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Székely Zsófia: 

Szülés – Család – Párkapcsolat Mélyinterjúk elemzése 

Beszámoló 

2010. szeptember 15. 

 

Vizsgálatban résztvevő személyek: 

1. 1978-ban született nő, fővárosi lakos, házas, 8 hónapos gyermek. 

2. 1978-ban született nő, fővárosi lakos, házas, 4 hónapos gyermek. 

3. 1978-ben született nő, falusi lakos, hajadon, látogató élettársi kapcsolat, 14 hónapos 

gyermek. 

4. 1974-ben született nő, kisvárosi lakos, kétszer elvált, egyedülálló, 4 gyermek (16, 12, 12, 

5évesek, 2 házasságból). 

5. 1974-ben született nő, kisvárosi lakos, elvált, élettársi kapcsolatból kilépett, egyedülálló, 10 

éves gyermek. 

 

 

Általános megfigyelések: 

A vizsgálati helyzetben mindannyian segítőkészen, őszintén vesznek részt. A beszélgetések 

hanganyagait diktafonnal rögzítettem, a Családi Kapcsolatok kérdőívet kitöltötték. 

Szívesen beszéltek a szülésükről, bár voltak ketten is (2. és 3. alany), akik nehezen 

fogalmazták meg egyéni élményüket – ez nem feltétlenül függött össze azzal, hogy az negatív 

lenne, mivel a 2. alany egyértelműen pozitív élményről számolt be, s a másik anyáé (3. alany) 

is inkább összetettként jellemezhető, mint negatívként. 

Az, hogy milyen régen szültek, szintén nem volt erős befolyásoló tényező: a 

legrészletesebben éppen a 10 éves lány anyukája mesélt (5. alany), nagyjából úgy, mint a 8 

hónapos baba édesanyja (1. alany). Ellenben a 4 hónapos baba édesanyja (2. alany) volt az, 

aki néhány szót tudott csak mondani magáról a szülésről (itt két ok lehetséges: vagy általában 

nem tud beszélni intim érzéseiről, vagy még túl korai volt erről beszélnie). Ebben az 

értelemben tehát az idő mégiscsak lehet befolyásoló tényező (ti. még nem tudta szavakba 

önteni az érzéseit, eseményeket). 

Mind az öt interjúalany érzelmektől telítve, adekvátan mutatta meg életének ezt az intim 

részét. Egyikük esetében sem beszélhetünk traumatikus szülésről, bár előfordult pl. 
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császármetszés is. Az édesapák egy kivételével (3. alany) minden esetben jelen voltak a 

szüléseknél, amennyire lehetséges volt (legalább a kórházban ott voltak). 

Négy nő benyomásaim szerint feltételezhetően mentálisan egészséges volt, egyikük (4. alany) 

pedig elmondása szerint jelenleg is pszichiátriai kezelés alatt áll, bipoláris depresszió 

diagnózissal. 

 

 

Hogyan alakultak az egyes interjúalanyok, és a gyermek(ek) apjának párkapcsolatai? 

- személyes párkapcsolati történet, a kapcsolatok kezdete, felbomlása; 

- párkapcsolati problémák; 

- a jövőről alkotott elképzelések (saját maga, gyermeke, a gyermek apjának további sorsa) 

- változtatna-e valamin, ami történt, és ha igen, hogyan? (mit szeretett volna másképpen?) 

(további befolyásoló tényezők: életkor, lakóhely típusa, tágabb családi környezet felépítése, 
iskolai végzettség, vallásosság). 

