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Kedves Érdeklődő! 

Az alábbiakban a család működésének témakörében 
megismerkedhet a családállítás lényegével, valamint 
a transzgenerációs hatások mibenlétével. Fontos, 
hogy a család összetartó közösség legyen, a tagjai 
tegyenek egymásért és közösségükért. Abban kívá-
nunk segítséget nyújtani, hogy tudatosabban tudják 
szemlélni az alakító mechanizmusokat, megértsék 
azt a láthatatlan erőteret, amiben léteznek. Gyakor-
lati eszközt is kívánunk adni ahhoz, hogy elmélyed-
hessenek e témakörben. Emellett bemutatunk egy 
nógrádi kutatást is, amely a helyiek konfliktusokhoz 
való viszonyával, konfliktuskezelési módszereivel 
foglalkozik.

Olvassa el figyelmesen a tananyagot, ha szükségét 
érzi, térjen vissza többször, készítsen jegyzeteket. 
Végül válaszoljon a feltett kérdésekre, hogy felmér-
hesse, mennyiben volt sikeres a tanulás.
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Családként működni kihívás. Családként működni kihívás. 
Mindennapi nehézségekkel Mindennapi nehézségekkel 
küzdünk, igyekszünk tenni a küzdünk, igyekszünk tenni a 
párkapcsolatunkért, a gyerme-párkapcsolatunkért, a gyerme-
keinkért, miközben próbálunk keinkért, miközben próbálunk 
helytállni a munkahelyünkön, helytállni a munkahelyünkön, 
a baráti viszonyainkban. a baráti viszonyainkban. 
Emellett nem árt, ha magunkra Emellett nem árt, ha magunkra 
is marad idő… is marad idő… 
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Mindehhez elengedhetetlen, hogy alapvetően rendben le-
gyünk. Jobb szó híján használjuk az önazonosságot: tisztában 
kell lennünk azzal, hogy kik vagyunk, milyen hatások alakí-
tottak és alakítanak minket. Ehhez kívánunk hozzájárulni az 
alábbi tananyaggal, amiben bemutatjuk a családállítás lénye-
gét (mint kedvcsinálót), és ehhez kapcsolódóan tárgyaljuk a 
minket befolyásoló transzgenerációs hatásokat.
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CSALÁDÁLLÍTÁS

CSALÁD- 
ÁLLÍTÁS

A Családállítás egy, 
otthonról hozott trau-
máink felismerését és 
letevését segítő mód-
szert takar. Lényege, 
hogy egy csoportos 
foglalkozáson vehe-
tünk részt, ahol lehetünk 
segítők vagy olyanok, 
akik a saját témájukkal 
dolgoznak. 

MIRE JÓ IS TULAJDONKÉPPEN A MÓDSZER, 
MIRE VALÓ? 
Számos esetben lehet alkalmazni. Hasznos lehet, ha mindig 
hasonló élethelyzetekbe kerülünk, vagyis észrevétlenül, tu-
dattalanul úgy alakítjuk életünket, hogy ismétlődnek benne 
szituációk. Ez előfordulhat kifejezetten párkapcsolati szin-
ten is: nemcsak tönkremennek viszonyaink, hanem nagy-
jából egyazon minta szerint történik ez. Segíthet, ha gyer-
meket szeretnénk vállalni, de valamiért nem esünk teherbe, 
pedig elvileg testi akadályok nincsenek. A felmenőinkkel, 
lemenőinkkel, testvéreinkkel terhelt viszonyunkat is ren-
dezhetjük családállítással. 
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HOGYAN ZAJLIK MINDEZ A  
GYAKORLATBAN? 
A résztvevők a segítők, és az, akinek állítanak. A segítők ré-
szei az eljátszott szituációknak, de alapvetően szemlélőként 
vannak jelen, megnézik, hogyan zajlik egy ilyen foglalkozás, és 
képviselőként jelennek meg mások állításában. A témát azon 
személy adja, akinek állítanak, aki szintén részt vehet a másoknak 
történő állításban segítőként. Egyszerre csak embernek állítanak. 
Ő elmeséli, hogy miről is van szó, ismerteti a problémáját, és me-
sél arról, hogy miben szeretne változást elérni, majd beavatja a 
jelenlévőket családi történeteibe. 

