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ÖS  SZE FOG LA LÓ

A fi a tal kor egyik fon tos fel ada ta, hogy a fi a ta lok vé gig gon dol ják és meg ha tá roz zák leg fon to -
sabb jö v! re vo nat ko zó vá gya i kat és fé lel me i ket. Vizs gá la tunk ban f! is ko lai hall ga tók, va la -
men  nyi en lá nyok (N = 120; át lag élet kor: 20,4 év), jö v! ori en tá ci ó já nak ös  sze füg gé se it ke res -
tük a szü l!i ne ve lés sel, az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel és a men tá lis egész ség gel kap cso lat ban.

A vizs gá la ti sze mé lyek a Jö v! ori en tá ci ós Kér d! ív rö vid vál to za tát (Nurmi et al., 1995),
a Csa lá di Szo ci a li zá ció Kér d! ívet (Dalbert és Goch, 1997), az Igaz sá gos Vi lág ba Ve tett Hit
Ská lát (Dalbert et al., 1987) és a Beck-féle De pres  szió Kér d! ív rö vid vál to za tát töl töt ték ki.
Az ered mé nyek azt mu tat ták, hogy a fi a ta lok re mé nye i ket f! ként az ok ta tás, mun ka, csa lád
és bir to kolt ja vak ös  sze füg gé sé ben ír ták le. Jö v! be ni fé lel me ik leg gyak rab ban a mun ká val,
saját és a csa lád egész sé gi ál la po tá val kap cso lat ban je len tek meg. A jö v! ori en tá ci ó ra vo nat -
ko zó an az ori en tá ci ók tar tal ma – a re mé nyek és fé lel mek ese té ben, ezek id! be li ki ter je dé se,
kont roll ja és fon tos sá ga men tén – szin tén elem zés re ke rült. Ered mé nye ink alap ján el mond ha -
tó, hogy ál ta lá ban azo kat a cél ki t" zé se ket ké pe sek kont rol lál ni a sze mé lyek, ame lyek id! ben
kö ze lebb van nak. A tá vo lab bi ter vek ese tén több a bi zony ta lan ság. A vizs gá lat vá laszt adott
ar ra is, hogy me lyek azok a szü l!i ne ve lé si el já rá sok, ame lyek a jö v! ori en tá ci ó ra ha tást gya -
ko rol nak. A ka pott ered mé nyek alap ján a csa lád dal, mun ká val, ta nul má nyok kal és a bir to kolt
ja vak kal kap cso la tos re mé nyek id! be li ki ter je dé sé re és kont roll já ra vo nat ko zó an volt sze re -
pe a konf lik tu sos csa lá di lég kör nek, va la mint a kö vet ke ze tes, au to nó mi á ra ne ve l! stí lus nak.
A de pres  szió mér té ke sze rin ti ös  sze ha son lí tás ban szin tén kap cso la tot ta lál tunk a konf lik tu sos
csa lá di lég kör rel, az ál ta lá nos, sze mé lyes igaz sá gos ság gal és a val lá sos ság gal, va la mint 
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a depres  szió ala cso nyabb fo ka po zi tív ha tás sal volt a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek nek 
a személy szá má ra va ló fon tos sá gá ra, azok id! be li ki ter je dé sé re és kont roll já ra is. A bir to kolt
ja vak kal kap cso lat ban azt kap tuk ered mé nyül, hogy a de pres  szió mér té ke for dí tot tan, a konf -
lik tu sos csa lá di lég kör pe dig egye nes arány ban be jó sol ja ezek nek a tar tal mak nak a meg je le -
né sét. 

EL MÉ LE TI BE VE ZE T#

A jö v! vel fog lal ko zás min den élet kor ban lé nye ges sze re pet kap, hi szen az em be ri gon dol ko dás
egyik sa já tos sá ga, hogy ter ve ket szö vünk a jö v!nk re vo nat ko zó an, vé gig gon dol juk ezek le het -
sé ges ki me net ele it, majd meg kí sé rel jük meg va ló sí ta ni !ket. De kü lö nö sen fon tos sá a ser dü l!-
és if jú kor ide jén vá lik ezen m" kö dé sünk, ami kor egy re konk ré tabb re mé nye ket, vá gya kat és
félel me ket fo gal ma zunk meg, me lyek be fo lyás sal lesz nek ké s!b bi fel n!t ti éle tünk re is. Ma ga 
a jö v! ori en tá ció ál ta lá nos ság ban vé ve ar ra vo nat ko zik, hogy az em be rek mi kép pen lát ják jö v! -
jü ket, cél ja i kat stan dard ja ik, ter ve ik és stra té gi á ik ös  sze füg gé sé ben – ír ja Nurmi (1994).

Nurmi (1998) sze rint a jö v! ori en tá ció pszi cho ló gi ai fo lya ma tá ban há rom egy mást kö ve -
t! elem kü lö nít he t! el: mo ti vá ció, ter ve zés és ér té ke lés. A mo ti vá ció lé nye gé ben a kü lön bö -
z! szük ség le tek ki elé gí té sé re irá nyu ló kész te tés, de olyan hú zó er! is egy ben, mely cél ja ik ban
meg je le nik. A ter ve zés fo lya ma tá ban vé gig gon dol juk, me lyek azok a tár gyi és sze mé lyi fel -
té te lek, ame lyek cél ja ink meg va ló sí tá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ge sek, ame lyek be fo lyá -
sol hat ják, hogy a ter vek men  nyi re fog nak meg va ló sul ni. Az ér té ke lés so rán pe dig ki vá laszt -
juk azo kat az ese mé nye ket, ame lyek vég re hajt ha tó ak, re á lis szin t" koc ká zat tal ren del kez nek
és kog ni tív szin ten is ér tel mez he t! ek szá munk ra (Mol nár, 2002).

Gjesme (1975, 1979, idé zi Husmann és Lens, 1999) el kép ze lé se sze rint a jö v! ori en tá ció
tu laj don kép pen egy egy di men zi ós „trait”, amely sok szor nem helyzetspecifikus. Négy f! kom -
po nen se van: be le vo nó dás, el! re ve tí tés, jö v! vel va ló fog lal ko zás és el! re jel zés. A be vo nó dás
azt jel zi, hogy a sze mély men  nyi re kon cent rál a jö v! be li ese mé nyek re; az el! re ve tí tés azt mu -
tat ja meg, hogy az egyén men  nyi re ké szül a jö v! re; a jö v! vel va ló fog lal ko zás lé nye ge az,
hogy a sze mély men  nyi id!t for dít a jö v! jé vel va ló tö r! dés re; az id! be li be jós lás pe dig ar ra
vo nat ko zik, hogy men  nyi re pon to san tud ja id! ben el he lyez ni, el! re je lez ni a jö v! be li ese mé -
nyek kö ze led tét (Jám bo ri, 2007).

SZE MÉ LYES CÉ LOK REND SZE RE

Brunstein és Maier (1996) sze rint a sze mé lyes cé lok olyan jö v! ori en tált rep re zen tá ci ó ként
ha tá roz ha tók meg, ame lye ket az egyén je len élet hely ze té ben sze ret ne el ér ni vagy el ke rül ni.
A cé lok rend sze re egy komp lex struk tú ra, amely ma gá ba fog lal egy vi sel ke dé si ter vet és 
a meg va ló sí tás hoz szük sé ges esz kö zök ki vá lasz tá sá nak lé pé se it is. Eze ken túl az egyén nek érté -
kel nie kell egyé ni mo tí vu ma it, ér té ke it, ér dek l! dé sét, va la mint kör nye ze te el vá rá sa it és normáit
is fi gye lem be kell ven nie a cél ki t" zés fo lya ma tá ban (Nuttin, 1984). Meg kell em lí te nünk,
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hogy sok szor az em be rek ezen cé lok men tén ha tá roz zák meg ön ma gu kat, ép pen ezért sok
id!t, ener gi át fek tet nek ab ba, hogy meg va ló sít sák eze ket az el kép ze lé se ket (Brunstein és
Gollwitzer, 1996).

Brunstein (1993) sze rint az egyén szub jek tív jó lét ének szem pont já ból is meg ha tá ro zó
sze re pet kap a sze mé lyes cé lok nak va ló el kö te le z! dés és a cé lok el ér he t! sé gé nek meg íté lé se.
Iga zo lást nyert az is, hogy a cél el éré se szem pont já ból a re fe ren cia sze mé lyek t!l ka pott tá mo -
ga tás is na gyon fon tos le het. Ép pen ezért fel té te lez het jük, hogy a jö v! kép for má ló dá sa szo ro -
san ös  sze függ az egyén szo ci a li zá ci ós fo lya ma tá val ab ban az ér te lem ben, hogy a le he t! sé gek
kö zöt ti vá lasz tást nagy mér ték ben be fo lyá sol ja az a kö zeg, amely ben az egyén él, nö ve ke dik,
fej l! dik. A csa lád tá mo gat bi zo nyos al ter na tí vá kat, míg má so kat el le nez, de va la mi lyen for -
má ban min den kép pen irá nyít ja a gye rek jö v! vel kap cso la tos el kép ze lé se it és azok ala ku lá sát.
Je len eset ben a szü l!i ne ve lé si ha tá so kat emel nénk ki mint f! szo ci a li zá ci ós ágenst. Tud juk,
hogy a ser dü l!-, if jú kor id! sza ká ban, ami kor a fi a tal ke re si he lyét a vi lág ban, a meg fe le l!
csa lá di m" kö dés, tá mo ga tás fon tos le het és nagy se gít sé get je lent het a cé lok ke re sé sé ben és
ki t" zé sé ben. De rög tön szem be sül nünk kell több prob lé má val, me lyek a csa lá dok sze re pé ben
be kö vet ke zett vál to zá sok ból fa kad nak. 

Hess (1995) ku ta tá sa alap ján el mond hat juk, hogy ná lunk is, mint sok eu ró pai or szág ban,
je len t!s át ala ku lá son ment ke resz tül a csa lá di élet min tá za ta. Csa lá dok es nek szét, egy re több
há zas ság vég z! dik vá lás sal, és ez zel együtt jár, hogy egy cson ka csa lád nem tud meg fe le l! férfi-
n!i min tát nyúj ta ni a gye rek szá má ra. Az egye dül ma ra dó szü l! le ter helt sé ge meg n!, ér zel mi,
fi zi kai fe le l!s sé ge fo ko zó dik és bár men  nyi re is sze ret né, so ha nem fog ja tud ni tel jes mér ték -
ben pó tol ni, he lyet te sí te ni a má sik, tá vol lé v! szü l!t. De még tel jes csa lá dok ese té ben is egy -
re gyak rab ban ta pasz tal juk, hogy a ter hek nö ve ke dé sé vel, a gaz da sá gi, po li ti kai, tár sa dalmi
vál to zá sok nyo mán, egy re ke ve sebb id!, fi gye lem jut a gye rek re. Kér dés, hogy mind ezek 
a vál to zá sok ho gyan be fo lyá sol ják a fi a ta lok fej l! dé sét, szo ci a li zá ci ó ját és ezen ke resz tül 
a jöv! ori en tá ci ó ju kat.

