indulatos vagyok.  
0 1 2 

41. Lógok, kerülöm az iskolát.  
0 1 2 

42. Boldogtalan, szomorú vagy lehangolt vagyok.  
0 1 2 

43. Visszahúzódó vagyok, nehezen barátkozom.  
0 1 2 

44. Aggodalmaskodó vagyok.  
0 1 2 
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XIII. melléklet: Családészlelés Skála 

 
A következő kérdések végül arra vonatkoznak, hogy hogyan látod a családod.  

Ez a kérdőív azt vizsgálja, hogy ebben a pillanatban hogyan látod a családodat. 

Kérjük, MINDEN kérdésre válaszolj, még akkor is, ha nem vagy mindig teljesen biztos a válaszban. 

Az összes kérdés esetén jelöld be, hogy mit gondolsz arról, az adott állítás mennyire jellemzi a 

családodat: „majdnem mindig”, „általában”, „néha”, „nagyon-nagyon ritkán”. Miközben válaszolsz, 

próbálj meg az egész (együtt élő) családodra gondolni, ne pedig egyenként a családtagokra. 

Például, ha a 24-es kérdésnél („A családtagok szemtől szemben megmondják egymásnak, amit 

mondani akarnak.”) úgy érzed, hogy az a családtagok többségére igaz, akkor az „általában” választ 

érdemes bekarikáznod. Ha mindenkire igaz a családodból ez az állítás, akkor a „majdnem mindig” 

választ jelöld be.  

Ha több családod van (pl. mert a szüleid elváltak), kérjük, a válaszadásnál arra a családra gondolj, 

amelyikben a legtöbb időt töltöd.  

 

A családomban:  
1. A családtagok szakítanak időt egymásra.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán  

2. Mindenkinek megvan a saját megszokott lefekvési ideje, és igyekszünk ehhez igazodni.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

3. Megfontoltan költjük el a pénzt.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

4. Felemeljük a hangunkat.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

5. Ragaszkodunk az étkezési idővel kapcsolatos szokásainkhoz.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

6. Mindenkinek vannak saját, ház körüli feladatai.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

7. A gondokat, aggodalmakat figyelmesen meghallgatjuk.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

8. Jól megbirkózunk a váratlan eseményekkel.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

9. Kritizáljuk egymást.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

10. Ha valaki megszeg egy szabályt, azzal foglalkozunk.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

11. Nehéz megérteni egymás viselkedését.   

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

12. Törődünk egymással.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

13. A vitákat igazságosan rendezzük.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

14. Arra bátorítjuk egymást, hogy egészséges életet éljünk.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

15. A beszélgetések hamar hevessé válnak.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

16. Kisegítjük egymást az egyes munkáknál.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

17. A vitákat gyorsan rendezzük.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

18. A családtagok őszinte, egyenes módon beszélnek egymással.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

19. A viselkedéssel kapcsolatos elvárások magasak.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 
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20. Mondunk sértő dolgokat.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

21. Ha eltervezünk valamit, azt meg is valósítjuk.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

22. Nehéz a családtagoknak saját szabad teret találniuk.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

23. Egyenlően osztjuk el a feladatokat.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

24. A családtagok szemtől szemben megmondják egymásnak, amit mondani akarnak.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

25. Mindenkinek szava van, amikor fontos döntést hozunk.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

26. Értjük, hogy miért vannak bizonyos szabályaink.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

27. Van olyan, akihez fordulhatunk, ha nyugtalanít/felzaklat valami.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

28. Családként jók vagyunk a problémák megoldásában.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

29. Mindenkit az önálló döntéshozatalra bátorítunk.  

 majdnem mindig             általában              néha             nagyon-nagyon ritkán 

 

 

 

Felnőtt instrukció:  
 

A következő kérdőív azt vizsgálja, hogy Ön ebben a pillanatban hogyan látja a családját.  

Kérjük, MINDEN kérdésre válaszoljon, még akkor is, ha nem mindig teljesen biztos a válaszban. Az 

összes kérdés esetén jelölje be, hogy mit gondol arról, az adott állítás mennyire jellemzi a családját: 

„majdnem mindig”, „általában”, „néha”, „nagyon-nagyon ritkán”. Miközben válaszol, próbáljon 

meg az egész (együtt élő) családra gondolni, ne pedig egyenként a családtagokra. Például, ha a 24-es 

kérdésnél („A családtagok szemtől szemben megmondják egymásnak, amit mondani akarnak.”) úgy 

érzi, hogy az a családtagok többségére igaz, akkor az „általában” választ érdemes bekarikáznia. Ha 

mindenkire igaz a családjából ez az állítás, akkor a „majdnem mindig” választ jelölje be.  
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XIV. melléklet: Komplex Család Kérdőív 

 
Az alábbi kérdések is a családi életre vonatkoznak. Kérünk, válaszolj őszintén a saját tapasztalataid 

figyelembevételével az itt következő kérdésekre a számok bekarikázásával. Minden kérdésnél azt a 

számot karikázd be, amelyik a legpontosabban jelzi tapasztalataidat!  