Azonban ha ez utóbbi elmarad, 
mert például nincsenek ismere-
tei a felmenőiről, az sem problé-
ma, úgy is működhet a módszer: 
fény derül majd a családrend-
szerre, hiszen az eljátszott szi-
tuáció során ez kirajzolódik. 
Konkrétan ezt úgy kell elkép-
zelni, hogy a résztvevők feláll-
nak, a segítők képviselik a hoz-
zátartozókat és a témahozót is. 
Önkéntelenül helyezkednek el 
egymáshoz képest, és az elkép-
zelés szerint ezzel leképezik a 
családrendszert, a benne levők 
egymásközti viszonyát. 

Ezt valahogy úgy kell 
elgondolni, hogy a 
szituáció résztvevői 
ráéreznek az adott 
egyénnek és családjá-
nak energiájára, kö-
telékeire – ez irányítja 
őket cselekvésükben. 
Így következtetik 
ki, hogy a probléma 
honnan eredhet, az el-
akadás hol gyökerezik. 
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Ezt követően az, akinek állítanak, rituálisan leteszi azokat a ter-
heket, amiket cipel, amiket átvett. 

A módszer Bert Hellinger, német lelkész, pszichoanalitikus nevé-
hez kötődik. Ő empirikus úton jutott el ahhoz a felismeréshez, 
hogy átvesszük és hordozzuk családunk feldolgozatlan traumáit 
– akár több generáción át. Családállításokat már több, mint har-
minc éve tartanak, de bizonyos részei nem bírnak tudományos 
bizonyítékokkal, sokan tartják kissé ezoterikusnak. Ettől függet-
lenül az tény, hogy sokaknak segített már, hazánkban is több he-
lyütt van lehetőségünk részt venni egy ilyen foglalkozáson. Arra 
azonban figyelnünk kell, hogy nincs semmiféle képesítéshez 
kötve, hogy valaki vezethessen egy családállítást, tehát érdemes 
utánajárni, hogy ki az, aki tényleg jól csinálja, akinél tényleg van 
esély változásokat elérni. Érdemes először segítőnek jelentkez-
ni, így láthatjuk, hogy miként zajlik az állítás, de nem kell kitárul-
koznunk.

Ez a módszer nem igazán alkalmazható tehát otthon, de egy igen 
fontos, ráadásul egyre népszerűbb témát érint. Ez pedig az őse-
inktől örökül kapott traumák kérdésköre, amivel önállóan is ké-
pesek vagyunk foglalkozni.



TRANSZ- GENERÁCIÓS  HATÁSOK
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Egyre több szakember, irodalmi alkotás foglalkozik e terület-
tel, és keres válaszokat ezen keresztül. Máté Gábor, az ismert 
orvos egy interjúban beszélt arról, hogy kisbabaként élte meg 
a második világháborút Budapesten (1944-ben született).  A 
zsidó család keményen megszenvedte a mindent elsöprő 
antiszemitizmust: nagyszüleit Auschwitzba vitték, nem élték 
túl. Édesapját munkaszolgálatra vitték. Ebből könnyen kikö-
vetkeztethető, hogy már az anyaméhben is rengeteg stressz 
érte őt – ez pedig nem múlik el nyomtalanul. Nézete szerint 
ezek a hatások a testünkön keresztül később meghatározzák 
gondolatainkat is: megmutatkozik ez, amikor nem értjük, 
miért azt érezzük, amit, és képtelenek vagyunk úrrá lenni ma-
gunkon. 

TRANSZ- 
GENERÁCIÓS  
HATÁSOK

Fentebb boncolgatott 
családállítás módsze-
rének eredményes-
sége nem feltétlenül 
támasztható alá tudo-
mányos módszerekkel, 
azonban az, hogy tu-
dattalanul is hordoz-
zuk a megörökölt trau-
mákat nem kérdés. 
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Máté Gábor elmesélte azt a történetet, hogy a német megszál-
lás után két nappal az édesanyja orvost hívott hozzá, mert folya-
matosan sírt. Az orvos kijött és elmondta, hogy nem egyedi eset-
ről van szó: minden zsidó gyermek sír. Nyilvánvalóan semmilyen 
szinten nem fogta át a tudata azt, hogy mi zajlik a világban: nem 