Ke vés azok nak a ta nul má nyok nak a szá ma, ame lyek konk ré tan a szü l!i ne ve lés és a jö -
v! ori en tá ció kap cso la tá val fog lal koz tak, de azt már tud juk, hogy a kü lön bö z! szü l!i ne ve lé -
si stí lu sok je len t!s sze re pet ját sza nak a fi a ta lok ké s!b bi fej l! dé sé ben. A szü l!k kö zöt ti konf -
lik tu sok, a vá lás szin tén be fo lyá sol hat ja a fi a ta lok jö v! ori en tált cél ja it és élet pá lyá ját. A vá lás
el! re jel z! je le het ké s!b bi ne héz sé gek nek, be fo lyá sol hat ja az in ter per szo ná lis kap cso la to kat,
az ezek ben va ló si ke res sé get, és ki hat hat az iden ti tás ala ku lá sá val kap cso la tos fo lya ma tok ra
is. Pulkkinen (1990) vizs gá la tá ban ki mu tat ta, hogy azok a fi a ta lok, akik vi lá gos, egy ér tel m"
jö v! kép pel ren del kez tek, po zi tí vabb csa lá di lég kör ben ne vel ked tek, több po zi tív em lé ket tud -
tak fel idéz ni a csa lád juk ról, va la mint olyan ér dek l! dé si kör rel ren del kez tek, ame lyet a szü l!k
is pre fe rál tak, tá mo gat tak. Scabini, Lanz és Mar ta (1999) a csa lá di elé ge dett ség sze re pét emelte
ki a csa lád jö v! ori en tá ci ó ra gya ko rolt ha tá sai kö zül. Ku ta tá suk so rán azt ta pasz tal ták, hogy az
úgy ne ve zett elé ge dett csa lá dok ban ha té ko nyabb a kom mu ni ká ció a csa lád tag ok kö zött, va la -
mint a fon to sabb csa lá di tör té né sek, dön té sek ese té ben egy faj ta osz to zó és tá mo ga tó vi sel ke -
dé sek azo no sít ha tók. Nurmi (1993) szin tén azt ál la pí tot ta meg, hogy azok a ser dü l!k, akik ne -
ga tív csa lá di kör nye zet ben él tek, sok kal ke ve sebb to vább ta nu lás sal kap cso la tos célt ha tá roz tak
meg, mint tá mo ga tó kör nye zet ben ne vel ke d! tár sa ik. Ter mé sze te sen re fe ren cia sze mé lyek ként
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nem csak a kö ze li kap cso la tok, mint a csa lád, a ba rá tok, kor tár sak ját sza nak sze re pet, ha nem
a tá gabb szo ci á lis kö zeg is, mint pl. az is ko lai kör nye zet, amely szin tén fon tos le het mind 
a ke re sé si, jö v! ter ve zé si, mind a meg va ló sí tá si fo lya mat ban.

Ha a sze mé lyes vo nat ko zá so kat vizs gál juk a jö v! ori en tá ció vi szony la tá ban, ak kor el -
mond ha tó, hogy mind az élet kor, mind a ne mi ho va tar to zás sze rint ki mu tat ha tók kü lönb sé gek.
Egy részt vi lá gos, hogy cél ki t" zé se ink vál to zá so kon men nek ke resz tül az éle tünk fo lya mán.
Seginer (1995) ku ta tá sá ban be bi zo nyí tot ta, hogy a ser dü l!k két fé le kép pen ala kít ják jö v! ké -
pü ket. Az egyik for ma a fej l! dé si vál to zá so kat kö ve ti, így tük rö zi a fel n!tt kor ba va ló át me -
ne tet, és egy re in kább a fel n!tt élet hez köt he t! jel leg ze tes cé lo kat fog lal ja ma gá ba, pl. to -
vább ta nu lás, mun ka, kar ri er, csa lá di élet. A má sik for ma már ke vés bé spe ci fi kus re mé nye ket
és fé lel me ket tar tal maz, ame lyek a szelfhez, a szig ni fi káns sze mé lyek hez és a kol lek tív ja vak -
hoz kap cso lód nak. Ezen a szin ten a fi a tal olyan el kép ze lé se ket fo gal maz meg, mint pl. bol -
dog, si ke res sze ret nék len ni, se gí te ni aka rok má so kon, re mé lem, hogy a vi lág ban rend ben
men nek a dol gok stb. Ez a tí pu sú jö v! ori en tá ció azok nál a fi a ta lok nál fi gyel he t! meg, akik
még bi zony ta la nok a konk rét cé lok meg ne ve zé sé ben, és sok eset ben hi á nyoz nak a meg va ló -
sí tá si ter vek is a meg fo gal ma zott cé lok mö gött. Nurmi (1993) elem zé sé ben ki mu tat ta, hogy
az egyes élet ko ri cso por tok el kü lö nít he t!k ab ból a szem pont ból, hogy mi lyen cé lok je len nek
meg a jö v! vel kap cso lat ban. A fi a ta lok ese té ben a leg gyak rab ban em le ge tett cé lok a to vább -
ta nu lás hoz, csa lá di élet hez, ön meg va ló sí tás hoz és ba rá ti kap cso la tok hoz tar toz tak. Kö zép ko -
rú ak nál a fog lal ko zás hoz, anya gi ja vak hoz, sa ját gyer mek éle té hez köt he t! re mé nyek, míg az
id! seb bek nél az egész ség, sza bad id! és a vi lág hely ze té vel kap cso la tos té mák, re mé nyek sze -
re pel tek leg gyak rab ban. 

Ha a ne mi kü lönb sé ge ket néz zük, mind két nem ese té ben az ok ta tás sal, mun ká val, csa lád -
dal kap cso la tos ter vek sze re pel nek az élen, de a lá nyok nál na gyobb arány ban je len nek meg 
a jö v! kép ben a csa lá di élet tel kap cso la tos re mé nyek, a há zas ság, gye rek vál la lás ter vei, fé lel -
me ik is sok szor a jö v! be li csa lád hoz kap cso lód nak, míg a fi úk nál a ba rá tok kal, va la mint a bir -
to kolt ja vak kal kap cso la tos re mé nyek je len tek meg na gyobb arány ban a lá nyok kal ös  sze ha -
son lít va (Sallay, 2003). Ha son ló ered mé nye ket és kü lönb sé ge ket ka pott 2005-ös ku ta tá sá ban
Jám bo ri. A lá nyok nál a csa lád dal kap cso la tos el kép ze lé sek, a fi úk nál a ba rá tok kal és a bir to -
kolt ja vak kal kap cso la tos vá gyak bi zo nyul tak a leg fon to sabb nak a meg fo gal ma zott tar tal mak
kö zött. Ezek az ered mé nyek nem meg le p! ek, hi szen a nor mák is ezt köz ve tí tik fe lénk, va la -
mint a ne mek kö zöt ti fej l! dé si el té ré sek is er re utal nak (Jám bo ri, 2007). 

A SZÜ L#I NE VE LÉS DI MEN ZI ÓI

Több egy sé ges el mé le ti ke ret is nap vi lá got lá tott a szü l!i ne ve lés di men zi ó it il le t! en. Pl.
Baumrind (1978) négy f! di men zi ó ra kon cent rált. Ezek a kö vet ke z!k: kont roll, gon dos ko -
dás, kom mu ni ká ció vi lá gos sá ga és a gye rek kel szem be ni kö ve tel mé nyek érett sé ge. Ezen di -
men zi ók men tén ír ja le a te kin tély el v", en ge dé keny és az autoritatív ne ve lé si stí lust. Baumrind
vég kö vet kez te té se az volt, hogy sem a tel jes kont roll, sem an nak hi á nya nem jó, a ket t! kom -
bi ná ci ó já ra van szük ség a ne ve lés meg fe le l! tá mo ga tá sá hoz. Maccoby és Mar tin (1983) 
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mo dell jé ben a szü l!i ne ve lé si stí lust a kont roll és a szü l!i ér zé keny ség men tén osz tá lyoz ták. 
Az ér zé keny ség a gyer mek jel zé se i nek fi gye lem be vé te lé re vo nat ko zik, a kont roll pe dig a sza bá -
lyok fon tos sá gát, az önál ló ság en ge dé sét vagy aka dá lyo zá sát mu tat ja. Eze ken az el mé le te ken túl
meg fi gyel he t!, hogy a szü l!i ne ve lés nek ál ta lá ban há rom egy más tól füg get len di men zi ó ját ír ják
le az el mé le tek: gon dos ko dást, kor lá to zást és au to nó mi á ra va ló ne ve lést (Holden és Edwards,
1989; Sallay és Münnich, 1999). A csa lá don be lü li kor lá to zás a szü l!k kö vet ke ze tes sé gét, 
a konformitásra va ló ne ve lést mint ne ve lé si célt és a szü l!k hang sú lyo zott ha tal mát fog lal ja ma -
gá ban (Aunola et al., 2001) vagy egy sza bály ori en tált csa lá di hát te ret ír le, ahol a kö vet ke ze tes -
ség és konformitás do mi nál (Sallay és Dalbert, 2002). Ez zel szem ben a gon dos ko dás egy har mo -
ni kus csa lá di hát te ret sej tet, ahol a szü l!k a gye re ke ket nem ma ni pu lál ják, nem in kon zisz ten sek,
ha nem tá mo ga tást, sze re te tet, fi gyel met nyúj ta nak, és se gí tik az au to nó mia tö rek vé se ket, en ge dik,
hogy a gye rek önál ló an hoz zon dön té se ket éle te bi zo nyos te rü le te in. 

Sallay (2003) sa ját vizs gá la ta és a ko ráb bi ku ta tá sok alap ján meg al ko tott egy el mé le ti
mo dellt a szü l!i ne ve lés és a jö v! ori en tá ció ös  sze füg gé se i re vo nat ko zó an. En nek ér tel mé ben
a szü l!i ne ve lé si cé lok – önál ló ság ra vagy konformitásra ne ve lés –, a szü l!i ne ve lé si at ti t" -
dök – tá mo ga tás vagy ma ni pu lá ció –, a szü l!i ne ve lé si stí lus – in kon zisz tens, kö vet ke ze tes
vagy bün te t! – és a csa lá di lég kör – sza bály ori en tált vagy konf lik tu sok kal te li – be fo lyás sal
bír a jö v! ori en tá ci ós cél ki t" zé sek re, azok tar tal má ra, id!i ki ter je dé sé re és a kont rol lá lá suk
ké pes sé gé re. A vizs gá lat ban ka pott ered mé nyek sze rint – meg er! sít ve egy ko ráb bi kultúrközi
ku ta tást, mely ben finn, iz ra e li és auszt rál fi a ta lok jö v! kép ét vizs gál ta Nurmi és mun ka tár sai
(1995) – a leg gya ko ribb re mé nyek az ok ta tás hoz, a mun ká hoz és a csa lád hoz kö t!d tek. A leg -
gyak rab ban em lí tett fé lel mek a mun ká hoz, csa lád hoz és a sa ját egész sé gi ál la pot hoz tar toz -
tak, de meg je len tek fé lel mek a szü l!k egész sé gi ál la po tá val és a szelfreleváns jel lem z!k kel
kap cso lat ban is. A fi a ta lok úgy vél ték, hogy az id! ben a je len hez kö ze lebb es! cé lo kat job ban
ké pe sek kont roll alatt tar ta ni, mint a tá vo lab bi ter ve ket. A kö vet ke ze tes, meg fe le l! en tá mo ga -
tó at ti t" dök és a har mo ni kus csa lá di lég kör el! se gí ti a fi a ta lok jö v! be li re mé nye i nek és ezek
id! be li ki ter je dé sé nek meg fe le l! ala ku lá sát. A konformitásnak, a túl zott sza bály ori en tált ság -
nak, a túl zott tá mo ga tó at ti t"d nek pe dig ked ve z!t len ha tá sa van. A csa lá di kör nye zet el s! sor -
ban a jö v! be li csa lá di el kép ze lé se ket be fo lyá sol ja, az ok ta tás sal és mun ká val kap cso la tos ter -
ve ket ke vés bé.