 

1. Mondható-e, hogy a családodban sok a vitatkozás és civakodás? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

2. Vannak-e otthonodban olyan tárgyak, pl. fotók, festmények, régiségek, családi ereklyék, „értékes 

vagyontárgyak”, stb., melyek sokat jelentenek a családtagoknak (sajátos emlékeket hordoznak)? 
egyáltalán nincsenek 

1 
nincsenek 

2 
vannak 

3 
teljes mértékben vannak 

4 

3. Tudnak-e a családod tagjai otthon „elvonulni”, hogy nyugodtan gondolkozhassanak?  

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

4. A család többi tagja, ha olyan dolgokkal vannak elfoglalva, amik fontosak nekik, komolyak és 

lelkesültek? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

5. Vannak-e világos szabályok arra, hogy gördülékenyen menjen a háztartás? 

egyáltalán nincsenek 

1 
nincsenek 

2 
vannak 

3 
teljes mértékben vannak 

4 

6. Ha nyomott vagy, vagy gondod van, észreveszik-e a többiek, anélkül, hogy mondanád? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

7. Nehéz otthon magadban maradnod, vagy visszahúzódnod a „saját világodba”, ha ezt szeretnéd? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

8. Mondanád-e, hogy családod „vallásos” vagy „hívő”, még ha nem is rendszeres templomlátogatók? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

9. Előfordul-e, hogy a családod tagjai napokig dühösek egymásra?  

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

10. Kritikusak-e egymással szemben a családod tagjai és érzéketlenek-e a másikkal szemben? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

11. Ha valami olyasmibe merülsz bele, amit nagyon szeretsz csinálni, gyakran megzavarnak-e azzal, hogy 

más családi kötelezettségeket kell teljesítened? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

12. Családod tagjai közömbösek-e a világ eseményeivel, vagy problémáival szemben? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 
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13. Családi környezeted kiszámíthatatlan, vagy rendszertelen? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

14. Van-e családodnak a születésnapok és ünnepek megünneplésére hagyományos módszere, amely növeli 

a család egységének és együttlétének érzését? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

15. Szokták-e a családod tagjai a kedvedért módosítani terveiket? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

16. Figyelnek-e rád családod tagjai (vagy-e néha a figyelem középpontjában)? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

17. Következetesek-e családod tagjai a cselekedeteikben? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

18. Világos-e számodra és más családtagjaid számára, hogy ki hozza a végső döntéseket bizonyos otthoni 

kérdésekben (pl. a gyerekek este meddig maradhatnak ki, vagy kinél legyen a kocsi stb.)? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

19. Van-e lehetőséged otthon olyan zenét hallgatni, vagy olyan tv műsort nézni, amilyet akarsz? 

egyáltalán nincs 

1 
nincs 

2 
van 

3 
teljes mértékben van 

4 

20. Mikor a családtagok sportolnak, vagy játszanak, van-e versenyszellem? 

egyáltalán nincs 

1 
nincs 

2 
van 

3 
teljes mértékben van 

4 

21. Mikor a család együtt elmegy valahová (pl. vakációra vagy vacsorázni), érzel-e zavart vagy szégyent 

miattuk? 
egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

22. Nehéz-e neked otthon „önmagad lenni”, mókázni, hülyéskedni? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

23. Büszkék-e családtagjaid, keményen dolgoznak-e, vannak-e ideáljaik, értékeik? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 

24. Rosszul érzed-e magad a családban, félénk vagy-e? 

egyáltalán nem 

1 
általában nem 

2 
általában igen 

3 
teljes mértékben igen 

4 
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XV. melléklet: Resilience Youth Developmental Modul (RYDM) 

 

 

Kérjük, jelöld be, mennyire találod igaznak a következő állításokat az iskoláddal 

kapcsolatban! Soronként egy választ adj! 

Az iskolámban van olyan tanár vagy más 

felnőtt… 

egyáltalán 

nem igaz 

kicsit 

igaz 

eléggé 

igaz 

nagyon 

igaz 
1 2 3 4 

aki igazán odafigyel rám.     

aki megdicsér, ha jól végzem a feladatom.     

aki észreveszi, ha nem vagyok ott.     

aki mindig a legjobbat várja el tőlem.     

aki meghallgat, amikor valamit el akarok mondani.     

aki hisz abban, hogy sikeres leszek.     

Az iskolában… 

egyáltalán 

nem igaz 

kicsit 

igaz 

eléggé 

igaz 

nagyon 

igaz 
1 2 3 4 

érdekes dolgokat csinálok.     

beleszólhatok az osztály dolgaiba, és abba, hogy mik 

legyenek a szabályok.     

számít, amit csinálok.     

 

 

A következő állítások olyan dolgokra vonatkoznak, amik nem otthon vagy az iskolában 

fordulnak elő, hanem a szomszédságban, vagy az ismeretségi körödben 

Az iskolán és az otthonomon KÍVÜL, van olyan 

felnőtt… 

egyáltalán 

nem igaz 

kicsit 

igaz 

eléggé 

igaz 

nagyon 

igaz 
1 2 3 4 

aki igazán odafigyel rám.     

aki megdicsér, ha jól végzem a feladatom.     

aki észreveszi, ha nyugtalanít/felzaklat valami.     

aki hisz abban, hogy sikeres leszek.     

aki mindig a legjobbat várja el tőlem.     

akiben megbízom.     

Az iskolán kívül, és amikor nem vagyok otthon, 

jellemzőek rám az alábbi tevékenységek: 

egyáltalán 

nem igaz 

kicsit 

igaz 

eléggé 

igaz 

nagyon 

igaz 
1 2 3 4 

Tagja vagyok valamilyen klubnak, sportkörnek, vagy 

más csoportnak.     