tudott sem Hitlerről, sem a hábo-
rúról, mégis hatott rá, mégpedig az 
édesanyján keresztül: az ő szoron-
gása, félelme, stressze volt az, amit 
tapasztalt.  1944 végén védett ház-
ban húzták meg magukat, szörnyű 
körülmények közt. Máté Gábor és 
édesanyja is megbetegedett, utób-
bi azt hitte, meg fognak halni. Egyik 
nap az utcán összetalálkozott egy 
keresztény asszonnyal, akit meg-
ért, hogy kisfiát vigye el és bújtassa. 
Ezt követően négy hétig nem talál-
kozott anya és fia. Az orvos elmon-
dása szerint ez idő alatt rengeteget 
sírt, hiszen hatalmas csapás volt ez 
számára. Úgy élte meg, hogy az az 
ember, akinek óvnia és védelmez-
nie kéne, elhagyta (nyilván képtelen 
volt még felfogni, hogy valójában 
ezzel tesz eleget kötelességének), 
és ez az elhagyatottság érzés végig-
kíséri egész életét. 
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Természetesen nem tudatosan emlékezett erre a történetre, 
de érzelmi szinten markánsan jelen volt benne mégis. Kihatott 
emberi kapcsolataira, megnehezítette a kötődés kialakítását, a 
kapcsolódást másokhoz. Nagyjából 70 évesen vált képessé arra, 
hogy átérezze, az édesanyja nem elhagyta, hanem megmentette 
az életét.

AZ EPIGENETIKA
Egyre rohamosabban fejlődő 
terület az epigenetika. Falus 
András immunológus a követ-
kezőképp határozza meg: „az 
epigenetika a gének olyan 
öröklődési formájának vizs-
gálata, amely nem jár együtt a 
DNS szekvenciájának megvál-
toztatásával. Arra a kérdésre 
keres választ, hogy a környe-
zeti tényezőknek a szülőkre 
gyakorolt hatása milyen mo-
lekulárisan igazolható válto-
zásokat okoz az utódok gén-
kifejeződését tekintve.” 

Ennek evolúciós 
oka az, hogy mi 
már képesek legyünk 
kezelni azokat a 
negatív hatásokat, 
amikkel őseink már 
megküzdöttek. 
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Most talán a témában legnépszerűbb könyv itthon Orvos-Tóth 
Noémi Örökölt sors c. munkája. A klinikai szakpszichológus azt 
kutatja, hogy mennyiben határoz meg minket felmenőink élete, 
az őket ért traumák. Hiszi, hogy sejtszinten belénk van kódolva 
számos olyan dolog, amikről tudomásunk sincs. Éppen ezét ki-
emelkedően fontos, hogy minél többet tudjunk szüleink, nagy-
szüleink, dédszüleink etc., sorsáról, az őket ért nehézségekről, 
hiszen ezeken keresztül egyre jobban megérthetjük saját sze-
mélyiségünket. Válaszokat kaphatunk arra, hogy miért úgy rea-
gálunk, viselkedünk adott helyzetben, ahogy. Például egy édes-
anya szorong attól, hogy újszülött csecsemője meg fog halni, 
nem meri magára hagyni, állandóan retteg, hogy baj lesz, holott 
a gyermek nem beteg, nincsenek aggasztó jelek – vagyis látszó-
lag nincs racionális magyarázat a viselkedésére. Amint elkezdte 
feltárni családja történetét kiderült, hogy egyik női felmenője 
elvesztette gyermekét. Tehát gyakorlatilag kódolva van arra ez 
a nő, hogy nagyon féltse gyermekét, hiszen tudattalanul ott van 
benne, hogy bármikor tragédia következhet be. 
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Szinte minden családban vannak titkok, amelyeket egy ideig 
őriznek az érintettek, aztán a sírba viszik azt – innen már nagyon 
nehéz kideríteni, mi is történt. Ezért lényeges, hogy amíg lehet, 
törekedjünk ezek megismerésére, beszélgessünk mélyebben 
családtagjainkkal. Ezek az ismeretek hozzásegíthetnek minket 
saját magunk megértéséhez, és ezen keresztül képesek lehetünk 
önazonosabbá válni. Lehetőséget kaphatunk egyes traumák 
feldolgozására, lelki terhek letételére – így alakítva saját éle-
tünket tudatosan jobb irányba. Azt azonban végig észben kell 