IGAZ SÁ GOS SÁG MO TÍ VU MA

Az egyé nek kü lön böz nek egy más tól ab ban, ho gyan épül fel kog ni tív meg is me ré si rend sze rük.
A jö v! kép meg for má lá sát be fo lyá sol ja az is, ki mi lyen mér ték ben ér zi mél tá nyos nak éle tét.
Er re vo nat ko zó an Lerner (1965, 2002) ál lí tott fel egy hi po té zist, mi sze rint az em be rek nek
szük sé gük van ar ra, hogy hig  gye nek egy olyan vi lág ban, ahol min den ki meg kap ja, ami ne ki
jár: a jó el nye ri ju tal mát és a rossz a meg ér de melt bün te tést. Ez te szi le he t! vé, hogy a vi lág
sta bil és be jó sol ha tó le gyen. A hit ab ban, hogy a vi lág igaz sá gos, le he t! vé te szi, hogy az egyén
úgy szem be sül jön fi zi kai és szo ci á lis kör nye ze té vel, mint ha azok sta bi lak és ren de zet tek len -
né nek. Az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit mint egy mo ti vá ció ír ha tó le, mely adap tív funk ci ó val
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bír, egy faj ta „puf fer ként” szol gál az egyén szá má ra. Mi nél er! sebb az igaz sá gos vi lág ba ve -
tett hit, an nál er! sebb lesz a mo ti vá ció a hit vé del mé re, és en nek kö szön he t! en min dent meg -
te szünk an nak ér de ké ben, hogy az adap tív meg küz dé si mó dok m" kö dés be lép je nek. Jel lem -
z! to váb bá, hogy a si ke res al kal maz ko dás, bol do gu lás ér de ké ben mind an  nyi an sze ret nénk
el! re je lez ni az ese mé nye ket és sze ret nénk meg ér te ni mind azt, ami ezek kel az ese mé nyek kel
együtt jár. Ezen szük ség le tün ket úgy elé gít jük ki, hogy sa ját vagy sze mé lyes el kép ze lé se ket
ala kí tunk ki a vi lág ról és an nak m" kö dés mód já ról. És ez az el kép ze lés ve zér fo nal ként m" köd -
het jö v! be ni ese mé nyek el! re jel zé sé ben, ér tel me zé sé ben, így be fo lyá sol ja azt, ho gyan gon -
dol ko dunk a jö v!nk r!l. 

Az igaz sá gos ság mo tí vu mon be lül el le het kü lö ní te ni több fé le igaz sá gos ság gal kap cso la -
tos hi tet. Szá mos el mé le ti és gya kor la ti tény tá mo gat ja a sze mé lyes és ál ta lá nos meg kü lön böz -
te té sét. Egy részt aszim met ria van ab ban, hogy az em be rek ho gyan ész le lik az igaz ság ta lan -
sá got. Egy el já rást vagy vég ered ményt igaz sá gos nak tar ta nak ad dig, amíg ér de ke i ket szol gál ja,
de má sok ese té ben eset leg nem. Szá mos vizs gá lat iga zol ta, hogy az em be rek in kább hisz nek
ab ban, hogy az éle tük ese mé nyei igaz sá go sak, mint ab ban, hogy a vi lág úgy ál ta lá ban igaz -
sá gos hely. Több ta nul mány ban azt az ered ményt kap ták, hogy a sze mé lyes igaz sá gos ság leg -
er! seb ben és leg in kább kon zisz ten sen a de presszió és a stressz csök ke né sé vel és az élet tel
va ló meg elé ge dett ség nö ve ke dé sé vel áll kap cso lat ban (Dalbert és Katona-Sallay, 1996). 

Mind a sze mé lyes, mind ál ta lá nos ság ban az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit, együt te sen ad ja
meg szá munk ra azt a le he t! sé get, hogy a vi lá got ér te lem mel te li vi lág ként él jük meg, ahol az
el nyert ju tal mak és bün te té sek nem a vé let len, ha nem sa ját, ki ér de melt sor sunk, cse lek vé sünk
kö vet kez mé nye. Ép pen ezért az egyén nek tö re ked nie kell vi sel ke dé sé ben, tet te i ben az igaz -
sá gos ság ra, kü lön ben sa ját igaz ság ta lan vi sel ke dé se ön ér té ke lé se csök ke né sé hez ve zet. Ezt
azok nál az em be rek nél fi gyel ték meg f! ként, akik er! sen hisz nek a sze mé lyes igaz sá gos ság -
ban (Dalbert és Katona-Sallay, 1996).

Ezen túl lé te zik egy, az ál ta lá nos és sze mé lyes igaz sá gos ság tól füg get len hi e de lem. Ez a vé -
let len vi lág ba ve tett hit. Egy vé let len vi lág ban a dol gok nem ki szá mít ha tó an és kö vet ke ze te -
sen tör tén nek: a jót né ha meg ju tal maz zák, más kor fi gye lem be se ve szik, vagy ép pen meg -
bün te tik. A rossz cse le ke de tek után sem kö vet ke zik min dig bün te tés. Te hát egy ilyen vi lág ban
a tet tek ál ta lá ban be jó sol ha tat la nok. Vi szont ez a pszi chés egész ség re néz ve ve szé lyes le het.
Akik sze rint a vi lág ban tör tént dol gok ki szá mít ha tat la nok, na gyobb stressz nek van nak ki té -
ve, gyak rab ban szo ron ga nak, gyak ran érez nek fé lel met, hi szen ke vés bé ké pe sek kont rol lál ni
az ese mé nye ket.   

Mint fen tebb em lí tet tük, az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit és a men tá lis egész ség kö zött kap cso -
lat mu tat ha tó ki, a ket t! kö zöt ti ös  sze füg gést vi szont más-más té nye z!k köz ve tí tik és mo de rál ják
at tól füg g! en, hogy egy hét köz na pi vagy egy kri ti kus élet hely zet ben éli át az egyén a mél tány ta -
lan sá got. A szak iro da lom is meg kü lön böz te ti azo kat a vizs gá la to kat, ame lye ket kri ti kus élet hely -
ze tek be ke rült ál do za tok kal, il let ve hét köz na pi ese mé nyek sze rep l! i vel foly tat tak. Lé nye ge sen ke -
ve sebb azok nak a ku ta tá sok nak a szá ma, ame lyek ben a hét köz na pi élet sze rep l!i vet tek részt.
Schmitt és Maes (2000) egy 2500 f!s né met min tán vizs gá lód va szig ni fi káns ne ga tív kap cso la tot
ta lált a de pres  szió és az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit kö zött. Lipkus, Dalbert és Siegler (1996) egye -
te mis ták kö ré ben vég zett vizs gá la tá ban azt az ered ményt kap ta, hogy azok az egye te mis ták, akik
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er! sen hit tek az igaz sá gos vi lág ban, ke ve sebb dep res  szív tü ne tet mu tat tak és éle tük kel elé ge det -
teb bek vol tak, mint azok, akik ke vés bé hit tek a vi lág igaz sá gos m" kö dé sé ben.

Kri ti kus élet ese mé nye ket át élt sze mé lyek kel jó val több vizs gá lat folyt. Lerner és Somers
(1992) mun ka nél kü li vé vált egyé nek kel vég zett fel mé ré sé ben azt az ered ményt kap ta, hogy
azok a mun ka nél kü li vé vált dol go zók, akik job ban hit tek ab ban, hogy igaz sá gos a vi lág, sok -
kal po zi tí vabb ér zé sek r!l szá mol tak be, szub jek tí ven sok kal kel le me seb ben érez ték ma gu kat.
Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy ál do zat ként na gyobb szük sé gük volt egy olyan plusz men tá lis
er! for rás ra, mint az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit, an nak ér de ké ben, hogy meg !riz zék vagy
fenn tart sák szub jek tív jó lé tü ket. Dalbert (2001) vizs gá la tá ban azt ta lál ta, hogy a sze mé lyes
igaz sá gos vi lág ba ve tett hit az ál ta lá nos igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel szem ben sok kal er! seb -
ben kor re lál a szub jek tív jó lét tel, így a men tá lis egész ség gel is.

Vé gül fel me rül a kér dés, mi vel ma gya ráz ha tó, hogy az em be rek ben el té r! mér ték ben je -
lent ke zik az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit. Tud juk, hogy az egyé ni ta pasz ta la tok, a tár gyi és
szo ci á lis kör nye zet tel va ló in ter ak ci ók be fo lyá sol ják a sze mély né ze te it és vi sel ke dé sét. Az el -
s!d le ges ta pasz ta la tok és az egyéb for rás ból szár ma zó in for má ci ók egy aránt rep re zen tá lód nak
a kog ni tív rend sze rünk ben és ezek a ta pasz ta la tok a vi lág ról ki ala kí tott ké pünk ré szé vé vál -
nak. A vi lág ról ki ala kí tott el kép ze lés, mely az em lí tett egyé ni ta pasz ta la tok kü lön bö z! sé gé -
b!l adó dó an min den egyén ben ter mé sze te sen egye di és sa já tos min tá za tot ered mé nyez, ha tás -
sal van az egyén mo rá lis, ér té ke l! ál lás fog la lá sa i ra, ér ték rend sze ré re és vi sel ke dé sé re egy aránt.
En nek a bel s! mo dell nek a ki épü lé se hos  szú fo lya mat és ki ala ku lá sát je len t!s mér ték ben be -
fo lyá sol ja az egyén szo ci a li zá ci ós fej l! dé se, mely, mint ko ráb ban em lí tet tük, ha tás sal van 
a fi a ta lok jö v! kép ének ala ku lá sá ra is. 

MEN TÁ LIS EGÉSZ SÉG
Po zi tív jö v! kép, meg va ló sít ha tó cé lok ki t" zé se és azo kért va ló küz de lem csak meg fe le l! men -
tá lis, pszi chés egész sé gi ál la pot mel lett le het sé ges. A lel ki egész sé get a pszi chés sé rü lé keny -
sé get és la bi li tást ki fe je z! depresszivitás fe l!l kö ze lí tet tük meg. Kü lö nö sen nagy fi gyel met kell
for dí ta ni en nek fel tér ké pe zé sé re, hi szen olyan be teg ség r!l van szó, amely a WHO újabb becs -
lé sei sze rint 2020-ra a ha lál hoz ve ze t! be teg sé gek ese té ben a má so dik he lyet fog ja el fog lalni,
kö vet ve a szív- és ér rend sze ri be teg sé ge ket ( Szádóczky, 2001).

Susánszky és Szán tó (2008) ös  sze fog la ló ta nul má nyá ból ki de rül, hogy 2002-ben a fi a tal
fel n!t tek 17%-a mu ta tott de pres  szi ós tü ne te ket, 2006-ra ez a mu ta tó 15%-ra csök kent. A sú -
lyos kli ni kai de pres  szió ará nya vi szont két sze re sé re, 1,4%-ról 2,8%-ra nö ve ke dett ugyan ezen
id! szak alatt. Ku ta tá sunk szem pont já ból fon tos ered mény volt to váb bá, hogy az el ide ge ne dés -
re, anómiára uta ló vé le ke dé sek kö zött az ér té kek meg gyen gü lé se és a vi lág ban va ló el iga zo -
dás bi zony ta lan sá ga ve ze t! he lyet fog lalt el. Egy te rü le ten volt je len t!s mér té k" vál to zás ta -
pasz tal ha tó, még hoz zá 2006-ra er! sö dött a jö v!t len ség ér zé se. Ami en nél is ag gasz tóbb, hogy
a gyer mek ko ri de pres  szió el! for du lá sa egy re ko mo lyabb nö ve ke dést mu tat, és az érin tett ség
ha tá ra is egy re fi a ta labb kor ra to ló dik ki (Kopp, 2008).

Fel me rül a kér dés, mi le het az oka an nak, hogy a mu ta tók emel ked nek, és a fi a tal kor osz -
tály ok élet mi n! sé ge, pszi chés ál la po ta is egy re ros  szabb ké pet mu tat. Az úgy ne ve zett
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szociokulturális mo dellt se gít sé gül hív va el mond hat juk, hogy az em be ri vi sel ke dés tár sa dal -
mi lag meg ha tá ro zott, és a rend el le nes vi sel ke dé se ket az egyén re ha tó szo ci á lis és kul tu rá lis
té nye z!k függ vé nyé ben ért het jük meg. Comer (2003) sze rint azok a nor mák, sza bá lyok, érté -
kek, sze re pek, el vá rá sok, ame lye ket a tár sa da lom tá maszt a sze mé lyek kel szem ben, ugyan úgy
be fo lyá sol ják azok vi sel ke dé sét, mint a bi o ló gi ai és pszi cho ló gi ai me cha niz mu sok. Tringer és
mun ka tár sai (1994) vé le mé nye alap ján el mond ha tó, hogy a pszi chés meg be te ge dé sek hát te -
ré ben szá mol ni kell a szo ci a li zá ci ós fo lya ma tok kal, azok nak a tár sa dal mi vá vá lás ban be töl -
tött sze re pé vel. 