Komolyan foglalkozom zenével, művészetekkel, 

irodalommal, sporttal vagy más hobbival.     

Csinálok olyan dolgokat, amikkel másoknak segítek.      
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Mennyire igazak a következő, barátaidra vonatkozó állítások? Soronként egy választ 

adj! 

Van olyan velem közel egykorú 

barátom… 

egyáltalán 

nem igaz 
kicsit igaz eléggé igaz 

nagyon 

igaz 

1 2 3 4 

aki igazán odafigyel rám.     

akivel beszélhetek a problémáimról.     

aki segít nekem, ha nehéz időket élek meg.     

A barátaim… 

egyáltalán 

nem igaz 

egy kicsit 

igaz 
eléggé igaz 

nagyon 

igaz 
1 2 3 4 

sokszor bajba kerülnek.     

megpróbálják azt tenni, ami helyes.     

jól tanulnak.     

 

 

Mennyire igazak az alábbi állítások az otthonodra, illetve azokra a felnőttekre, akikkel együtt 

élsz? 

Van OTTHON olyan felnőtt (a szüleim vagy 

más),… 

egyáltalán 

nem igaz 

kicsit 

igaz 

eléggé 

igaz 

nagyon 

igaz 

1 2 3 4 

aki elvárja tőlem, hogy betartsam a szabályokat.     

akit érdekel, hogy mit csinálok az iskolában.     

aki hisz abban, hogy sikeres leszek.     

akivel beszélhetek a problémáimról.     

aki mindig a legjobbat várja el tőlem.     

aki odafigyel rám, ha valamit el akarok mondani.     

akivel érdekes dolgokat csinálunk, vagy érdekes 

helyekre megyünk.     

Otthon… 

egyáltalán 

nem igaz 

kicsit 

igaz 

eléggé 

igaz 

nagyon 

igaz 
1 2 3 4 

számít, amit csinálok.     

beleszólhatok a családi döntésekbe.     
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XVI. melléklet: Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív junior változat 

 

A kérdőív olyan különböző állításokat tartalmaz, amelyek az emberek jellemző 

tulajdonságait és életfelfogásait írják le. Kérjük, gondosan olvasd el az egyes állításokat 

és jelöld be X-szel minden sorban a rád legjellemzőbb válaszlehetőséget!  

 Egyálta-

lán nem 

jellemző 

rám 

Kicsit 

jellemző 

rám 

Jellemző 

rám 

Teljesen 

jellemző 

rám 

1. Reggelente általában olyan érzésem van, hogy a mai nap egy sikerekben és 

örömökben gazdag nap lesz számomra.  
    

2. Ritkán találok valami értelmeset azokban a dolgokban, amiket nap mint nap 

csinálnom kell.  
    

3. A balszerencse gyakran megakadályozott abban, hogy sikert érjek el.  
    

4. Meg vagyok elégedve azzal, aki vagyok, és azzal is, amit eddig teljesítettem az 

életben.  
    

5. Örülök minden új feladatnak, mert úgy érzem, fejlődhetek, ha foglalkozom 

velük.  
    

6. Bízom abban, hogy megfelelő képességekkel rendelkezem az életem 

eredményes irányításához.  
    

7. Ritkán kerültem olyan helyzetbe, amelyben nem tudtam megoldást találni a 

felmerülő problémára. 
    

8. Gyakran elkalandoznak a gondolataim arról, amit éppen csinálni akarok.  
    

9. Ha elkezdek valamit, azt rendszerint végig is csinálom. 
    

10. Gyakran csinálok olyan dolgokat, amelyeket később megbánok. 
    

11. Amikor valami nem úgy megy, ahogy kéne, gyorsan dühbe gurulok. 
    

12. Időnként lényegtelennek tűnő problémák miatt is aggodalom tölt el. 
    

13. Bizalmatlan vagyok az emberek iránt, mert már sokszor csalódtam bennük. 
    

14. Ha bajban vagyok nagy nehézséget jelent számomra az, hogy hogyan 

szerezzek segítséget a közvetlen környezetemből. 
    

15. Szeretek vitát kezdeményezni, mert az a meggyőződésem, hogy az engem is 

és társaimat is új gondolatok és ötletek kitalálására készteti.  
    

16. Úgy érzem, hogy egyre kevésbé vagyok hatékony. 
    

17. Ha a jövőmre gondolok, úgy érzem több bajom lesz, mint sikerem. 
    

18. Az életem tele van értelmes dolgokkal, kiszámítható és általam kezelhető 

eseményekkel. 
    

19. Az eddig elért sikereimet és eredményeimet a kemény munkámnak és a 

tehetségemnek tulajdonítom, a szerencse nagyon kis szerepet játszott az 

életemben.  

    

20. Büszkeséggel tölt el, ha arra gondolok, hogy milyen személy is lett belőlem. 
    

21. Kíváncsian és érdeklődően figyelem, hogy mi történik körülöttem és 

igyekszem minden újdonságról értesülni. 
    

22. Ha van valamilyen elképzelésem az életemben adódó problémák 

megoldására, azt magabiztosan végrehajtom.  
    

23. Sokan mondják rólam, hogy én egy leleményes ember vagyok. 
    

24. Többször előfordul velem, hogy csak fizikailag vagyok jelen valahol, a 

gondolataim ugyanakkor egészen máshol járnak. 
    

