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Státusz és szerep 

 
 

Az előző fejezetben megtárgyaltuk a társadalom természetét, és rámutattunk, hogy a 

társadalmak működése függ az egyének vagy csoportok között kialakult kölcsönös viselkedésformák 

jelenlététől. Az ilyen kölcsönös viselkedésformák jelenléte esetén a szélsőséges helyzeteket 

szaknyelven státuszoknak – „statuses” – hívjuk.  A státusz fogalma, csakúgy, mint a kultúra fogalma, 

két jelentéssel is bír. A státusz, elméletben, egy pozíció egy bizonyos hagyományos rendszerben. Így 

abszolút helyes, ha azt állítjuk, hogy egy bizonyos egyén több státusszal is rendelkezik, lévén, hogy 

minden egyes egyén egyszerre több rendszerben (kifejezésében) is részt vesz. Egy egyén státusza 

mindazon státuszokat jelenti, amelyeket az egyén elfoglal. Az egyed össztársadalomban elfoglalt 

pozícióját mutatja. Ily módon Jones úr státusza, mint a közösség tagja a következő státuszokból 

tevődik össze: János úr mint állampolgár, mint ügyvéd, mint metodista, mint Jones asszony férje, és 

így tovább. 

A státusz, az egyéntől eltérően, aki azt birtokolja, egyszerűen csak jogok és kötelezettségek 

összessége. Mivel e jogok és kötelezettségek csak egy médiumon keresztül nyilvánulhatnak meg ezért 

nekünk igen nehéz különbséget tennünk a státuszok és azon emberek között, akik azokat viselik, és 

gyakorolják azon jogokat és kötelezettségeket, amelyek alkotják azokat. A kapcsolat egy egyén és 

viselt státusza között olyan, mint a kapcsolat egy jármű vezetője és az általa elfoglalt hely között. A 

vezető ülése a kormánnyal, gázpedállal és egyéb irányítóberendezéssel egy állandó tényező a mindig 

jelenlévő veszélyhelyzetek megoldásában, míg maga a vezető e helyzetekben cselekedhet nagyon jól 

vagy nagyon rosszul.  

 

 

A szerep 

 

A szerep voltaképpen a státusz dinamikus aspektusa. Az egyén társadalmilag meghatároz egy 

státuszt és elfoglalja azt a többi státusszal kapcsolatban maradva. Amikor azon jogokat és 

kötelezettségeket gyakorolja, amelyek alkotják azt a bizonyos státuszt, akkor szerepet játszik. Szerep 

és státusz eléggé elválaszthatatlan fogalmak, megkülönböztetésük csupán elméleti kérdés. Nincsenek 

szerepek státuszok nélkül, és státuszok sem léteznek szerepek nélkül. Csakúgy, mint a státusz esetében 

a szerep fogalma is két jelentéssel bír: minden egyes individuum több szereppel is rendelkezik, attól 

függően, hogy milyen viselkedésformákban vesz részt, és rendelkezik egy olyan fő szereppel, amely 

képviseli az összes szerepét, és meghatározza, hogy ő mit tesz a társadalomért, illetve mit várhat ő a 

társadalomtól. 

Habár minden egyes szerep és státusz társadalmi pozíciókból származik, azért rendelkeznek 

egy független funkcióval azon egyedekkel kapcsolatban, akik bizonyos státuszokat foglalnak el és 

játsszák szerepüket. Ezen egyedek számára a státusz és szerep kombinációja azt a minimális 

magatartást és viselkedést mutatja, amelyet felvesz, ha nyíltan akarja demonstrálni a társadalomban 

elfoglalt helyét. A státusz és szerep arra szolgál, hogy az ideális társadalmi viselkedésmintát az 

egyedre szablyák. Ezek modellekké válnak az egyének magatartásának és viselkedésének 

átalakításához. Például, ha futballt elméletben tanulunk, akkor a hátvéd helyzete jelentéktelen, ha nem 

vesszük figyelembe a többi játékos helyzetét. A hátvéd szemszögéből nézve a saját helyzete egy fontos 

és elkülönült entitás. Meghatározza a játék folyamán végzett mozgását. Azzal, hogy ő megválasztja 

helyét, egyben meghatározza és korlátozza cselekvéseit, és kiszabja azon dolgok körét, amit meg kell 

tanulnia. Ugyanígy egy társadalmi magatartásformában, mint például a munkáltató-alkalmazott 

viszonyban mindkét félnek tudnia kell, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy ez a magatartásforma 

működjön. A munkáltatónak nem kell tudnia, milyen technikákkal dolgozik alkalmazottja, míg a 

dolgozónak nem kell ismernie az alkalmazott számviteli- esetleg marketing-technikákat. 