1. Mindketten elsők voltak egymásnak, a kizárólagosság és hűség azóta is tart. A 

házasságban élt nemi életet tartja helyesnek. Lényegében nincs hosszú párkapcsolati 

történet, mert a jelen kapcsolat meghatározó az életében. Párkapcsolati problémákról 

nem számolt be. Jövőkép: három gyermek, természetesen közösen, a házasságban. A 

tágabb család mérsékelten segít, de a baráti kör (egyházi közösség) erősen jelen van és 

segítik is egymást. Az iskolai végzettségéről (egyetemre jár, hamarosan befejezi) 

elmondja, hogy elsőrendű fontosságú a család, a diplomát csak azért szerzi majd meg, 

hogy legyen – és mert ezzel lehet legtöbbet segíteni az embereken. 

2. Mindketten elsők voltak egymásnak, a kizárólagosság és hűség azóta is tart. A 

házasságban élt nemi életet tartja helyesnek. Lényegében nincs hosszú párkapcsolati 

történet, mert a jelen kapcsolat meghatározó az életében. Párkapcsolati problémákról 

nem számolt be. Jövőkép: még szeretnének gyereket, nem tudják, mikor, mennyit, 

természetesen közösen, a házasságban. A tágabb család sokat segít, de a baráti kör 

(egyházi közösség) erősen jelen van és segítik is egymást. Segítő szakmában dolgozott 

a szülés előtt (főiskolai végzettségű), fontos számára a munkája, szeretné majd 

összeegyeztetni a családdal. 
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3. Kevés komoly kapcsolata volt (diákkori szerelmek), az előző élettársi kapcsolata fél 

évig tartott, amiben fogant egy gyermek, amit végül nem tartott meg (az apa nem volt 

megbízható, és az anya családja nem támogatta). Jelenlegi kapcsolata látogató élettársi 

kapcsolat volt, de amikor véletlenül megfogant, a férfi elhagyta, tagadta a gyermeket, 

jelenleg is folyik az apasági per. Most támogatta, támogatja a család a gyermek 

kihordását és felnevelését. Nagyon megviseli az anyát a szakítás, mert teljesen 

váratlanul érte, elég jó volt a kapcsolatuk a terhesség előtt. Párt most nem keres, és 

nem is tervezi a jövőt, bár még szeretne gyereket (férjhez menni nem akar). Vallásos a 

maga módján, de nem tartozik közösséghez. Folyamatosan azon gondolkodik (hiszen 

krízisben van), hogy mit kellett volna másképp csinálnia, hogy ne így történjenek a 

dolgok, de erre nem tudja a választ. Elmondásából úgy tűnik, az apa nem teljesen 

egészséges mentálisan, ezért sok esélye nem volt. 

4. Nem volt élettársi kapcsolata, csak két házassága (barátságokból alakult ki 

mindkétszer, a férjekről nem mondott szinte semmit), a kapcsolat elhalványulása és 

egészségügyi problémák miatt végződött mindkettő válással – mindkét házasságáról 

ugyanazt mesélte el (lásd fentebb). Nem élte meg úgy a dolgokat, hogy változtatni 

lehetett volna (talán az ikrek szülése utáni hosszadalmas orvosi procedúrák 

történhettek volna másképp, ha más orvost választottak volna). Nem akar már 

gyereket (utolsó szülésnél sterilizálták), és párkapcsolatot sem. Családjával nem tartja 

a kapcsolatot (gyermekkorában nevelőapja megerőszakolta, az anyja pedig cserben 

hagyta ebben). Gyakorló és meggyőződéses vallásos, közösséghez is tartozik, ez az 

egyetlen dolog, ami kimozdítja otthonról. Jelenleg egyetemre jár, jogot tanul, végzős. 