25. Jellemző rám az, hogy hol ebbe kapok bele, hol abba; még be sem fejeztem az 

egyik dolgomat máris mást csinálok. 
    

26. Gyakran előbb jár a szám, mint ahogy gondolkodnék. 
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Egyálta-

lán nem 

jellemző 

rám 

Kicsit 

jellemző 

rám 

Jellemző 

rám 

Teljesen 

jellemző 

rám 

27. Forrófejűségem sok problémát okozott már nekem. 
    

28. Ha kudarc ér sokáig gyötröm magam miatta. 
    

29. Jó érzékem van ahhoz, hogy kiválasszam ki az a személy, akire számíthatok, 

ha segítségre van szükségem.   
    

30. Könnyen rá tudom venni társaimat arra, hogy velem tartsanak. 
    

31. Társaimmal, barátaimmal együttműködve gyakran eszelünk ki olyan 

dolgokat, amelyeket külön-külön nem valószínű, hogy kiötlenék. 
    

32. Azt gondolom, hogy életem különböző területein egyre sikeresebbé válok. 
    

33. Úgy érzem, hogy egy sikeres ember vagyok, aki bátran bízhat egy boldog 

jövőben. 
    

34. Ritkán érzem azt, hogy céltalan vagy kilátástalan lenne az életem.  
    

35. Gyakran érzem azt, hogy nem én irányítom az életemet. 
    

36. Hajlamos vagyok arra, hogy leértékeljem az eredményeimet. 
    

37. Jobban érezném magam, ha nem kéne mindig újabb és újabb dolgokat 

megtanulni, és azt figyelni mi miért fontos és miért nem.  
    

38. Gyakran megesik velem, hogy elállok egy tervemtől, mert nem érzek 

elegendő önbizalmat a megvalósításához.  
    

39. Képes vagyok arra, hogy több megoldással is előrukkoljak egy probléma 

kapcsán. 
    

40. Ha egy feladatnak nekikezdek, akkor kizárólag az köti le a figyelmemet. 
    

41. Ha eldöntöttem, hogy mit akarok, azt megcsinálom, még akkor is, ha komoly 

akadályokba ütközöm.  
    

42. Gyakran elhamarkodom a döntéseimet. 
    

43. Könnyen elfogy a türelmem, ha nem tudok végére járni annak, amit 

elhatároztam. 
    

44. A kellemetlen élmények hatására nagyon gyorsan kerülök rossz hangulatba. 
    

45. Tehetséges vagyok annak megítélésében, hogy ki a rossz vagy jó szándékú 

ember a környezetemben. 
    

46. Ha vitára kerül a sor, társaim többnyire az én álláspontomat szokták 

elfogadni. 
    

47. Ha a társaimmal vitatom meg a problémáimat, az kevesebb haszonnal jár 

annál, mint amikor magam próbálok megoldást találni. 
    

48. Társaimhoz viszonyítva magam, úgy érzem, hogy ők komoly fejlődést 

mutatnak, én meg mintha egyhelyben járnék.  
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XVII. melléklet: Páskuné Kiss-féle Szabadidő Kérdőív 

 

 

Miként gondolkodom a szabadidőről? 

 

A következő mondatkezdemény után lehetséges befejezéseket olvashatsz. Kérlek, hogy 

gondosan olvasd végig mindet, majd utána döntsd el, melyik az az öt mondatbefejezés, amely 

leginkább kifejezi a Te álláspontodat! Tegyél a megfelelő rubrikákba X-et! Ha ezzel 

elkészültél, válaszd ki azt a két mondatbefejezést, amelyek számodra a legkevésbé fontosak, 

ezeket jelöld 0-val! A többihez ne tegyél semmilyen jelölést! 

 

A szabadidő számomra lehetőséget ad arra, hogy… 

 
legfontosabb 
(x-szel jelölve) 

legkevésbé 

fontos 
(0-val 

jelölve) 

… pihenjek (relaxáció, fekvés, semmittevés).   

… együtt legyek azokkal, akiket szeretek.   

… örömet szerezzek vagy segítsek másoknak.   

… szélesítsem látókörömet.   

… egyéb (nem iskolai/munkahelyi) teendőimet elvégezzem.   

… valamilyen alkotótevékenységet végezzek.   

… saját magammal foglalkozzak.   

… fizikailag karbantartsam magam.   

… fejlesszem magam valamilyen általam választott területen.   

… egyedül legyek a gondolataimmal.   

… kikapcsolódjak, elengedhessem magam.   

… (egyéb):    
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XVIII. melléklet: A szülői kérdőívcsomag szociodemográfiai adatokra és kontroll 

változókra rákérdező része 

 

Elsőként Önről, gyermekéről és a családjáról szeretnénk kérdezni:  
1. Milyen kapcsolatban van Ön a kérdőív párját kitöltő gyermekkel?  