Próbáljunk meg 
beszélgetni a még 
élő rokonainkkal, 
szedjünk össze minél 
több információt. 
Igyekezzünk meg- 
értetni velük, hogy 
ennek milyen jelen- 
tősége van, miért 
szükséges ez. 
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tartani: ha nem állunk készen az igazságra, akkor komoly károkat 
is okozhatnak a ránk zúduló információk. Ezért érdemes lehet 
családterapeutához fordulni, aki felkészít minket, segít megerő-
södni, hogy elbírjuk mindazt, ami felszínre kerülhet.

Jó módszer elkészíteni családunk genogramját. Ez több mint 
egy családfa: meg kell jeleníteni rajta a család tagjai közt fennál-
ló érzelmi viszonyokat is. Ezek rendszere kirajzolja majd azokat 
a mintázatokat, amelyek meghatározóak. Fordítsunk figyelmet 
arra is, hogy őseink mely korban éltek, tehát helyezzük el a tör-
ténetüket történelmi kontextusban. Ennek segítségével válik 
majd láthatóvá, hogy a különböző eseményekre, gazdasági vál-
tozásokra miként reagáltak felmenőink. Így következtetéseket 
tudunk majd levonni saját viselkedésünkre is.
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MIT TARTALMAZ EGY GENOGRAM?  
MILYEN INFORMÁCIÓKAT ÉRDEMES  
ÖSSZEGYŰJTENI?

 – családtagok vezeték-, 
kereszt- és becenevei 
(gyermekként hogy  
hívták, gúnynevei)

 – névváltoztatások

 – születési időpontok (év, 
hónap, nap, óra, perc)

 – születés helyszíne (ott-
hon, kórház, pontos cím)

 – születés körülményei (el-
húzódó, életveszélyes, 
könnyű, császár, stb.)

 – párválasztás

 – házasságkötések, élet-
társi kapcsolatok létesí-
tésének, és megszűnésé-
nek időpontjai, okai

 – halálozások időpontjai, 
okai

 – egy adott családtag  
elköltözése otthonról

 – családtagok jelenlegi 
tartózkodási helye

 – iskolai végzettség, fog-
lalkozás (beleértve a tar-
tós munkanélküliséget 
is)

 – külföldi munkavállalás, 
kiküldetés, katonai szol-
gálat (dátummal)

 – örökbefogadás (dátuma, 
oka, célja)

 – kapcsolatok minősége, 
családi viszonyok (szo-
ros, konfliktusos, meg-
szakadt)

 – súlyosabb vagy tartós 
betegség

 – függőségi problémák 
(dohányzás, alkohol, és 
drog, számítógép, stb.)

 – spontán, illetve művi 
abortuszok (dátummal)



| 16 | 

TRANSZGENERÁCIÓS HATÁSOK

 – összeütközés a törvény-
nyel, büntetett előélet, 
börtönbüntetés (dátum-
mal) és egyéb totalitárius 
intézményi lét, pszichi-
átriai kezelés, hadifog-
ság

 – családtagok közötti 
fizikai erőszak, incest 
kapcsolat, bántalmazás, 
visszaélés

 – nyugdíjazás, nyugdíj 
melletti munkavállalás

 – nemzetiség, költözés, 
kivándorlás (dátummal)

 – vallási hovatartozás, filo-
zófiai nézetek, esetleges 
változások a vallásban

 – jelentős külső szemé-
lyek, akik fontosak, vagy 
fontosak voltak a család 
számára (szomszéd, ba-
rát, orvos, tanár, stb.)

 – háziállatok, akikről 
gondoskodni kell, meg-
jelölve, hogy az kinek 
a feladata, mit jelent az 
állat élete és halála a csa-
lád számára.

 – Minden olyan adat, 
történet, amit a családi 
történelem és hiedelem 
része.

 – Vannak-e ismétlődő, 
jellegzetes minták, amik 
megjelennek többek 
életében bármilyen téren 
(család, hivatás, kapcso-
latok)?