5. A házassága előtt járt kamaszkorában fiúkkal, de ezek diákszerelmek voltak, első nagy 

szerelme a leendő férje volt. Az esküvő után hamarosan érkezett a gyerek, akit nagyon 

vártak, örültek neki. De aztán az évek során kiderült, hogy a férj nagyon elhidegült 

tőlük, alig töltött időt velük, és ezt nem bírta tovább a feleség. Elváltak, közben a 

férjnek új kapcsolata alakult ki, amelyben olyan kötődéseket is bevállalt, amit a volt 

feleségével nem – ezt külön sérelmezte az interjú-alany. Elmondta, hogy annyira 

szerelmes volt a férjébe, hogy sokmindent nem vett észre. Ezután egy súlyosan zavart 

férfival került élettársi kapcsolatba (befogadta, mert nem volt hová mennie) – de a 

férfi az előző kapcsolatából is öngyilkossági kísérlettel menekült, nem meglepő, hogy 

itt is ez lett a vége (sikertelen volt ezúttal is az öngyilkossági kísérlet). Ebben a 

kapcsolatban fogant egy gyermek, de az anya nem akarta megtartani, pontosan a férfi 

megbízhatatlansága miatt. Végül nem került sor művi abortuszra, mert a magzat 
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magától távozott. Nemrég sikerült kilépnie ebből a kapcsolatból (ami a gyereket is 

nagyon megviselte). Most egyedülálló, de alakul egy új kapcsolata, ahol a férfi éppen 

válni készül. A szüleire, családjára számíthat, segítenek egymásnak. A gyermek tartja 

a kapcsolatot az apjával és az apai nagyszülőkkel. Bízik a jövőben, szeretne még 

gyereket. Felsőfokú végzettségű, szakmájában dolgozik. Vallásos a maga módján, 

templomba is jár. 

 

 

A továbbiakban a kutatási tervben rögzített témakörök mentén elemzem az interjúkat. 

A házasságról, az élettársi kapcsolatról és az egyedülálló életformáról alkotott elképzelések: 

A házasságban élők, és azok is, akik már elváltak, mind egyértelműen kifejezték, hogy 

fontosnak és jónak tartják a házasság intézményét. Akik elváltak (4. és 5. alany), nem bánták 

meg, hogy valaha férjhez mentek, egyikük (5. alany) szeretne is még majd újra férjhez menni, 

gyereket szülni. Másikuk (4. alany), ahogy említettem korábban, saját problémái miatt nem 

akar semmilyen párkapcsolatot már. Az egyedüllét tehát neki megfelel. A másik két (3. 5. 

alany) egyedülálló nő életében ez átmeneti állapot, amelyet nehezen viselnek, és törekednek 

ennek megváltoztatására – egyiküknek (5. alany) van egy kialakuló párkapcsolata, másikuk (3. 

alany) pedig hosszabb távon gondolkodik majd a párválasztáson. 

Tudatosság az életvezetésben (választás/döntés vagy sodródás):  

Véleményem szerint egyikük esetében sincs szó sodródásról, bár a rossz párválasztás okozott 

olyan élethelyzetet többek esetében, amiben áldozattá váltak (elhagyott anya lett belőlük). 

Tudatosan döntenek, tudatosan tartják nyitva a lehetőségeket, avagy zárják be azokat. 

Egyikük jelentette ki csak, hogy nem akar férjhez menni, soha nem is akart, ő élettársi 

kapcsolatra törekszik (3. alany). 

Nemi szerepek; szexuális viselkedés, normák, magatartás és felelősségérzet: 

Mindannyian felelősségteljes és biztonságos szexuális életet folytatnak – csak a komoly, mély 

kapcsolatban alakulhat ki szexuális kapcsolat a partnerrel – vallják. A 3. és 5. alany esetében 

voltak diákkori szerelmek, ezek mind komoly tartós kapcsolatok – csak ebben az esetben 

folytattak szexuális kapcsolatot. A komoly kapcsolatok mind kizárólagosak (hűségen 

alapulóak voltak), bár arról nem tudunk, a férfiak életében, párkapcsolati történetében ez 
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milyen szerepet játszott. A férjek/élettársak kapcsolatairól pontosabbat csak az 1. és 2. alany 

mondott, ahol kölcsönös volt a szüzesség elvesztése az első szexuális kapcsolat alkalmával. A 

3. alany élettársa elvált, két felnőtt gyermek apja. Az 5. alany elmondta, hogy volt férjének is 

ő volt a nagy szerelem, de nem érdekelte, hányadik nő volt ő az életében (ez igaz a 3. 4. 

alanyokra is – nem volt releváns számukra a férfi párkapcsolati története). 