  édesanya  

  nevelőanya vagy mostohaanya  

  gondviselő (nő)  

  édesapa  

  nevelőapa vagy mostohaapa  

  gondviselő (férfi)  

 

2. Milyen nemű a gyermeke?   fiú   lány   

3. Mikor született a gyermeke? Év:__________ Hó: ___________ Nap:__________ 

4. Ön hány éves? ______________ 
5. Az Ön családi állapota:  

  házas vagy kapcsolatban él  

  elvált  

  hajadon/nőtlen  

  özvegy  

 
6. Mióta élnek együtt jelenlegi kapcsolatában (házasságában, élettársi kapcsolatában)? ________ 

 
7. Házastársa/élettársa hány éves? _____________ 

 

8. Hány gyermeke van? ______________ 

 
9. Hány évesek és milyen neműek gyermekei? 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Hány gyermeket nevel jelenleg? _____________ 

 
11. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?  12. Mi az Ön házastársának/élettársának 

legmagasabb iskolai végzettsége? 

 egyetemet vagy főiskolát végzett     egyetemet vagy főiskolát végzett  

 középiskolát végzett      középiskolát végzett  

 szakmunkás bizonyítványa van    szakmunkás bizonyítványa van  

 általános iskolát végzett      általános iskolát végzett  

 nem fejezte be az általános iskolát    nem fejezte be az általános iskolát  

       
13. Mi az Ön jelenlegi aktivitása?  14. Mi az Ön házastársának/élettársának a 

jelenlegi aktivitása?  
 közalkalmazott       közalkalmazott  

 alkalmazott       alkalmazott  

 vezető       vezető   

 vállalkozó        vállalkozó  

 alkalmi munkás       alkalmi munkás  

 nyugdíjas        nyugdíjas  

 háztartásbeli       háztartásbeli  

 GYES-en, GYED-en van     GYES-en, GYED-en van  

 egyéb: _________________    egyéb: __________________  
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16. Milyennek ítéli meg a család jelenlegi megélhetését biztosító jövedelmét?  

 jelentősen az átlag feletti             

 átlagnál jobb               

 átlagos  

 átlag alatti                              

 jelentősen az átlag alatti  

 

17. Milyennek értékeli Ön a saját egészségi állapotát?  

   kitűnő  

   jó  

   megfelelő  

   rossz  

   
18. Szenved-e Ön valamilyen krónikus betegségben?  

   nem   igen (ha igen, kérjük, írja ide, miben:___________________)  

 
19. Szenved-e gyermeke valamilyen krónikus betegségben?  

   nem   igen (ha igen, kérjük, írja ide, miben:___________________)  

 
20. Jár-e Ön vallásos közösségbe (pl. templom, Bibliaóra)?  

 igen, rendszeresen  

 igen, de csak nagyobb ünnepekkor  

 soha  
 

21. Járt-e már valaha gyermekével nevelési tanácsadáson, pszichés gondozáson?  

   nem  

  igen  

Ha igen, hány éves volt akkor gyermeke? _________ éves 

Milyen jellegű probléma merült fel?_______________________________  

 
22. Megállapítottak-e gyermekénél SNI-t (sajátos nevelési igényt)? 

  nem  

  igen  

  Ha igen, mikor és mi ez a diagnózis:__________________________________ 

 
23. Megállapítottak-e gyermekénél BTM-et (beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézséget)? 

  nem  

  igen  

  Ha igen, mikor: __________  

 
24. A kérdőív párját kitöltő gyermeke hányadik az együttélő gyerekek között a 

testvérsorban?_______ 

 

25. Az elmúlt 30 napban gyermeke hány napot hiányozott az iskolából? ____________ napot  

Ebből igazolt: ________ nap  

Ebből igazolatlan: ________ nap  

Ha hiányozott, miért hiányozott az iskolából? (Kérjük, írja le röviden!)_________________________ 
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XIX. melléklet: Gyermekviselkedési Kérdőív szülői változat 

 

 
Az alábbiakban gyermekekre, fiatalokra jellemző kijelentéseket olvashat. Kérjük, jelezze, hogy 

a kijelentés MILYEN MÉRTÉKBEN JELLEMEZI GYERMEKÉT!   

 

 

 
Nem Kissé Nagyon 

1. Sokat vitatkozik.  
0 1 2 

2. Nehezére esik koncentrálni, figyelmét semmi nem köti le tartósan.  
0 1 2 

3. Nem tud nyugton ülni, nyughatatlan, túl mozgékony.  
0 1 2 

4. Csüng a felnőtteken, önállótlan.  
0 1 2 

5. Panaszolja, hogy magányos.  
0 1 2 

6. Kuszán vagy zavarosan viselkedik.  
0 1 2 

7. Gyakran sír.  
0 1 2 

8. Kegyetlenkedik, piszkálódik.  
0 1 2 

9. Nagyon kell rá figyelni.  
0 1 2 

10. Rongálja saját vagy mások holmiját.  
0 1 2 

11. Otthon vagy az iskolában szófogadatlan.  
0 1 2 

12. Nem jön ki a többi gyerekkel.  
0 1 2 

13. Úgy tűnik, nem érez bűntudatot, ha rosszat tesz.  
0 1 2 

14. Gyakran fél attól, hogy esetleg valami rosszat tesz vagy gondol.  
0 1 2 

15. Úgy érzi vagy arról panaszkodik, hogy senki sem szereti.  
0 1 2 

16. Úgy érzi, hogy mindenki őt akarja bántani.  
0 1 2 

17. Értéktelennek vagy kisebbrendűnek érzi magát.  
0 1 2 

18. Gyakran keveredik verekedésekbe.  
0 1 2 

19. A többiek sokszor csúfolják.  
0 1 2 

20. Könnyen keveredik rossz társaságba.  
0 1 2 

21. Indulatos, meggondolatlanul cselekszik. 
0 1 2 

22. Szívesebben van egyedül, mint mások társaságában.  
0 1 2 

23. Gyakran füllent vagy hazudik.  
0 1 2 

24. Gyakran ideges, feszült, egzaltált.  
0 1 2 

25. A többi gyerek nem nagyon kedveli.  
0 1 2 

26. Túlságosan félős, szorongó.  
0 1 2 

27. Gyakran olyan, mintha szédülne.  
0 1 2 

28. Kimerültnek néz ki.  
0 1 2 

29. Gyakran fáj a feje ismert egészségügyi ok nélkül.  
0 1 2 
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30. Gyakran van hányingere ismert egészségügyi ok nélkül.  
0 1 2 