 – Volt vagy van-e olyan 
tárgy, ami kiemelt szere-
pet kap vagy kapott? (pl.: 
ház, föld, szőlőbirtok, 
ékszerek)

 –

(E felsorolást Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors c. könyvében leírtak és a www.
ipszichologus.hu adatai alapján állítottuk össze.)
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Gyakorlati tanácsok
Készítsük el előre a jelölések rendszerét. Vagy-
is írjuk fel, hogy az egyes kapcsolatokat miként 
fogjuk megjeleníteni (pl. pontozott vonallal a 
távoli kapcsolatot, dupla vonallal a szorosat, 
cikk-cakkossal az erőszakosat). Szimbólumokat 
is használjunk (háromszög a férfi, fordított há-
romszög a nő, kör a terhesség, x a vetélés stb.).



| 18 | 

TRANSZGENERÁCIÓS HATÁSOK

MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK  
A TRANSZGENERÁCIÓS  
TRAUMÁK TÉMAKÖRÉBŐL
Péterfy-Novák Éva Apád előtt ne vetkőzz című könyvét 
érdemes kézbe venni. Azt járja körül, hogy milyen felnőtt lesz 
abból a gyermekből, akit bántalmaznak, kihasználnak, meg-
nyomorítanak. Egy pedofil férfit látunk, aki abnormálisan kö-
zeledik lányunokájához. Ez önmagában elég gyomorforgató, 
és nyilván elfogadni nem lehet. Azonban komoly tanulságul 
szolgál a regény: bemutatja, hogy ez a nagypapa szülők nélkül 
nőtt fel apácák közt, ahol az erősebb fiúk éjszakáról éjszaká-
ra bántalmazták – szexuálisan is. Tehát komoly traumák érték, 
amik valószínűleg eltorzították személyiségét. Bár a történet 
fikció, valós esetek tucatjait dolgozta fel az írónő, beszélge-
tett áldozatokkal, kutatott, hogy a témát minden oldalról ala-
posan megismerhesse.  

Cseke Eszter és S. Takács András Born in Auschwitz (Születé-
si helye: Auschwitz) című dokumentumfilmjét idén, 2021-ben 
mutatták be a holokauszt nemzetközi világnapján (január 27.). 
Az alkotók öt éven át, öt országon keresztül követték nyomon 
anya és lánya, Angéla és Kati életét. Angéla 1944 karácsonya 
előtt néhány nappal látta meg a napvilágot Auschwitzban, 
a haláltáborban. Az egy kilós kisbabát édesanyja heteken át 
bújtatta, mert tudta, minden újszülöttet gázkamrába külde-
nek, Mengele kísérletezik rajtuk vagy Moll elevenen tűzre 
vagy forró emberi zsírba veti őket. A csodával határos módon 
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megélték a tábor felszabadítását (1945. január 27.). Angéla 
életét meghatározta ez a kezdet: úgy nevelte lányát, hogy 
túlélőt faragjon belőle, ami Kati elmondása csaknem elvisel-
hetetlen volt. Elmeséli, hogy a családban nem mutattak ki ér-
zelmeket, és állandó bűntudat volt jelen az életében – utóbbi 
oka a túlélés, a jólét volt. A történet érdekessége és egyedisé-
ge mellett azért is érdekes, mert remekül bemutatja, hogyan 
öröklődnek át az ősök traumái utódaikra.
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Kérdőívek és fókuszcsoportok segítségével mérték fel, hogy 
a helyi szakemberek miként látják a hozzájuk fordulók családi 
konfliktusait. 

MI A KONFLIKTUS? 
Definiálható az interakciók folyamataként (akár hosszú, akár 
rövid távú folyamatról lehet szó), melynek lényege, hogy va-
lamely félnek vagy feleknek az egymás közti viszonyuk vala-
mely aspektusa nehézséget okoz. Maga a folyamat szakaszok-
ra osztható. Elsőként az interakció jelenik meg, amely kiváltja 
a konfliktust, majd magának a konfliktusnak jön el az idősza-

NÓGRÁDI  
KUTATÁS a családi 
konfliktusokról

Pilinszki Attila, Szabó 
Tünde és Héra Gábor 
készített kutatást a 
családi konfliktusok-
ról Nógrád megyében 
„Családi konfliktusok 
és konfliktuskezelési 
stratégiák – Egy Nóg-
rád megyei kutatás 
eredményei” címmel. 
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ka. Utóbbiban valamely fél általában felfüggeszti konfliktu-
sos magatartását a harmónia elérésének reményében, majd 
az érintettek újraértékelik a helyzetet. Végül ott a következ-
mény: békülés vagy akár a konfliktus elkerülése, sőt folyta-
tása is lehet. 