Ezen mo dell el kép ze lé se i vel vág egy be Pi kó (2002) el gon do lá sa is, mely sze rint a de -
pres  szió a mai mo dern tár sa da lom kór tü ne te. A mo dern tár sa da lom egyik sa já tos sá ga, hogy
az in di vi du a liz must hir de ti, tá mo gat ja mint leg f!bb ér té ket. Hang sú lyoz za az egyé ni au to nó -
mi át és ön meg va ló sí tást, me lyek az egyén vá lasz tá si sza bad sá gán ala pul nak. A tár sa da lom 
a tel je sít ményt is me ri el, így az ön meg va ló sí tás is egy faj ta tel je sít mény ka te gó ria lett. Mi vel
az egyén sza ba don vá laszt hat, a vá lasz tás fe le l!s sé ge is az övé, en nek meg fe le l! en a ku dar -
co kért is ! a fe le l!s. A tel je sít mény nem meg fe le l! szint je, hi á nya sok szor szo ron gást kelt az
egyén ben, ép pen ezért Pi kó sze rint a de presszió tu laj don kép pen az ön meg va ló sí tás de fi cit je.
Ugyan ak kor az in di vi du a liz mus mel lett a má sik sa já tos sá ga a tár sa dal mak nak, hogy hang sú -
lyos sá te szi az énközpontúságot. En nek kö szön he t! en egy re fel szí ne seb bek lesz nek az em be -
ri kap cso la tok, az in ter per szo ná lis za va rok, az el ide ge ne dés pe dig az egóba va ló be le sül  lye dést
je len ti, és mind ezek kö vet kez mé nye ként je le nik meg a de pres  szió. Har ma dik sa já tos ság ként
pedig a konf lik tu sok megnövekedett szá mát kell meg em lí te ni. A meg fe le l! al kal maz ko dás hoz
vi szont azo kat a stra té gi á kat tá mo gat ja a konf lik tus ke ze lés ben, me lyek mi nél gyor sabb meg -
küz dést, a ne ga tív ese mé nyek gyors ki ik ta tá sát ered mé nye zik. 

A tár sa dal mi ha tó er! kön be lül a csa lá di szo ci a li zá ci ós ha tá sok is meg ha tá roz zák az egyén
je len ben ta pasz tal ha tó men tá lis egész sé gi ál la po tát. Hi szen a sze mé lyi ség ala ku lá sát, az af fek -
tív be teg sé gek re va ló haj la mot nagy mér ték ben be fo lyá sol ják a ko rai élet évek ta pasz ta la tai, 
a csa lá di lég kör, a ne ve lé si mód sze rek, az egyén éle té ben ko ráb ban el! for du ló ne ga tív élet ese-
mé nyek (Szádóczky, 2001). A csa lád szo ci á lis hely ze tét, a csa lá di szi tu á ci ót, a szü l!k ne ve -
lé si at ti t"d jét és ne ve lé si mód sze re it, a szü l!k kel va ló kap cso lat jel leg ze tes sé ge it, a szo ci á lis
tá mo ga tást, va la mint a szü l!k r!l ki ala kí tott kép sze re pét fon tos nak tart juk a men tá lis egész -
ség ala ku lá sá nak szem pont já ból is. 

A csa lá di szer ke zet kü lönb sé ge i b!l ki in dul va, a cson ka csa lád ban va ló ne vel ke dés, a szo -
ci a li zá ció szem pont já ból fon tos és sta bil ne ve l! fi gu rák hi á nya kap cso lat ban áll a ros  szabb
men tá lis egész sé gi ál la pot tal, mint ahogy a csa lád ala cso nyabb szocioökonómiai stá tu sza is.
Margitics és Pauwlik (2007) ta nul má nya sze rint a n!k szá má ra koc ká za to sabb a hi á nyos szü -
l!i gon dos ko dás a de pres  szi ó ra va ló ve szé lyez te tett ség szem pont já ból. Po zi tív kap cso lat mu -
tat ha tó ki a szü l!i ne ve lé si mód sze rek és a de presszió kö zött, el s! sor ban az el uta sí tó és bün -
te t! szü l!i ne ve lé si mó dok (Richter és mtsai., 1994), va la mint a kö vet ke zet len ség, az el fo ga dás
hi á nya, az el ha nya go lás és az el len sé ges ség az, ami a szü l!k ré szé r!l meg nyil vá nul va nö veli
a dep res  szív tü ne tek el! for du lá sát a gye re kek nél (Csor ba és Hu szár, 1991). To váb bá, a bi zal -
mat lan csa lá di lég kör, amely ben a szü l!k ke vés bé hisz nek a sta bil és ki egyen sú lyo zott csa ládi
élet ben, va la mint ab ban, hogy a csa lád alap ve t! vé d! funk ci ó val bír a gye rek éle té ben, ese té ben
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mu tat tak ki szig ni fi káns kü lönb sé ge ket a pszi chés distresszben szen ve d! ser dü l!k és a kont -
roll cso port kö zött (Sallay, 1999). A csa lá don be lül meg ta pasz talt biz ton ság nak a ké s!b bi ma -
ga tar tás za va rok kal szem be ni vé d! fak tor sze re pét iga zol ják Kopp és mun ka tár sai (1998) ku -
ta tá sai is, me lyek sze rint a lel ki za va rok ki ala ku lá sá ban fon tos, ki emelt sze re pe van a tá mo ga tó
csa lád hi á nyá nak. Vizs gá la ta ik sze rint az olyan csa lá dok ban ne vel ke dett fi a ta lok nál, ahol 
a csa lád tá mo ga tó ere je, bi zal mi lég kö re gyen ge, kö zel ne gye dük nél fo ko zott mér ték ben for -
dul tak el! pszi cho szo ma ti kus tü ne tek, pa na szok, va la mint a szo ron gó és pes  szi mis ta jö v! -
kép pel ren del ke z!k ará nya is ma ga sabb ér té ket mu tat (Kopp, 2006).

Heaven és mun ka tár sai (2004) mind két szü l! sze re pét hang sú lyoz zák a ser dü l!k men tá -
lis egész sé gé nek ala ku lá sá ban. Meg fi gye lé se ik alap ján több a kom mu ni ká ció és in ti mebb az
ér zel mi vi szony az anyá val, ez utób bi vi szont több konf lik tust is ered mé nyez a szü l! és a gye -
rek kö zött, f! leg a le vá lás id! sza ká ban. Az apák sze re pe az önál ló sá gi tö rek vé sek ser ken té -
sé ben, a kom pe ten cia ér zés nö ve lé sé ben mu tat ko zik meg.  

Ami a ne ga tív élet ese mé nye ket il le ti, el mond ha tó, hogy ezek nek a pszi chi át ri ai za va rok -
kal, de pres  szi ó val és a pszi chés distresszel va ló kap cso la tát si ke rült ki mu tat ni ser dü l!k nél is.
De min den kép pen fon tos azt is meg je gyez ni, hogy van nak bi zo nyos hát tér té nye z!k, ame lyek
be fo lyá sol ják, ho gyan re a gál az egyén a ne ga tív élet ese mé nyek re:
– a csa lá di kör nye ze ten be lül a szü l! vel va ló rossz kap cso lat lé nye ge sen nö vel he ti a ne ga -
tív élet ese mény stressz kel t! ha tá sát;
– a szo ci á lis tá masz sze re pét vizs gál va meg er! sí tést nyert, hogy a szo ci á lis tá masz hi á nya
ös  sze függ a ne ga tív élet ese mé nyek traumatizáló ha tá sá val;
– az élet ese mé nyek meg íté lé sé ben sze re pet kap nak a kö vet ke z! sze mé lyi ség té nye z!k:
énfügg!ség, kont rol lál ha tó ság meg íté lé se, egyé ni meg küz dé si stra té gi ák, bi zo nyos diszfunk -
cio nális at ti t" dök (Csor ba és Hári, 1995).

A fent em lí tett el mé le ti és ku ta tá si el gon do lá sok ból ki in dul va fel té te lez he t!, hogy a csa -
lá di ne ve lé si lég kör nek, a szü l!k ne ve lé si stí lu sá nak lé nye ges sze re pe van a jö v! re vo nat ko -
zó cé lok, ter vek ki ala kí tá sá ban. Kér dés azon ban, hogy a csa lá di szo ci a li zá ci ós ha tá sok mel -
lett az igaz sá gos ság mo tí vu ma, va la mint a fi a ta lok men tá lis egész sé gi ál la po ta ho gyan és
mi lyen mér ték ben be fo lyá sol ja egy ked ve z!bb jö v! kép ki ala kí tá sát, va la mint hogy köz vet le -
nül vagy köz vet ve fej tik-e ki ha tá su kat a szü l!i ne ve lé si di men zi ók, va la mint az igaz sá gos 
vi lág ba ve tett hit, il let ve az egyé nek men tá lis egész sé gi ál la po ta, jól lé te.

Vizs gá la ti cso por tun kat olyan f! is ko lás lá nyok al kot ták, akik cse cse m!- és kis gyer mek -
ne ve l!, -gondozó, il let ve if jú ság se gí t! kép zés ben vesz nek részt. Úgy gon dol tuk, hogy ez a két
szak olyan kö ve tel mé nye ket, el vá rá so kat tá maszt a hall ga tók kal szem ben, ame lyek nek va ló
meg fe le lést, a ké s!b bi si ke res, szak má ban va ló el he lyez ke dést be fo lyá sol ja, hogy az egyé nek
mi lyen kog ni tív és men tá lis egész sé gi ál la pot tal ren del kez nek. Ké pes nek kell len ni ük bi zal mon
ala pu ló kap cso lat ki ala kí tá sá ra, meg hall ga tás ra, ér t! fi gye lem re, prob lé ma ész le lés re és -kezelésre,
az ér dek l! dés, mo ti vá ció fel kel té sé re stb. és mo dell nyúj tó ma ga tar tá suk kal se gí te ni a szak mai
cé lok meg va ló su lá sát, mind két kor osz tály ese té ben. En nek el en ged he tet len fel té te le, hogy ér -
ték rend jük, vi lág ról al ko tott el kép ze lé sük, ta pasz ta la ta ik, cél ja ik, hely zet elem z! és -megoldó
ké pes sé gük, men tá lis, pszi chés ál la po tuk meg fe le l!, po zi tív és egész sé ges le gyen. Szá munkra
pe dig ér té kes in for má ci ók kal, ta pasz ta la tok kal szol gál hat a ku ta tás, se gít ve ben nün ket, ok ta tó kat
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ab ban, hogy úgy ala kít has suk a kép zé si, azon be lül a sze mé lyi ség fej lesz té si tar tal ma kat, hogy
hoz zá se gít hes sük a hall ga tó kat ah hoz, hogy a meg fo gal ma zott cél ja ik va ló ra vál has sa nak.

A fent be mu ta tott ku ta tá sok ra ala poz va több hi po té zist fo gal maz tunk meg. A jö v! be li
sze mé lyes cé lok kal kap cso lat ban fel té te lez zük, hogy 1. a fi a ta lok re mé nye i ket, vá gya i kat leg -
gyak rab ban az ok ta tás sal, a ta nul má nyok kal, mun ká val és csa lád ala pí tás sal kap cso lat ban ír -
ják le; 2. a jö v! be li fé lel me ik leg in kább a mun ká hoz és csa lá di prob lé mák hoz, va la mint a saját
egész sé gük kel ös  sze füg g! kér dé sek hez kap cso lód nak.