A házastársi (partneri) hűséget egytől egyik elengedhetetlennek tartják – és bevallásuk szerint 

ők hűek voltak párjukhoz. Egy esetben fordult elő (5. interjúalany), hogy a férje megcsalta őt 

– ez már a válás után derült ki, és nagyon nagy trauma volt a számára. 

Gyermekvállalás házasságon belül és kívül: 

Egy anya vállalt gyermeket házasságon kívül, ő jelenleg egyedül neveli a 14 hónapos 

gyermekét (3. interjúalany). Véletlenül fogant a gyermek, és mivel egy korábbi kapcsolatából 

már volt egy abortusza, ezt a gyermeket mindenképpen meg akarta tartani. Ebben a családja 

(szülei, nővére) támogatta, bár mindannyian a házasság hívei. Sajnos az apa nem ismeri el a 

gyermeket, ez okozza a legnagyobb problémát az anyának (jelenleg apasági per folyik). A 

többi interjúalany gyermekei mind házasságon belül fogantak és születtek, mindannyian 

tervezetten. Ettől függetlenül alakultak különbözőképpen az anyák és családok történetei. 

Egészségi állapot: 

Egy esetben pszichoszomatikus tünetképzés (1. alany), egy krízisben levő anya (3. alany) 

szomatikus tünetekkel (alvászavar, szorongás), egy esetben mentális zavar társult 

egészségügyi problémákkal (elhízás, asztma, emésztési zavarok, 4. alany), kettő interjúalany 

többé-kevésbé panaszmentes. 

 

Szülés – párkapcsolat – család: 

A családi kapcsolatok meghatározzák az egyén biztonságérzetét a családban, amely pedig 

visszahat a család, mint egység stabilitására. Egyén és közösség kölcsönösen erősíti egymást 

– vagy kölcsönösen gyengíti, rombolja. Egyértelműen látszott, hogy a házasságban élő nők 

számára nem merülnek fel olyan élet-problémák, mint az egyedülállók esetén, hiszen az 

alaphelyzet – egy pár vagyunk, és együtt oldjuk meg a problémákat – más kontextusba 

helyezi a nehézségeket. Például, az egyik egyedülálló nő (4. alany) azt mondta: „Nem 

terhelném rá másokra az [egészségügyi] problémáimat”. A házasságban élőknél viszont 
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természetes, hogy a saját egészségügyi problémája a család problémája is – és ezen pozitív 

hozzáállást értek. Tehát: az orvoshoz menés, a gyerekfelügyelet, az ápolás feladatai közösen 

megoldandók (és meg is oldódnak, a pár, és a tágabb család segítségének igénybevételével). 

A tágabb családhoz való kötődés szintén nagyon változó volt: a párkapcsolatban élők (1. 2. 

alany) jó kapcsolatot ápoltak a szüleikkel, és a rászoruló egyedülállók (3. 5. alany) közül is 

ketten – de előfordult az is, hogy egyáltalán nem tartották a kapcsolatot. Ez utóbbi esetben a 

(4.) interjúalany azt is elmondta, hogy nem ad a véleményükre, nem minták számára. 

A szülés, mint jelentős esemény mind az egyének, mind a család rendszerének működésébe 

bepillantást enged – a felfokozott érzelmek, a szélsőséges helyzet megmutatja a 

hétköznapokban esetleg nehezebben tetten érhető értékeket, vélekedéseket, érzelmeket is. 

Így tehát az egyéni történetekből, egyéni élethelyzetekből értékes információkat nyerhetünk. 