Léteznek olyan elméletek, 
amelyek szerint a konflik-
tusok minden esetben 
nemkívánatosak, diszfunk-
ciót jelentenek, ezért azok 
minél előbbi megszünteté-
sére kell törekedni, hiszen 
csak így érhető el harmo-
nikus állapot. Ezeket az el-
gondolásokat sok kritika 
érte elég hamar.  

Ezen kritikák lényege, 
hogy a konfliktusok 
természetes velejárói az 
életnek, nem lehet  
megkerülni kialakulá- 
sukat, és nem is kell, 
mert pozitív hozadékai 
lehetnek. 
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A nógrádi kutatásban 2015 tavaszán vizsgáltak különböző 
településeken megszervezett fókuszcsoportokat. Arra ke-
resték a választ, hogy helyi szinten milyen közösségi és csa-
ládi konfliktusok jelennek meg, azok milyen reakciót vál-
tanak ki, illetve mik a tipikus konfliktuskezelési stratégiák.  

Az derült ki, hogy konfliktusok szülők közt, szülő(k) és gyer-
mek(ek) közt, valamint testvérek közt alakulnak ki. Apropóju-
kat főként az anyagi gondok, a válások és a szenvedélybeteg-
ségekkel kapcsolatos problémák adják. A válaszadók az alábbi 
konfliktusokat említették még, mint gyakori jelenségek:

 – agresszió, családon belüli 
erőszak

 – ellentétek az értékek és ér-
dekek közt

 – generációs különbségekből 
fakadó feszültség

 – kapcsolattartás a gyerme-
kekkel

 – nevelési kérdések

 – work-life balance  
megtartása

 – hűtlenség és féltékenység

 – iskolai problémák

A felmérés szerint a 
legtöbben jellemző-
en a következőket 
érzik egy konfliktu-
sos helyzetben: hatá-
rozottság, nyitottság, 
bizakodás, feszültség, 
nyugtalanság és düh. 
A legtöbb esetben 
a többség békülés-
re törekszik, illetve 
próbálják megtalálni 
a közös nevezőt, va-
lamint információkat 
igyekeznek szerezni.
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MUNKANÉLKÜLISÉG
Ebben a térségben számos probléma forrása a munkanélküli-
ség és a rossz szociális helyzet. Komoly feszültségeket szül, 
ha a házaspár egyik tagja dolgozik, a másiknak viszont nincs 
rá lehetősége. Az, akinek van munkája, túlterhelt, széthajtja 
magát, egyedül kénytelen biztosítani az egész család megél-
hetését. Ezzel szemben társa értéktelennek érzi magát, és ahe-
lyett, hogy igyekezne hozzájárulni valamiképp a terhek közös 
viseléséhez, inkább konfrontálódik a saját szorongásai miatt. 
A párok egyre távolabb kerülnek egymástól. A munkanélkü-
liségnek további káros hatása, hogy a fiatal generáció szoci-
alizációja szempontjából is negatív következményekkel jár. 
Azoknak is nehezebbé válik a helyzete, akinek van munkája, 
mert kiszolgáltatottabbak, nem mernek lépni, ha méltatlannak 
érzik a velük való bánásmódot, akkor sem, félnek, hogy egyál-
talán nem lesz további lehetőségük.
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IRODALOMJEGYZÉK,  
FORRÁSOK

• A családállítás filozófiája  
(Forrás: http://csaladallitas.co.hu/)

• Máté Gábor interjú, On the spot:  
Az ellenség gyermekei, 2019

• Orvos-Tóth Noémi interjú,  
Erdélyi Magyar Televízió, 2019

• Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors – Családi se-
bek és a gyógyulás útjai, 2018, Kulcslyuk Kiadó

• Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzz, 2019, 
Libri Könyvkiadó Kft.

• Pilinszki Attila, Szabó Tünde, Héra Gábor: Csalá-
di konfliktusok és konfliktuskezelési stratégiák 
– Egy Nógrád megyei kutatás eredményei, 2015
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