A csa lá di szo ci a li zá ció és a jö v! ori en tá ció ös  sze füg gé sét il le t! en úgy vél tük, hogy 3. egy
har mo ni kus, tá mo ga tó csa lá di hát tér se gí ti, tá mo gat ja az is ko láz ta tás sal, jö v! be ni csa lád dal és
mun ká val kap cso la tos re mé nyek, cé lok ki ala kí tá sát; 4. ugyan ak kor egy kor lá to zó, konf lik tu -
sos csa lá di hát tér mel lett in kább a fé lel mek sú lya lesz a do mi náns a re mé nyek kel szem ben,
mind az is ko láz ta tás, mind a mun ka és a csa lád vo nat ko zá sá ban.

To váb bá fel té te lez zük, hogy a de pres  szi ós tünetegyüttessel jel le mez he t! sze mé lyek re jel -
lem z!, 5. konf lik tu sos csa lá di lég kör ben ne vel ke det tek 6. ke vés bé hisz nek az igaz sá gos vi lág -
ban, 7. kü lönb ség mu tat ha tó ki a jö v! ori en tá ci ós tar tal mak id! be li ki ter jesz té se és kont rol lá -
lá sa kö zött a de pres  szi ós tü ne te ket nem mu ta tó sze mé lyek hez ké pest. 

VIZS GÁ LAT

Vizs gá la ti sze mé lyek. A vizs gá lat ban 120 f! f! is ko lai hall ga tó vett részt. A ne mek meg osz lá sát
te kint ve va la men  nyi en lá nyok. Át lag élet ko ruk 20,42 év (élet ko ri meg osz lás: 19–25 éve sek;
élet ko ri cso por tok: 19 éves N = 37 f!; 20 éves N = 39 f!; 21 éves N = 21 f!; 22 éves N = 9 f!;
23 éves N = 10 f!; 24 éves N = 2 f!; 25 éves N = 2 f!).

VIZS GÁ LA TI ESZ KÖ ZÖK

Jö v" ori en tá ció
A vizs gá la ti sze mé lyek nek fel kel lett so rol ni uk, mi lyen hos  szú tá vú sze mé lyes cél ja ik van nak
a jö v! jük kel kap cso lat ban, majd eze ket a meg ne ve zett cé lo kat meg kel lett ítél ni ük egy hét fo -
kú, Likert-típusú ská lán, an nak alap ján, men  nyi re tart ják !ket fon tos nak, konk rét nak; mek ko -
ra esélyt lát nak a meg va ló su lás ra. Vé gül meg kel lett ha tá roz ni uk még azt az élet kort is, ami -
kor úgy ér zik, hogy az adott cél meg fog va ló sul ni. 

A meg fo gal ma zott cé lo kat egy el! re ki dol go zott és már hasz nált (Nurmi et al., 1992; Jámbo ri,
2003) ka te gó ria rend szer se gít sé gé vel tar ta lom ele mez tük. A kód rend szer 13 f! ka te gó ri át tar tal -
ma zott (pl. mun ka, to vább ta nu lás, csa lád, ba rá tok, egész ség, szü l!k kel va ló kap cso lat, sza bad -
id!, bir to kolt ja vak stb.). A kó do lás so rán min den tar tal mat be so rol tuk egy al ka te gó ri á ba, il let -
ve, ha mód volt rá, egy ki sebb elem zé si szint be is. Ez után ös  sze szá mol tuk, hogy az egyes
al ka te gó ri ák hány eset ben for dul nak el!, il let ve a f! ka te gó ri á kat is. Az így ka pott ada tok ké pez -
ték a ké s!b bi sta tisz ti kai elem zés alap ját. A tar ta lom elem zést két füg get len bí rá ló vé gez te a meg -
ne ve zett cé lok tar tal ma sze rint, a kö zöt tük lé v! egyet ér tés ma gas volt (r = 0,86, p = 0,001).
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Igaz sá gos vi lág ba ve tett hit
Az igaz sá gos vi lág ba ve tett hi tet az ál ta lá nos Igaz sá gos Vi lág ba Ve tett Hit Ská lá val mér -

tük (Dalbert et al., 1987). A ská la ma gyar vál to za tát már si ke re sen al kal maz ták (Dalbert és
Katona-Sallay, 1996). A ská lá hoz 6 item tar to zik (á = 0,70; itemek: 2, 5, 7, 25, 27, 33, pl.
„Biz tos va gyok ben ne, hogy az igaz sá gos ság min dig gy! ze del me sen fe lül ke re ke dik”).

A sze mé lyes igaz sá gos ság mo tí vu mát a 7 ál lí tást tar tal ma zó Sze mé lyes Igaz sá gos Vi lág -
ba Ve tett Hit Ská la ma gyar vál to za tá val mér tük (Dalbert és Katona-Sallay, 1996) (á = 0,75;
itemek: 4, 6, 8, 11, 15, 20, 31, pl. „Úgy vé lem, hogy azok a fon tos dön té sek, ame lyek rám vo -
nat koz nak, rend sze rint igaz sá go sak”).

A vé let len vi lág ba ve tett hi tet a Vé let len Vi lág ba Ve tett Hit Ská la ma gyar vál to za tá val
mér tük (Dalbert, 1993). A ská la 4 itemet tar tal maz (á = 0,60; itemek: 1, 10, 14, 17, pl. „A vi -
lág fo lyá sát leg in kább a vé let len irá nyít ja”).

A kér d! ív val lá sos ság gal kap cso la tos ál lí tá so kat is tar tal ma zott (á = 0,92; itemek: 9, 13,
18, 23, 30, 32, pl. „Ne héz hely zet ben az je lent szá mom ra se gít sé get, ha hi szek Is ten ben”).

A mun ka he lyi igaz sá gos ság ra vo nat ko zó an a ská la 5 ál lí tást tar tal ma zott (á = 0,70; itemek:
12, 16, 19, 22, 28, pl. „Az tud jól ér vé nye sül ni a mun ka he lyén, aki tisz tes sé ge sen el vég zi a rá
bí zott fel ada to kat”).

Az igaz ság ta lan vi lág ba ve tett hit re vo nat ko zó an a kér d! ív 3 itemet tar tal maz (á = 0,61;
itemek: 21, 24, 29, pl. „Úgy vé lem, gyak ran még a fon tos dön té sek is igaz ság ta la nok”).

Szü l"i ne ve lé si el já rá sok
A meg kér de zet tek szü l!i ne ve lé si el já rá sok ról szá mol tak be a Csa lá di Szo ci a li zá ció Kér -

d! ív alap ján (Dalbert és Goch, 1997), amit már több ha zai vizs gá lat ban is si ke re sen al kal -
maz tak (lásd Sallay és Dalbert, 2002). A kér d! ív di men zi ói ma guk ban fog lal ják a csa lá di lég -
kört (sza bály ori en tált, il let ve konf lik tu sos), va la mint a szü l!i ne ve lé si cé lo kat, at ti t" dö ket és
stí lu so kat. A kér d! ív ki töl té se kor a sze mé lye ket ar ra ké rik, gon dol ja nak vis  sza ar ra az id! szak -
ra, ami kor kb. 12–14 éve sek vol tak, s sze mé lyes em lé ke ik alap ján vá la szol ja nak a kér d! ív
egyes ál lí tá sa i ra. A csa lá di lég kört mé r! di men zi ók mel lett kü lön-kü lön ská lák mé rik fel az
apai és anyai ne ve lést ugyan azok ban a di men zi ók ban. A kö vet ke z! nyolc ská lát al kal maz tuk:
sza bály ori en tált csa lá di lég kör (4 ál lí tás; á = 0,74, pl. „Csa lá dunk ban a sza bá lyo kat szi go rú -
an be kel lett tar ta ni”); konf lik tu sos csa lá di lég kör (4 ál lí tás; á = 0,71, pl. „Ren ge teg ve sze ke -
dés volt ott hon”); manipulatív ne ve lé si at ti t!d (3 ál lí tás az apá ra; á = 0,78; 3 ál lí tás az anyá -
ra; á = 0,72, pl. „Édes anyám/édes apám id!n ként mond ta, hogy több te kin tet tel le het nék rá”);
kö vet ke ze tes ne ve lé si at ti t!d (2 ál lí tás az apá ra; r = 0,33, p = 0,01; 2 ál lí tás az anyá ra; r = 0,64,
p = 0,01, pl. „Ha édes anyám/édes apám meg til tott ne kem va la mit, te het tem, amit akar tam, ki -
tar tott ál lás pont ja mel lett”); in kon zisz tens ne ve lé si stí lus (2 ál lí tás az apá ra; á = 0,76; 2 ál lí tás
az anyá ra; á = 0,70, pl. „Édes anyám/édes apám ös  sze szi dott anél kül, hogy tud tam vol na, mi -
ért”); tá mo ga tó ne ve lé si stí lus (3 ál lí tás az apá ra; á = 0,70; 3 ál lí tás az anyá ra; á = 0,67, pl.
„Édes anyám/édes apám ugyan úgy meg hall gat ta a vé le mé nye met, mint egy fel n!t tét”); bün te -
t" ne ve lé si stí lus (2 ál lí tás az apá ra; á = 0,88; 2 ál lí tás az anyá ra; r = 0,33, p = 0,01, pl. „Édes -
anyám/édes apám dü hös lett, ha vis  sza be szél tem ne ki”); au to nó mia mint ne ve lé si cél (3 ál lí tás
az apá ra; á = 0,70; 2 ál lí tás az anyá ra; r = 0,34, p = 0,01, pl. „Édes anyám/édes apám azt akar ta,
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hogy ön ma gam dönt sem el, ho va aka rok utaz ni a szün id! ben”); konformitás mint ne ve lé si cél
(3 ál lí tás az apá ra; á = 0,62; 2 ál lí tás az anyá ra; á = 0,64, pl. „Édes anyám/édes apám azt akar -
ta, hogy min dig kö ves sem a ta nár uta sí tá sa it”). Az egyes ál lí tá sok ra egy hat fo kú, Likert-típusú
ská lán kell vá la szol ni (1: egy ál ta lán nem jel lem z!; 6: tel jes mér ték ben jel lem z!).

De pres  szió
A de pres  szió mér té ké nek azo no sí tá sá ra az 1972-ben be mu ta tott Beck-féle de pres  szi ós ská la
rö vi dí tett, 13 té te les sz" r! vál to za tát hasz nál tuk. A rö vi dí tett kér d! ív a de pres  szi ós
tünetegyüttes kö vet ke z! ös  sze te v! it vizs gál ta: 
– Szo mo rú ság, re mény te len ség, ku dar cok, elé ge det len ség, ér ték te len ség, ön bün te tés, ön -
gyil kos sá gi gon do la tok, ér dek te len ség, dön tés kép te len ség, én kép, mun ka kép te len ség, fá radt -
ság, ét vágy ta lan ság.

A pon to zás négy vá lasz tá si le he t! ség sze rint 0–3 pon tig tör té nik, ahol a ma ga sabb pont -
szám a de pres  szi ós tü ne tek sú lyos sá gát jel zi. A vizs gá la ti sze mély egy té te len be lül több ál lí -
tás pont szá mát is meg je löl he ti, ilyen kor a leg sú lyo sab bat ves  szük fi gye lem be. Az ere de ti 21
té te les tel jes kér d! ív pont ér té kei a kö vet ke z! kép pen fe lel nek meg az egyes di ag nosz ti kai ka -
te gó ri ák nak: 0–5 pont – nor mál, az az nincs de pres  szió; 6–11 pont – eny he de pres  szió; 12–15
pont – kö zép sú lyos de pres  szió; 16– – sú lyos de pres  szió.