A három jelenleg egyedülálló nő (3. 4. 5. alany) párkapcsolati történeteiből kiderül, hogy az 

életük ebben a tekintetben folyamatosan változik, folyamatosan alkalmazkodniuk kell 

ezekhez a változásokhoz – ha házasságban éltek, az elmúlik, ha élettársi kapcsolatban, az is 

fel tud bomlani, és az egyedülálló életforma is átmeneti (bár egyikük esetében tudatosan 

választott, és „végleges” döntés – 4. alany). 

Ez a folyamatos dinamikus változás, mely megváltoztatta az eredeti változók kontrollálását, 

rávilágít arra, hogy a jelenleg stabilnak vagy instabilnak gondolt párkapcsolatok nagy 

biztonsággal csak itt és most, illetve visszamenőleg értékelhetők, elemezhetők. A jövőre 

irányuló megállapításokkal nagyon óvatosan kell bánni. 

 

Hogyan alakul a korai anya-gyerek kapcsolat? A szülés élménye hogyan befolyásolja 

a kapcsolat minőségét, és ezáltal a későbbiekben a család alakulását?  

 

Kétféle anya-gyerek helyzettel találkozhattam: a kapcsolat még „rövidtávú” (kisgyerekek – itt 

nyilván a jelen helyzetet lehet értékelni, 1. 2. 3. alany); és „hosszútávú” (5-10 éves, és még 

nagyobb gyerekek – itt pedig lehet látni a szülés körüli élmények hosszabb távú hatását, 4. 5. 

alany). A kisbabás anyukáknál (két házas és egy egyedülálló) szoros és jól működő 

kapcsolatot figyelhettem meg. Mivel ebben az életszakaszban az apáknak kevés közvetlen 

szerep jut, az apák megléte vagy hiánya a jelenben nem volt hatással az anya-gyerek 

kapcsolatra. De már most megfogalmazta az egyedülálló anya (3. alany): „Nem tudom, a 

későbbiekben hogy fogja viselni, hogy az apja nem akarja elfogadni őt” – előre vetítve 

későbbi problémákat. A házasságban élő nők (1. 2. alany) szülései viszonylag 

problémamentesen, párjukkal zajlottak, így az élmény is többé-kevésbé problémamentesen 
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illeszkedik bele élettörténetükbe, családi életükbe. Bár, egyikük (1. alany) esetében a 

sorozatos egészségügyi problémák nehezítették a helyzetet, amely számomra a lelki-szellemi 

kérdések testi szinten való megélésére (pszichoszomatikus tünetképzés)  - és ezáltal meg nem 

oldott konfliktusokra - utal. 

A hosszútávú anya-gyerek kapcsolatokban: egyik esetben (5. interjúalany) egyértelműen 

pozitív, apás szülés volt, ahol később a házasság zátonyra futott. Mindketten szerettek volna 

gyermeket, ezért házasodtak össze, az anya vallásos is (amint a beszélgetésünkből kiderült, az 

apáról csak hitte, hogy az), az apa a gyermeket nagyon szerette, elfogadta, és a válás után is 

tartja vele a kapcsolatot. Itt tehát a jó indulás (ezt az anya is megfogalmazta hasonló 

szavakkal) nem volt elég a folytatáshoz, bár látszólag minden tökéletes volt. Az anya 

elmondta, hogy végül azért váltak el, mert érzelmileg elhanyagolta őt, és a gyermeket is, a 

férje. Harag nélkül, tapintatosan váltak el. 

A másik esetben (4. interjúalany) súlyos mentális problémával küzdő anyáról van szó, amely 

önmagában meghatározza az anya-gyerek kapcsolatot. A szülései császármetszéssel történtek. 

Első szülése első férjjel: pozitív és támogató apa volt, a szülés azonban nagyon megviselte 

mindhármójukat, a műtétet altatásban végezték, az anya nehezen fogadta el, „ismerte el” a 

gyereket. Már kis korában, egyéves kora előtt elhagyta őket az apa (a gyermek most 16 éves), 

nem tartják a kapcsolatot, a lány a nevelőapjával (anya második férje) jó kapcsolatban van. 