31. Gyakran van hasfájása vagy hasgörcse ismert egészségügyi ok nélkül. 
0 1 2 

32. Gyakran hány ismert egészségügyi ok nélkül.  
0 1 2 

33. Testileg bántalmaz másokat.  
0 1 2 

34. Iskolai teljesítménye gyenge.  
0 1 2 

35. Nem szeret beszélgetni.  
0 1 2 

36. Szégyenlős, gátlásos.  
0 1 2 

37. Könnyen elbambul.  
0 1 2 

38. Előfordul, hogy otthon vagy otthonán kívül lop.  
0 1 2 

39. Sokat duzzog.  
0 1 2 

40. Könnyen káromkodik, trágár szavakat használ.  
0 1 2 

41. Dührohamai vannak, vagy könnyen indulatossá válik.  
0 1 2 

42. Csavarog, kerüli az iskolát.  
0 1 2 

43. Boldogtalan, szomorú vagy lehangolt.  
0 1 2 

44. Rombol, értelmetlenül tönkretesz dolgokat.  
0 1 2 

45. Visszahúzódó, nem barátkozik a többiekkel.  
0 1 2 

46. Aggodalmaskodó.  
0 1 2 
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XX. melléklet: Mentális Egészség Kontinuum Skála rövidített változat 

 
 

Kérjük, válaszoljon a következő kérdésekre, amelyek arra vonatkoznak, hogy ÖN hogyan érezte 

magát az elmúlt egy hónapban. Jelölje be mindegyik sorban azt a négyzetet, amelyik a legjobban 

kifejezi, hogy milyen gyakran tapasztalta vagy érezte az alábbiakat:  

 

Az elmúlt egy hónapban 

milyen gyakran érezte azt, 

hogy: 

SOHA 

EGYSZER 

VAGY 

KÉTSZER 

KB. 

HETENTE 

EGYSZER 

KB. 

HETENTE 

KÉTSZER 

VAGY 

HÁROM-

SZOR 

MAJD-

NEM 

MINDEN 

NAP 

MINDEN 

NAP 

 

1. boldog volt  
      

 

2. megelégedett volt  
      

 

3. elégedett volt az életével  
      

4. valami fontossal járult hozzá 

a társadalomhoz  
      

5. tartozik egy közösséghez (pl. 

egy társadalmi csoporthoz vagy a 

lakókörnyezetében élőkhöz) 

      

6. a társadalmunk minden 

ember számára egy jó hely 

vagy hogy egyre jobb hellyé 

válik  

      

 

7. az emberek alapvetően jók  
      

8. az a mód, ahogy a 

társadalmunk működik 

megérthető (értelmezhető)   

      

9. a személyisége legtöbb 

részét szereti, elfogadta  
      

10. a mindennapi élettel 

kapcsolatos kötelezettségeit jól 

ellátta   

      

11. másokkal meleg 

(szeretetteljes) és bizalomteli 

kapcsolatai voltak  

      

12. olyan élményei voltak, 

amelyek fejlődésre és arra 

ösztönözték, hogy jobb 

emberré váljon   

      

13. magabiztos volt ahhoz, 

hogy a saját véleményét és 

elképzeléseit kialakítsa és 

kifejezze   

      

14. az élete határozott iránnyal 

vagy értelemmel bír  
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XXI. melléklet: Beck Depresszió Kérdőív rövidített változat 

 

 

 

Kérjük, jelölje be, hogy az alábbi állítások mennyire jellemzik Önt! 

 Egyálta-

lán nem 

jellemző 

Alig 

jellemző 

Jellemző Teljesen 

jellemző 

Minden érdeklődésemet elvesztettem mások 

iránt. 

□ □ □ □ 

Semmiben sem tudok dönteni többé. □ □ □ □ 

Több órával korábban ébredek, mint szoktam, 

és nem tudok újra elaludni. 

□ □ □ □ 

Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is 

csináljak. 

□ □ □ □ 

Annyira aggódom testi-fizikai panaszok miatt, 

hogy másra sem tudok gondolni. 

□ □ □ □ 

Semmilyen munkát nem vagyok képes ellátni. □ □ □ □ 

Úgy látom, a jövőm reménytelen, és a 

helyzetem nem fog változni. 

□ □ □ □ 

Mindennel elégedetlen vagy közömbös 

vagyok. 

□ □ □ □ 

Állandóan hibáztatom magam. □ □ □ □ 
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XXII. melléklet: Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív 

 

 

A következő állítások az emberek jellemző tulajdonságait és életfelfogását írják le. Kérjük, 

gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje meg válaszát az alábbiak szerint: ha úgy 

gondolja, hogy az állítás teljes mértékben jellemző Önre, akkor a 4-est karikázza be, ha az állítás 

majdnem jellemzi Önt, akkor a 3-mast karikázza be, ha az állítás egy kicsit jellemző Önre, akkor 

a 2-est, ha egyáltalán nem jellemző, akkor az 1-est karikázza be. 