Az ada tok fel dol go zá sa há rom lé pés ben tör tént. El! ször a szü l!i ne ve lé si di men zi ók struk -
tú rá já nak fel tá rá sa tör tént meg má sod ren d" fak tor ana lí zis ré vén an nak ér de ké ben, hogy e di -
men zi ók szer ve z! dé sé r!l és min tá za tá ról ké pet nyer hes sünk. Ezt kö ve t! en azt vizs gál tuk meg,
hogy a fel so rolt re mé nyek és fé lel mek tar tal mi elem zé se mi lyen el ren de z! dést mu tat a Nurmi
ál tal meg adott ka te gó ri ák alap ján. Vé gül az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit ská lá i nak és a men -
tá lis egész ség mu ta tó ja ként sze rep l! de pres  szió ér té kek nek és a jö v! ori en tá ció leg gyak rab -
ban em lí tett ka te gó ri ái kö zöt ti ös  sze füg gé sek re ke res tük a vá laszt. A to váb bi ak ban rész le te -
sen be mu tat juk az ered mé nye ket. 

ERED MÉ NYEK

A szü l"i ne ve lé si di men zi ók struk tú rá ja
A má sod ren d" fak tor ana lí zis fel tár ta a szü l!i ne ve lé si di men zi ók min tá za tát. Az elem zés során
a két fak to ros meg ol dás lát szott meg fe le l! nek (sa ját ér té kek 1 : 3,913; 2 : 2,879), ezek a varian -
ciák mint egy 42%-át ma gya ráz ták. Az ered mé nye ket az 1. táb lá zat fog lal ja ös  sze.

Az el s! fak tor, amely a variancia 24%-át ma gya ráz za, a konf lik tu sos csa lá di klí mát mu -
tat ja be, amit a szü l!k manipulatív stí lu sa, az apa in kon zisz tens és bün te t! at ti t"d je, a tá mo -
ga tás és au to nó mia mint ne ve lé si cél hi á nya, va la mint az apa ré szé r!l a konformitás mint ne -
ve lé si cél kö vet ke ze tes hang sú lyo zá sa jel le mez. A má so dik fak tor, amely a variancia to váb bi
17%-át ma gya ráz za, olyan csa lá di lég kört áb rá zol, amely ben a sza bá lyok be tar tá sa és a kon -
for miz mus anyai tö rek vé se mel lett az apai tá mo ga tás és mind két szü l! au to nó mi á ra mint ne -
ve lé si cél ra va ló tö rek vé se jel le mez. Ez utób bi fak tor, ha nem is tel jes mér ték ben, de a sza -
bály ori en tált csa lá di klí mát ír ja le. 
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1. táb lá zat. Má sod ren d" fak tor ana lí zis a szü l!i ne ve lé si di men zi ók ra (l = 0,30)

A jö v" ori en tá ció tar tal mi jel lem z"i
A vizs gá la ti sze mé lyek ál tal meg fo gal ma zott jö v! ori en tált cé lo kat tar ta lom ele mez tük a meg -
adott ka te gó ria rend szer alap ján. A leg gyak rab ban em lí tett tar tal mi ka te gó ri ák szá za lé kos meg -
osz lá sát a 2. táb lá zat mu tat ja be.

2. táb lá zat. A le írá sok ban sze rep l! tar tal mi ka te gó ri ák gya ko ri sá ga szá za lé kos el! for du lás ban

A leg gyak rab ban em lí tett re mé nyek a mun ká hoz (pl. „le gyen egy jó mun ka he lyem”), 
a ta nul má nyok hoz (pl. „sze ret nék dip lo mát sze rez ni”), a csa lád hoz (pl. „meg ta lál jam a tár -
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sam”, „csa lá dot ala pí ta ni, gye re ket vál lal ni”), a bir to kolt ja vak hoz (pl. „sze ret nék egy sa ját há -
zat, la kást”), a sa ját egész ség hez (pl. „egész sé ge sen él ni, meg öre ged ni”), a csa lád dal va ló
kap cso lat tar tás hoz (pl. „sze ret nék több id!t a csa lá dom mal töl te ni”), sza bad id!s te vé keny sé -
gek hez (pl. „sze ret nék új he lyek re el utaz ni”), szelfreleváns jel lem z!k höz (pl. „sze ret ném tel -
je sen meg is mer ni ma gam”), a szü l!k egész sé gi ál la po tá hoz (pl. „sze ret ném, hogy szü le im so -
ká ig él je nek”) és a ba rá ti kap cso la tok hoz (pl. „sze ret nék új ba rá to kat sze rez ni”) kap cso lód nak.
Ami a fé lel me ket il le ti, a leg gyak rab ban a sa ját egész sé gi ál la pot hoz (pl. „nem sze ret nék sú -
lyos be teg len ni”), a mun ká hoz (pl. „ne le gyek mun ka nél kü li”), a szü l!k egész sé gi ál la po tá -
hoz (pl. „el ve szí tem a szü le i met”), a csa lá di kap cso la tok hoz (pl. „nem sze ret nék el tá vo lod ni
a szü le im t!l”), a bir to kolt ja vak hoz ( pl. „nem sze ret ném, hogy ne ve hes sem meg ma gam nak,
amit sze ret nék”), a csa lád hoz (pl. „nem sze ret nék egye dül él ni”), a ba rá tok hoz (pl. „nem sze -
ret nék el tá vo lod ni a ba rá ta im tól”) és szelfreleváns jel lem z!k höz (pl. „nem sze ret ném, ha je -
len ték te len len nék”) f" z!d nek.

A men tá lis egész ség kap cso la ta az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit tel és a csa lá di ne ve lés sel
A de pres  szió-kér d! ív le író sta tisz ti kai elem zé se azt mu tat ta, hogy a vizs gá la ti min ta 36,7%-a
(44 f!) nor mál, 35,8%-a (43 f!) eny he, 10,8%-a (13 f!) kö zép sú lyos és 16,7%-a (20 f!) a sú -
lyos de pres  szi ós tü ne te ket mu ta tók öve ze té be esett (lásd 1. áb ra). A to váb bi ak ban a nor mál
és az eny he de pres  szió ér té ket mu ta tó hall ga tó kat (1. cso port, ös  sze sen 87 f!), va la mint a kö -
zép sú lyos és sú lyos öve zet be tar to zó hall ga tó kat so rol tuk egy cso port ba (2. cso port, ös  sze sen
33 f!), és er re a két cso port ra néz ve vizs gál tuk meg a csa lá di ne ve lé si di men zi ók és az igaz -
sá gos vi lág ba ve tett hitt ská lá i nak ös  sze füg gé se it.

1. áb ra. A de pres  szi ós tünetegyüttes el! for du lá si ará nya a vizs gá la ti min tán (N = 120)

A de pres  szió mér té ke és az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit kü lön bö z! ská lá i nak ös  sze füg gé -
se i re vo nat ko zó ös  sze ha son lí tó sta tisz ti kai vizs gá la tok ered mé nyei sze rint (2. áb ra) a két cso -
port szig ni fi káns mér ték ben kü lön bö zik egy más tól a kö vet ke z! igaz sá gos ság mo tí vu mok
tekin te té ben:
– sze mé lyes igaz sá gos ság (t = 3,502, F = 12,263, szig. = 0,001)
– val lá sos ság (t = 3,052, F = 9,316, szig. = 0,003)
– ál ta lá nos igaz sá gos ság (t = 2,550, F = 6,503, szig. = 0,012)
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2. áb ra. A de pres  szió és az igaz sá gos ság mo tí vum kap cso la ta

Ezek az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a kö zép sú lyos-sú lyos de pres  szi ós tü ne te ket mu -
ta tó 2. cso port ba tar to zó sze mé lyek ke vés bé hisz nek az igaz sá gos vi lág ban. Ke vés bé hisz nek
ab ban, hogy a vi lág ban ál ta lá ban igaz sá go san tör tén nek a dol gok, ke vés bé tart ják mél tá nyos -
nak azo kat a dön té se ket, ame lyek rá juk vo nat koz nak, in kább mél tány ta lan nak ér zik a ve lük
va ló bá nás mó dot, va la mint a val lá sos hit meg küz dést se gí t! ere jé re is ke vés bé tá masz kod -
hat nak, nem úgy élik meg a ne héz hely ze te ket, hogy az azok kal va ló szem be né zés ben se gít -
sé get je len te ne, ha hin né nek Is ten ben. 

A csa lá di szo ci a li zá ci ós mu ta tói és a de pres  szió mér té ke kö zöt ti kap cso lat ra el mond ha -
tó, hogy a két cso port a kö vet ke z! di men zi ók ban tér el egy más tól:
– konf lik tus ori en tált ne ve lé si lég kör (F = 10,191; szig. = 0,002; M1 = 2,72 SD1 = 1,006;

M2 = 3,33  SD2 = 1,018)
– apai manipulatív ne ve lé si at ti t"d (F = 15,751; szig. = 0,000; M1 = 1,78 SD1 = 0,98;  

M2 = 2,73  SD2 = 1,51)
– apai in kon zisz tens ne ve lé si stí lus (F = 5,036; szig. = 0,027; M1 = 2,25  SD1 = 1,49;  

M2 = 2,98  SD2 = 1,75)
– apai tá mo ga tó ne ve lé si at ti t"d (F = 12,490; szig. = 0,001; M1 = 4,29  SD1 = 0,942;  

M2 = 3,44  SD2 = 1,545)
– anyai tá mo ga tó ne ve lé si at ti t"d (F = 13,161; szig. = 0,000; M1 = 4,58  SD1 = 0,928;  

M2 = 3,8  SD2 = 1,34)
– anyai bün te t! ne ve lé si stí lus (F = 4,478; szig. = 0,036; M1 = 4,14  SD1 = 1,00; M2 = 3,65

SD2 = 1,43)
– anyai konformitásra ne ve lés (F = 4,073; szig. = 0,0469; M1 = 3,0  SD1 = 1,068;  M2 = 3,5

SD2 = 1,14)
Az az a két szü l! ré szé r!l ta pasz talt tá mo ga tás, oda fi gye lés, a har mo ni kus, bé kés csa lá di

lég kör, a ki szá mít ha tó, konk ré tan, pon to san meg fo gal ma zott sza bá lyok, me lye ket a szü l!k,
f!leg az anya el len !riz is, ke vés bé va ló szí n" sí ti a de pres  szió tü ne te i nek meg je le né sét, ez zel
szem ben a konf lik tu sok kal, vi ták kal, gya ko ri né zet el té ré sek kel jel le mez he t! csa lá di lég kör,
azapa ré szé r!l ész lelt in kon zisz ten cia és ér zel mi ma ni pu lá ció meg nö ve li a de pres  szi ós tü ne -
tek ki ala ku lá sá nak esé lyét. 
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A két cso port kö zött a jö v! ori en tá ci ós cé lok meg fo gal ma zá sa, azok id! be li ki ter je dé se,
kont rol lál ha tó sá ga és fon tos sá ga szem pont já ból csak a jö v! be ni csa lád dal kap cso la tos re mé -
nyek re vo nat ko zó an tud tunk ki mu tat ni szig ni fi káns kü lönb sé get:
– a csa lád dal kap cso la tos cé lok be kö vet ke zé sé nek ide je (t = 3,095; szig. = 0,003)
– a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek meg va ló su lá sá nak esé lye (t = 2,964;  szig. = 0,004)
– a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek fon tos sá ga (t = 3,077; szig. = 0,003)

A jö v" ori en tá ció, a szü l"i ne ve lé si di men zi ók, az igaz sá gos ság mo tí vum és a de presszió
kap cso la ta
A kö vet ke z!k ben a szü l!i ne ve lés, az igaz sá gos vi lág ba ve tett hit, a de pres  szió ha tá sát vizs -
gál tuk a jö v! ori en tá ció ka te gó ri á i ra vo nat ko zó an. Több vál to zós regresszióelemzéssel tár tuk
fel a le het sé ges ös  sze füg gé se ket. Az elem zé sek nél kü lön-kü lön tör tént az egyes jö v! ori en tá -
ci ós ka te gó ri ák mint cél vál to zók vizs gá la ta. Az aláb bi, 3. táb lá zat csak a szig ni fi káns ös  sze -
füg gé se ket mu tat ja be.