Második házasságában ikreket szült császármetszéssel (most 12 évesek), ez már jobb élmény 

volt számára, mert ébren volt, gerincközeli érzéstelenítéssel végezték a műtétet. Az anya-

gyerek kapcsolat kezdetben nagyon nehezen alakult (az egyik baba nagyon pici volt, sok 

betegséggel), és évekig diétázniuk kellett, orvosi kontrollra járniuk. „Ez egy nagyon nehéz 

életszakasz volt” – mondta az anya. A harmadik szülés (negyedik gyerek, most 5 éves) 

szintén császármetszéssel történt, sokáig vártak a gyermek érkezésére, és mire megfogant, az 

apa már nem akarta annyira (ez is válóok volt). Az anya megfogalmazása szerint a második 

férjével is egyszerűen „elmúlt a közös együttlét”, nem volt miért együtt lenni, belefáradtak a 

hétköznapokba. Az utolsó szülés után alakultak ki nála a súlyos szorongásos, depressziós 

tünetek, melyek azóta is fennállnak. Most már jól működő, szoros érzelmi kapcsolata van az 

összes gyerekkel, bár az nyilvánvaló, hogy az anya betegségéhez alkalmazkodik az összes 

gyerek (pl. a lányok intéznek mindent, ami a házon kívül van, mert az anya nem hajlandó 

kimenni a lakásból), és ez a személyiségükben okozhat a későbbiekben károkat.  
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Összegzés 

Összességében elmondható tehát, hogy a pozitív, közös szülésélmény sajnos nem garancia 

arra, hogy a későbbiekben a pár együtt marad (még házasság esetén sem). Kétségtelenül 

egységet kovácsoló élmény, de ha egyébként nincs meg a kapcsolat alapja (kölcsönös 

egymásra hangolódás és támogatás, „közös ügy”), nem tartja össze a családot. Talán inkább 

fordítva lehet felfedezni az ok-okozati összefüggést: a jó kapcsolat elősegíti a pozitív 

szülésélményt (ami a gyermek, az anya-gyerek kapcsolat szempontjából elengedhetetlen), és a 

jó szülésélmény visszahat a kapcsolatra is. De az is elmondható, hogy a gyerekekkel való 

problémák (volt, ahol már a gyermek megléte is) mindig szerepeltek válóokként. 

Mindannyian határozottan egyetértettek abban, hogy szükség van a fiatalok párkapcsolati, 

házassági, szexuális kultúrájának fejlesztésére. Egyöntetűen megfogalmazták, hogy hasznos 

lenne, ha valamilyen formában (iskolai, vagy családi, baráti fórumon) ismereteket, 

tájékozottságot szereznének a rájuk váró feladatokról a fiatalok. Saját élettörténetüknek 

megfelelően ez már változott abban a kérdésben, hogy a gyakorlat (tehát pl. a házasság előtti 

együttélés) segít-e. Többnyire nem tulajdonítottak neki jelentőséget (1. 2. 3. alany), de a 4. 

alany szerint talán hasznos az ismerkedés a közös hétköznapokkal; az 5. alany szerint pedig: 

bár jó tud lenni, nem elégséges a boldoguláshoz (saját élménye volt, hogy bár laktak együtt a 

férjével a házasság előtt, sok minden ekkor sem derült ki, ami később problémát okozott). 

 

 
Köszönetnyilvánítás 

A tanulmány a Tudomány a Családért Egyesület által elnyert OMFB-00701/2009 számú 

NKTH INNOTÁRS projekt támogatásával készült, melynek címe: A gazdasági fejlődésnek és 

a magyar társadalom egészségi állapotának kapcsolata a családok stabilitásával. 

 

 

 

 