 Egyál-

talán 

nem 

jellem-

ző 

 

1 

Kicsit 

jellem-

ző 

 

 

 

2 

Majd-

nem 

jellem-

ző 

 

 

3 

Teljes 

mérték

-ben 

jellem-

ző 

 

4 

1. Akik ismernek, optimistának tartanak. □ □ □ □ 

2. Tapasztalataim szerint a siker a jó tervezés eredménye. □ □ □ □ 

3. Akár a múltamat vizsgálom, akár a jövőmről elmélkedem, úgy 

érzem én értelemteli életet élek. 

□ □ □ □ 

4. Nagyon örülök magamnak és annak, amit az életben elértem. □ □ □ □ 

5. Úgy érzem, hogy egyre kevésbé vagyok hatékony. □ □ □ □ 

6. Nem kedvelem különösebben az új és váratlan helyzeteket. □ □ □ □ 

7. Nagyon jól "olvasok" mások gondolataiban és indítékaiban. □ □ □ □ 

8. Találékonyabb vagyok másoknál. □ □ □ □ 

9. Gyakran tudom, mit kellene tennem, de általában nincs meg bennem 

a képesség arra, hogy meg is tegyem. 

□ □ □ □ 

10. Általában tudok találni olyasvalakit, aki segít megoldani a 

problémáimat, ha szükségem van rá. 

□ □ □ □ 

11. Úgy gondolom, hogy vezetőerő vagyok abban, hogy másokkal 

együttműködve alakítsam, befolyásoljam és fejlesszem mindazt, ami 

velünk történik. 

□ □ □ □ 

12. Gyakran megesik, hogy fizikailag jelen vagyok, de gondolataim 

máshol járnak. 

□ □ □ □ 

13. Még ha egy munka nehéz is vagy problémákba ütközöm, akkor is 

tovább dolgozom, míg be nem fejezem. 

□ □ □ □ 

14. Olyan ember vagyok, aki azonnal kimondja, ami az eszébe jut. □ □ □ □ 

15. Gyakran vagyok ideges. □ □ □ □ 

16. Elveszítem a nyugalmamat, ha valaki félbeszakít, mikor valami 

fontos dologra koncentrálok. 

□ □ □ □ 

17. Meg vagyok győződve arról, hogy a körülöttem zajló dolgok 

többsége időben jóra fordul. 

□ □ □ □ 

18. Biztos vagyok benne, hogy minden, ami velem történik, jobban függ 

tőlem, mint a sorstól vagy a szerencsétlen körülményektől. 

□ □ □ □ 
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19. Olyan érzésem van, hogy sok dolog, ami velem történik, az zavaros 

és nem is tudom, miért is mennek úgy a dolgok, ahogy mennek. 

□ □ □ □ 

20. Erős az önbecsülésem, és vannak olyan értékeim, amiért érdemes 

harcolnom. 

□ □ □ □ 

21. Azt gondolom, hogy életem különböző területein egyre sikeresebbé 

válok. 

□ □ □ □ 

22. Nyitott vagyok az életem változásaira, úgy hiszem ezek új és 

érdekes lehetőséget adnak nekem. 

□ □ □ □ 

23. Úgy tekintem magam, mint aki nagyon jól ítél meg másokat. □ □ □ □ 

24. Még ha nyomás alatt állok is, nagyon jól tudok alternatív 

megoldásokat találni egy problémára. 

□ □ □ □ 

25. Az az érzés, hogy amit el akartam érni, a legtöbb esetben sikerült is, 

adja az egyik legnagyobb erőt számomra, az élet nehézségeivel való 

küzdelemben. 

□ □ □ □ 

26. Mikor olyan helyzetben voltam, hogy volt valami problémám, 

megtaláltam a megfelelő embert, aki segített. 

□ □ □ □ 

27. Gyakran vannak olyan ötleteim, amelyekhez mások eredményesen 

tudnak kapcsolódni és továbbgondolkodásra készteti őket. 

□ □ □ □ 

28. Gyakran veszem észre magamon, hogy saját világomban vagyok, 

távol attól, ami körülöttem történik. 

□ □ □ □ 

29. Ha valamit elkezdek, be is fejezem. □ □ □ □ 

30. Anélkül, hogy az indulat elragadna, tudok hallgatni érzéseimre. □ □ □ □ 

31. Könnyen felidegesít, ha hibázom. □ □ □ □ 

32. Könnyen válok türelmetlenné. □ □ □ □ 

33. Még ha nehéz helyzetbe kerülök is, teljesen meg vagyok győződve 

róla, hogy végül minden jóra fordul. 

□ □ □ □ 

34. Sohasem bízom abban, hogy a sors vagy a szerencse megoldja a 

problémámat. 

□ □ □ □ 

35. Ha az életemet nézem, úgy látom, hogy az értelmes és 

következetesen alakul.   

□ □ □ □ 

36. Függetlenül attól, hogy mások mit gondolnak rólam, én nagyon 

tisztelem magam azért, amit eddig elértem. 

□ □ □ □ 

37. A múlt évben személyiségem egyáltalán nem úgy változott, ahogy 

szerettem volna. 