A csa lád dal kap cso la tos re mé nyek id! be li ki ter je dé sét rész ben a vé let len igaz sá gos ság -
ba ve tett hit, rész ben az át élt sza bály ori en tált csa lá di lég kör, va la mint az anyai au to nó mi á ra
ne ve lés mint ne ve lé si cél ha tá roz ta meg. Ezek együt te sen a variancia 29%-át ma gya ráz ták.
Azaz mi nél in kább sza bály ori en tált volt az át élt csa lá di lég kör, mi nél in kább ér vé nye sült az
anya ré szé r!l az au to nó mi á ra ne ve lés mint cél, va la mint mi nél ke vés bé hit ték azt a sze mé lyek,
hogy alap ve t! en a vé let len ha tá roz za meg, hogy az em be rek azt kap ják-e, ami mél tá nyo san
meg il le ti !ket, an nál in kább úgy érez ték, hogy a csa lád dal kap cso la tos re mé nye ik ha ma rabb
fog nak meg va ló sul ni, re a li zá lód ni. 

A csa lád dal kap cso la tos re mé nyek fon tos sá gát az apai bün te t! ne ve lé si stí lus és a konf -
lik tu sos csa lá di lég kör jó sol ta be, ezek együt te sen a variancia 27%-át ma gya ráz ták. Mi nél
konf lik tu so sabb nak él ték meg a csa lá di lég kört, és mi nél bün te t!bb volt az apa ne ve lé si stí -
lu sa, an nál fon to sabb nak tar tot ták a sze mé lyek a csa lád dal kap cso la tos jö v! be li re mé nye i ket.

A mun ká val kap cso la tos re mé nyek kont rol lá lá sát há rom f! ha tás jó sol ta be, ezek a variancia
28%-át ma gya ráz ták. Ezek sze rint mi nél in kon zisz ten sebb nek ész lel ték az anya ne ve lé si stí -
lu sát, va la mint mi nél ke vés bé érez ték azt manipulatívnak, a csa lá di lég kört pe dig konf lik tu -
so sabb nak, an nál na gyobb mér ték ben tar tot ták kont rol lál ha tó nak, el ér he t! nek a mun ká val
kap cso la tos re mé nye i ket a sze mé lyek. 

A ta nul má nyok kal kap cso la tos re mé nyek kont rol lá lá sát négy ha tás jó sol ta be, ezek a va -
rian cia 31%-át ma gya ráz ták. Ezek sze rint a sze mé lyek mi nél ke vés bé tar tot ták kö vet ke ze tes -
nek az apát a ne ve lés ben, mi nél in kon zisz ten sebb nek ész lel ték az apa ne ve lé sét, mind emel lett
mi nél in kább biz to sí tot ta az apa szá muk ra az önál ló so dást, va la mint er! sebb val lá sos be ál lí tott -
sá gú ak vol tak, an nál in kább gon dol ták úgy, hogy kont rol lál ni tud ják a ta nul má nya ik kal kap -
cso la tos vá gya i kat. Az apai ne ve lés kö vet ke ze tes sé gé nek hi á nya ma gya ráz za to váb bá a ta nul -
má nyok kal kap cso la tos el kép ze lé sek id! be li ki ter je dé sét is, a variancia 8%-ában.

A bir to kolt ja vak id! be li ki ter je dé sét, kont rol lá lá sát, va la mint fon tos sá gu kat két f! ha tás
jó sol ta be: a konf lik tu sos csa lá di lég kör és a de pres  szió mér té ke, ezek együt te sen az id! be li
ki ter je dés 22%-át, a kont rol lá lás 25%-át és a fon tos sá guk 21%-át ma gya ráz ták. Mi nél ki sebb 
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mér té k" a de pres  szi ós tünetegyüttes, és mi nél konf lik tu so sabb nak él ték meg a csa lá di lég -
kört, an nál fon to sabb nak tar tot ták le írá sa ik ban a sze mé lyek a bir to kolt ja vak kal kap cso la tos
re mé nye ik kont rol lál ha tó sá gát és fon tos sá gát, va la mint an nál in kább úgy érez ték, hogy eze -
ket a ja va kat csak id! ben ké s!bb fog ják tud ni re a li zál ni. 

ÖS  SZEG ZÉS

Vizs gá la tunk ban a szü l!i ne ve lés, az igaz sá gos ság mo tí vum, a de pres  szió és a jö v! ori en tá ció
kap cso la tát tár tuk fel. Lé nye ges nek tart juk ezek nek az ös  sze füg gé sek nek a fel tér ké pe zé sét
(f! ként a de pres  szió mér té ké nek és a jö v! be li cél ki t" zé sek kap cso la tát), mi vel ha zai vi szony -
lat ban a ha son ló ku ta tá sok szá ma ke vés. Ered mé nye ink fon to sak le het nek nem csak a fi a ta lok,
ha nem a fel s! ok ta tás ban ta ní tó pe da gó gu sok szá má ra is, hi szen tud juk, hogy a csa lád mel lett
az is ko la ját szik fon tos sze re pet ab ban, hogy ezen fi a ta lok és a kö vet ke z! ge ne rá ci ók jö v! ké -
pe ho gyan ala kul, men  nyi re lesz nek ké pe sek re á lis, el ér he t!, meg va ló sít ha tó és mo ti vá ló ere -
j" cé lo kat ki ala kí ta ni és azo kért a cé lo kért dol goz ni. To váb bá vizs gá la ti cso por tunk spe ci fi -
ká ci ó já ból fa ka dó an fel tér ké pez het tük, ho gyan gon dol kod nak hall ga tó ink a jö v! jük r!l, 
a kog ni tív meg is me ré si rend sze rük r!l és pszi chés, men tá lis ál la po tuk ról al ko tott kép pe dig 
se gít sé get nyújt hat ab ban, hogy a kép zés so rán olyan fel té te le ket, ta pasz ta la to kat biz to sít sunk,
ame lyek le he t! vé te szik a sze mé lyes és szak mai ha té kony ság meg élé sét és ezen ke resz tül 
a jö v! re vo nat ko zó ter vek meg va ló sí tá sát.

Ku ta tá sunk ban el s! ként a jö v! ori en tált tar tal mak meg osz lá sát tér ké pez tük fel. A jö v! ori en -
tá ció tar tal mi ka te gó ri á i nak el! for du lá si gya ko ri sá ga rész ben össz hang ban állt el s! hi po té zi -
sünk kel, mi sze rint a leg gya ko ribb re mé nyek az ok ta tás hoz, azon be lül is a ta nul má nyok si ke res
be fe je zé sé hez, a dip lo ma szer zés hez; a mun ká hoz, azon be lül a szak ma be li el he lyez ke dés hez,
biz tos, jól fi ze t! és ked velt mun ka vég zés hez; és a csa lád hoz, csa lád ala pí tás, gye rek vál la lás,
bol dog csa lá di élet re mé nyé hez f" z!d nek. Ami a jö v! be ni cé lok ban meg fo gal ma zott fé lel me -
ket il le ti, a fi a ta lok leg több fé lel me sa ját egész sé gi ál la po tuk kal, a mun ká val, il let ve a szü l!k
egész sé gi ál la po tá val volt kap cso la tos. Ér de kes és el gon dol kod ta tó ered mény, hogy mi ért bi -
zo nyult en  nyi re je len t!s nek a sa ját és a szü l!k egész sé gi ál la po ta. A szü l!k ko rai el vesz té sé t!l
va ló fé le lem ért he t!, és ter mé sze tes ve le já ró ja a gyer me ki gon dol ko dás nak. Esze rint mi nél to -
vább sze ret nénk ma gunk mel lett tud ni szü le in ket, hi szen fon tos tá mo ga tó er!t je lent het nek 
a jö v! be li cél ja in kért va ló küz de lem ben, a szü l!i tá mo ga tás meg lé te még fel n!tt kor ban is biz -
ton ság ér ze tet ad hat. A sa ját egész sé gi ál la po tért va ló ag gó dás pe dig je lent he ti azt az ag go dal -
mat, hogy be teg ség vagy rö vi debb élet tar tam kö vet kez té ben nem len né nek meg va ló sít ha tó ak
ter ve ink ma ra dék ta la nul, de áll hat nak más mö göt tes té nye z!k is ezek nek a fé lel mek nek a hát -
te ré ben, me lyek ezen ku ta tás ke re te in be lül nem fed he t!k fel. Mind a re mé nyek, mind a fé -
lel mek tar tal mi ka te gó ri á i nak so rá ban a bir to kolt ja vak (anya gi és tár gyi) sze re pel tek re la tí -
ve ma ga sabb szá za lék ban a töb bi tar tal mi ka te gó ria gya ko ri sá gá hoz ké pest. Sok eset ben az
anya gi biz ton ság meg te rem té sé nek vá gya meg el!z te a csa lád ala pí tá si cé lo kat, de alap ve t! en
jel lem z! volt, hogy a sa ját au tó, la kás re mé nye meg je lent a le írt sze mé lyes cé lok kö zött. E mö -
gött az az el gon do lás hú zód hat meg, hogy a csa lád dal kap cso la tos ter vek meg va ló sí tá sá hoz
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fon tos nak tart ják a fi a ta lok egy biz tos anya gi hát tér ki ala kí tá sát, mely ten den cia ál ta lá ban jel -
lem zi a fi a tal fel n!t tek gon dol ko dá sát.    

A vizs gá lat kö vet ke z! cél ki t" zé se az volt, hogy ki mu tas suk, a csa lá di ne ve lé si lég kör -
nek, stí lus nak köz vet len sze re pe van a jö v! ori en tá ció ala kí tá sá ban. Fel té te lez tük, hogy más -
faj ta ha tást fejt ki a konf lik tu sos csa lá di klí ma a sza bály ori en tált klí má val szem ben. 

A csa lád dal kap cso la tos re mé nyek id! be li meg va ló su lá sát nagy mér ték ben be fo lyá sol ta,
hogy men  nyi re ész lel te a fi a tal sza bály ori en tált nak az ott ho ni, csa lá di lég kört, mind emel lett,
ha az anya en ged te, tá mo gat ta a gye rek önál ló so dá si tö rek vé se it, sok kal in kább kö ze leb bi id! -
pon tot je lölt meg a fi a tal, hogy mi kor kép ze li el a csa lád dal kap cso la tos vá gya i nak meg va ló -
su lá sát, az az job ban bíz tak ab ban, hogy meg ta lál ják jö ven d! be li pár ju kat. A mun ká val kap -
cso la tos re mé nyek kont rol lá lá sá nak mér té két csök ken tet te a konf lik tu sos csa lá di lég kör,
va la mint az anyai manipulatív m" kö dés ak kor, ha ez utób bi az anya ré szé r!l ta pasz talt in kon -
zisz ten ci á val pá ro sult. A kö vet ke ze tes ség mint ne ve lé si at ti t"d for dí tot tan volt ará nyos a ta -
nul má nyok kal kap cso la tos re mé nyek kont roll já nak mér té ké vel, mind emel lett az apai in kon -
zisz ten cia és önál ló ság ra ne ve lés mint cél szo ros együtt já rást mu ta tott a kont roll ké pes ség gel.
A val lá sos meg gy! z! dés pe dig, mint egy el len sú lyoz va a kö vet ke ze tes ség be li hi á nyo kat, nö -
ve li a kont roll ér ze tet. Ezek az ered mé nyek iga zol ják azt a hi po té zi sün ket (3.), mi sze rint a tá -
mo ga tó, ki szá mít ha tó, kö vet ke ze tes sé gen ala pu ló, de az önál ló sá gi tö rek vé se ket nem gát ló
sza bály ori en tált csa lá di lég kör se gí ti a jö v! ori en tá ci ós cé lok meg fo gal ma zá sát és kont rol lál -
ha tó sá gát. A jö v! be ni cé lok kal kap cso la tos fé lel mek re vo nat ko zó an nem si ke rült szig ni fi káns
ös  sze füg gést ta lál ni a fé lel mek és a konf lik tu sos csa lá di lég kör ben va ló ne vel ke dés (4. hi po -
té zis) kö zött.

A de pres  szi ós tünetegyüttes meg lét ének fo ka és a csa lá di ne ve lés kap cso la tá ra vo nat ko -
zó an el mond hat juk, hogy azok a sze mé lyek, akik a kö zép sú lyos, il let ve sú lyos de presszi ós tü -
ne te ket mu ta tók cso port já ba vol tak so rol ha tók, in kább ész lel ték a csa lá di lég kört konf lik tu -
sos nak, az apai ne ve lést manipulatívnak, in kon zisz tens nek, az anyát bün te t!bb nek és túl zott
mér ték ben szabálybetartatóbbnak. Va la mint mind két szü l! ré szé r!l hi á nyol ták az ér zel mi tá -
mo ga tást, ami el en ged he tet le nül fon tos len ne az egész sé ges sze mé lyi ség fej l! dé sé hez, és ah -
hoz, hogy re á lis és meg va ló sít ha tó cé lo kat t"z zön ki a fi a tal ma ga elé. Az egyik szü l! ré szé -
r!l ta pasz talt ér zel mi zsa ro lás, ma ni pu lá ció, kö ve tel mé nyek re, el vá rá sok ra vo nat ko zó
kö vet ke zet len ség, a má sik szü l! ez zel épp el len té tes ne ve lé si mód ja, a sza bá lyok hoz va ló ra -
gasz ko dás, az azok meg sze gé sét kö ve t! bün te t! fel lé pés a men tá lis egész ség fel bo ru lá sá hoz
ve zet het, a bel s! bi zony ta lan ság ér zés kö vet kez té ben pe dig hos  szabb tá von a de pres  szió tü ne -
te it hív hat ja el!, mind pszi chés, mind szo ma ti kus szin ten. Ezek az ered mé nyek iga zol ták a de -
pres  szió mér té ké nek és a csa lá di ne ve lé si lég kör kap cso la tá ra vo nat ko zó fel té te le zé sün ket 
(5. hi po té zis). 

A két cso port kö zött el té rés volt az igaz sá gos ság mo tí vum te kin te té ben is. Mi nél na gyobb
mér té k" volt a de pres  szió fo ka, an nál ke vés bé tar tot ták a sze mé lyek igaz sá gos nak a vi lá got,
mind ál ta lá nos ér te lem ben, mind a sa ját éle tük re vo nat koz tat va (iga zol va 6. hi po té zi sün ket),
va la mint a val lá sos ság is ke vés bé volt jel lem z! rá juk, mint a nor mál-eny he de pres  szi ós tü ne -
te ket mu ta tó cso port ese té ben. Pe dig ez utób bi se gít sé get je lent het ne a prob lé mák kal va ló
meg küz dés ben, er! for rást je lent het ne olyan hely ze tek ben, ami kor a cé lok el éré se va la mi lyen
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aka dály ba üt kö zik. To váb bá ké pes sé ten né az egyént, hogy adap tí vabb meg bir kó zá si mó do kat
ke res sen, fel is mer je és ki ak náz za a szo ci á lis há ló le he t! sé ge it. Ezek kel az ered mé nyek kel vág -
nak egy be Kopp Má ria (2008) ku ta tá sá nak azon di men zi ói, ame lyek a val lás gya kor lás ha tá sá -
ra ki ala ku ló po zi tív kö vet kez mé nye ket ír ják le. Ilye nek pl. a ma ga sabb ko ope ra ti vi tás, az ala -
cso nyabb de pres  szió, az élet ér tel mé be ve tett er! sebb hit, az ala cso nyabb bi zal mat lan ság,
el len sé ges ség, a ma ga sabb tár sas tá mo ga tás stb.

Utol só hi po té zi sünk, mi sze rint a de pres  szió mér té ke be fo lyá sol ja, hogy az egyén
mennyire ter jesz ti ki id! ben és men  nyi re tart ja kont rol lál ha tó nak jö v! re vo nat ko zó cél ki t" zé -
se it, egy részt a csa lád dal kap cso la tos re mé nyek re vo nat ko zó an mu ta tott szig ni fi káns kor re lá -
ci ót. A bir to kolt ja vak ra vo nat ko zó re mé nyek ese té ben ta lál tunk még kap cso la tot a de pres  szi -
ó val. A bir to kolt ja vak id! be li ki ter je dé sét, kont rol lá lá sát, va la mint fon tos sá gu kat két f! ha tás
jó sol ta be: a konf lik tu sos csa lá di lég kör és a de pres  szió mér té ke. Mi nél ki sebb mér té k" volt
a de pres  szió, és mi nél konf lik tu so sabb nak ész lel te az egyén a csa lá di lég kört, an nál fon to -
sabb nak tar tot ta és id! ben el ér he t!bb nek vél te az anya gi és tár gyi ja vak kal kap cso la tos cél -
ja it. Ezek az ered mé nyek pe dig Kasser (2005) azon meg ál la pí tá sa it er! sí tik meg, mi sze rint
ami kor a tes ti és lel ki szük ség le tek mel lett a lét fenn tar tás szük ség le te sincs ki elé gít ve, na -
gyobb va ló szí n" ség gel ér té ke lik fel az em be rek az anya gi as ér té ke ket és vá gya kat. Ilyen mó -
don az anyag el v" ér ték ori en tá ció és a jól lét ös  sze függ egy más sal, még hoz zá úgy, hogy ha az
em be rek olyan kö rül mé nye ket ta pasz tal nak, ame lyek mi att bi zony ta lan ság ban ér zik ma gu -
kat, ar ra tö re ked nek, hogy ezt meg szün tes sék, hi szen ha nem te szik, ak kor bol dog ta la nok és
elé ge det le nek lesz nek. Na gyobb va ló szí n" ség gel kö vet nek anya gi as cé lo kat, hi szen rész ben
bel s! mo ti vá ci ó juk, rész ben pe dig a kül s! fo gyasz tói kul tú ra is azt su gall ja, hogy anya gi er! -
for rás ok kal majd meg vá sá rol hat ják ma guk nak a biz ton sá got. Így az anyag el v" ség meg küz dé -
si stra té gi a ként is fel fog ha tó, mel  lyel az egyén meg pró bál ja eny hí te ni prob lé má it. Vi szont
hos  szú tá von az anya gi as ér té kek in kább fenn tart ják és mé lyí tik a bi zony ta lan sá got. Fel te he -
t! en a mun ká val, ta nul má nyok kal, egész ség gel kap cso la tos re mé nyek és fé lel mek kont roll -
já nak mér té két más té nye z!k is be fo lyá sol ják, nem csak az egyén men tá lis egész sé gi ál la po -
ta és a csa lá di ne ve lé si di men zi ók.

Ös  szes sé gé ben meg ál la pít ha tó, hogy a jö v! be li cé lok ala ku lá sá ra köz vet len ha tás sal van
a szü l!i ne ve lés, il let ve az a csa lá di klí ma, amely ben a fi a tal szo ci a li zá ló dik, ne vel ke dik. A har -
mo ni kus, tá mo ga tó, meg fe le l! szin t" kö vet ke ze tes ség gel tár su ló csa lá di lég kör, il let ve ne ve -
lés el! se gí ti, hogy a fi a ta lok jö v! re vo nat ko zó cél ki t" zé sei és azok kont rol lá lá sa meg fe le l! -
en ala kul jon. Az ilyen csa lá dok ban ér vé nye sül a szü l!k irá nyí tó, te re l!, ér té ke l! m" kö dé se, 
a csa lá di és a tár sa dal mi ér té ke ket szem el!tt tart va a szü l!k bi zo nyos ter ve ket tá mo gat nak,
má so kat bí rál nak vagy ép pen til ta nak. De ez nem a gye rek re rákényszerített út, hi szen mind ezek
mel lett az önál ló sá gi tö rek vé sek nek is te ret ad nak, fi gye lem be vé ve gyer me kük ér dek l! dé sét,
mo ti vá ci ó it is. A konf lik tu sok kal ter helt, er! tel jes eb ben sza bály kö ve t!, eset leg manipulatív
neve lé si at ti t"d el len ben ked ve z!t len ha tást gya ko rol a fi a ta lok jö v! ori en tá ci ó já ra. Az ilyen
csa lá dok ban na gyobb va ló szí n" ség gel pró bál ják meg a szü l!k az ál ta luk jó nak tar tott irány -
ba te rel ni gyer me kü ket, ha más hogy nem, ér zel mi zsa ro lás sal, az önál ló ság aka dá lyo zá sá val,
túl zott szi gor ral. Mi vel a vé let len igaz sá gos sá gon és a val lá sos sá gon kí vül a má sik két f! igaz -
sá gos ság mo tí vum, az ál ta lá nos és a sze mé lyes igaz sá gos vi lág ba ve tett hit nem volt be jós ló
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f! ha tás, fel te he t! en az utób bi két mo tí vum köz vet ve, a men tá lis egész sé gi ál la po ton ke resz -
tül fej ti ki ha tá sát. De a konf lik tu sos csa lá di lég kör ki hat az igaz sá gos ság mo tí vum ala ku lá sá -
ra és a men tá lis egész sé gi ál la pot ra is, me lyek egy mást er! sít ve ás hat ják alá a fi a ta lok po zi -
tív jö v! kép ét, ki hat hat nak a ta nul má nya ik kal, jö v! be ni csa lád juk kal, mun ká juk kal kap cso la tos
ter ve ik re. Ezek nek a kap cso la tok nak az ala po sabb elem zé se pon to sabb ké pet ad hat ar ról, hogy
a pe da gó gu sok, a mi es tünk ben a fel s! ok ta tás ban ta ní tó ta ná rok, ho gyan se gít he tik a fi a ta lok
jö v! ori en tá ci ó já nak ala ku lá sát egy olyan élet sza kasz ban, ahol a csa lád ból las san ki ke rül ve 
a cél ki t" zé sek, a jö v! re vo nat ko zó ter vek – vagy ép pen azok hi á nya – már egy re na gyobb 
ki ha tás sal le het nek a ké s!b bi, fel n!tt éle tük re is.  

SUMMARY

THE PARENTING ATTITUDES, THE BELIEF INJUST WORLD AND MENTAL
HEALTH INFLUENCING YOUNG COLL EGE WOMEN’ FUTURE ORIENTATION

An important developmental task of young adulthood is to think about and set future hopes,
goals and expectations. In our present study the future orientation of Hungarian youngsters
(N=120; mean age: 20.4 years) was explored in relation to parenting attitudes, to the belief
in just world and mental health. Subjects filled in the short vers ion of the Future-orientation
Questionnaire (Nurmi, Poole & Seginer, 1995), the Family Socialization Questionnaire
(Dalbert and Goch, 1997), the General Belief in Just World Scale (Dalbert, Montada and
Smith, 1987), and the short vers ion of Beck Depression Inventory. Our results showed that
subjects most frequently mentioned hopes related to education, future work, future family,
friends and possessions. Regarding fears, they most frequently gave descriptions of future
work, their own and their family’s health sta tus. The different aspects of future-orientation, i.e.
contents, time extension and control were also analysed. The interrelation between these
aspects revealed that subjects were able to control those goals that are closer to their present
in time. Realising goals related to the mo re distant future always include mo re uncertainty. The
ma in objective of the study was to reveal the role of parenting dimensions in the formation of
future-orientation. Our results show that conflictuous family athmosphere and consistence,
educational autonomy of parenting attitudes played an important role in influencing time-
expansion and control of hopes related to future family, education and possessions. Regarding
the level of depression, we found a relationship to conflict-ridden family athmosphere, general
and personal justice, religiousness. The lower level of depression positive affected hopes
related to family, and also the time-expansion and control of these hopes. As to possessions,
we found that the level of depression is an inverse predictor, and conflictuous family
athmosphere is a direct predictor of these contents. 
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