□ □ □ □ 

38. A váratlan dolgokat az életemben úgy tekintem, mint izgalmas 

kihívást, és fenntartom a fejlődés lehetőségét. 

□ □ □ □ 

39. Gyakran jók a megsejtéseim arról, hogy hogyan gondolkodnak és 

éreznek az emberek. 

□ □ □ □ 

40. Mások szerint is jó problémamegoldó vagyok. □ □ □ □ 

41. Sikeresen el tudom érni a magam elé tűzött célokat. □ □ □ □ 

42. Ha segítségre van szükségem, nem esik nehezemre, hogy másoktól 

kérjek támogatást, még ha nem is ismerem jól őket, akkor is. 

□ □ □ □ 
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43. Ügyesen rá tudom venni az embereket arra, hogy új és eredeti 

ötletekkel álljanak elő. 

□ □ □ □ 

44. Az utóbbi időben úgy érzem, nem tudok lépést tartani azzal, ami 

körülöttem zajlik. 

□ □ □ □ 

45. Ha a dolgok nem a terv szerint mennek, hamar feladom. □ □ □ □ 

46. Gyakran teszek meg dolgokat, amiket aztán megbánok. □ □ □ □ 

47. Még apró problémák is szoktak aggasztani. □ □ □ □ 

48. Ritkán vagyok ingerült. □ □ □ □ 

49. Jó érzésekkel gondolok a jövőmre. □ □ □ □ 

50. A sikereimet kemény munkámnak köszönhetem, nem a szerencsés 

körülményeknek. 

□ □ □ □ 

51. Ritkán tapasztalom azt, hogy bármi is értelmet adna 

mindennapjaimnak. 

□ □ □ □ 

52. Úgy látom magam, mint akinek komoly belső erőforrásai vannak 

ahhoz, hogy sikeres legyen. 

□ □ □ □ 

53. Sok helyzet volt már, amikor kétségbe vontam, hogy mint ember 

fejlődni tudok. 

□ □ □ □ 

54. Általában keresem az új kihívásokat. □ □ □ □ 

55. Gyakran tudom, mit fognak mondani az emberek, még mielőtt 

megszólalnának. 

□ □ □ □ 

56. Jó vagyok az olyan munkában, ahol új és eredeti ötletek kellenek. □ □ □ □ 

57. Korábbi tapasztalataimból tudom, hogy a legtöbb dologban, amit 

csinálok, biztos vagyok. 

□ □ □ □ 

58. Ismerőseim között sok olyan van, akire biztosan támaszkodhatok. □ □ □ □ 

59. Csoporthelyzetben gyakran mondják az emberek, hogy serkentik 

őket a gondolataim. 

□ □ □ □ 

60. Gyakran van olyan érzésem, hogy a világ csak úgy elmegy 

mellettem. 

□ □ □ □ 

61. Ha a dolgok nem terv szerint mennek, könnyen elmegy a kedvem 

attól, hogy folytassam őket. 

□ □ □ □ 

62. Jellemző rám az, hogy először beszélek, aztán gondolkodom. □ □ □ □ 

63. Érzékeny vagyok a kritikára. □ □ □ □ 

64. Ha eldöntöttem valamit és az nem úgy megy, ahogy szeretném, 

dühös leszek. 

□ □ □ □ 

65. Olyan ember vagyok, aki nagyon derülátón tekint az életre. □ □ □ □ 

66. A fontos dolgok többségét, amelyek velem történnek, előre látni és 

ellenőrizni tudom. 

□ □ □ □ 

67. Úgy érzem, az életemből hiányoznak a világosan megfogalmazott 

célok. 

□ □ □ □ 

68. Büszke vagyok magamra, mikor arra gondolok, milyen ember is lett 

belőlem. 

□ □ □ □ 
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69. Más emberek úgy tűnik, változnak, magamról úgy érzem, körbe-

körbe járok. 

□ □ □ □ 

70. Még a váratlan helyzeteket is úgy veszem, hogy azok izgalmas 

kihívások számomra. 

□ □ □ □ 

71. Gyakran fel tudom fedezni, milyen szerepet játszanak az emberek 

egy csoportban, még akkor is, ha ez előttük rejtve marad. 

□ □ □ □ 

72. Szokatlanul nagy tehetségem van hozzá, hogy többféle megoldást 

találjak, ha kell, ha problémákkal találkozom. 

□ □ □ □ 

73. Ha megoldást látok egy problémára, biztos vagyok benne, hogy meg 

tudom tenni, amit kell. 

□ □ □ □ 

74. Nem haboznék, hogy különböző embereket hívjak fel tanácsért 

valamilyen személyes problémám megoldása érdekében. 

□ □ □ □ 

75. Csoportban dolgozva gyakran fontosak a gondolataim. □ □ □ □ 

76. Gyakran zavarnak a múlttal és jövővel kapcsolatos gondolatok. □ □ □ □ 

77. Gyakran kezdtem új terv megvalósításához, még mielőtt a korábbit 

befejeztem volna. 

□ □ □ □ 

78. Bárcsak ne volnék ilyen hirtelen természetű. □ □ □ □ 

79. Könnyen lehangol, ha kellemetlen dolgokkal találkozom. □ □ □ □ 

80. Én nem vagyok az az ember, aki könnyen elveszíti a nyugalmát. □ □ □ □ 

 

 

 