Nyilvánvaló, hogy amíg nem lép fel külső tényezők zavaró hatása, addig igaz az, hogy minél 

tökéletesebben illeszkedik bármely társadalom tagja státuszaihoz és szerepeihez, annál 

zökkenőmentesebben működik a társadalom. De mihelyt a társadalom tagjai ezen illeszkedését 

erőszakkal meg akarja valósítani, máris dilemmába kerül. Az egyén szokásainak és viselkedésének 



kialakulása születésekor kezdődik, és ha minden más tényezőt állandónak veszünk, akkor minél 

hamarabb kezdődik felkészítése egy státusznak való megfelelésnek, annál sikeresebbek lehetünk. 

Ugyanakkor, mivel senki sem egyforma, ezért egy státusz, ami megfelel egy személynek, nem 

feltétlenül alkalmas egy másik számára. Mindezen felül minden társadalomban vannak bizonyos 

szerepek, amelyek többet követelnek egyszerű rákészülésnél. A tökéletes technika nem elég ahhoz, 

hogy valaki hegedűművész legyen, hiába tudja elméletben az összes taktikát. Az egyének speciális 

tehetségének kihasználása nagyon fontos lehet a társadalom számára. Az egyetlen probléma csak az, 

hogy ezek a különleges képességek általában későn jelentkeznek, így ha azok megmutatkozására 

várunk, elveszíthetjük a korán kezdett tanulás előnyeit. 

Szerencsére az emberi nem oly mértékben alakítható, hogy szinte minden egyes egyén 

megtanítható bármely szerep eljátszására. Az élet dolgait egyszerű szokások alapján is el lehet 

irányítani, nem kell hozzá különleges képesség vagy intelligencia. A társadalmak akkor kerültek 

dilemmába, amikor létrehoztak két fajta státuszt: az „elért” (achieved) és „a valakinek tulajdonított” 

(ascribed). A tulajdonított státuszok azok, amelyeket anélkül tulajdonítanak az egyénnek, hogy 

természetes vele született képességeit figyelembe vennék. Ezekre felkészíthetik őket születésük 

pillanatától kezdve. Az elért státuszok azok, amelyek különleges képességet igényelnek. Ezeket nem 

tulajdonítják automatikusan az egyénnek születésüktől fogva, hanem szabadon alakíthatóak egyéni 

törekvéstől függően. A társadalomban megtalálható státuszok legtöbbje a tulajdonított státusz típusába 

tartozik, csakúgy, mint a mindennapi ügyek megoldásáért felelős státuszok. 

Minden társadalomban bizonyos dolgok szolgálnak referenciapontként a státuszok egyénhez 

való illesztéséhez. Az e célból kiválasztott dolgok minden esetben olyan jellegűek, hogy azok 

megállapíthatóak legyenek a születés pillanatában, hogy az ehhez tartozó státuszokra és szerepekre 

való felkészítés már ekkor elkezdődhessen. A legegyszerűbb és legáltalánosabban használt 

referenciapont a nemiség. Mivel minden egyes individuum ugyanazon a fejlődési cikluson megy 

keresztül, és bizonyos státuszok elfoglalása a kortól függ, így a kort is azonos gyakorisággal 

használják ilyen referenciapontként. Éppígy a családban elfoglalt szerepet, lévén, hogy szinte miden 

kislányból egyszer anya lesz, a fiúgyermekből pedig apa. Végül pedig a társadalmi hovatartozás, rang 

is használatos, de ma már egyre kevésbé jellemző, nem általánosan használt. Minden egyes 

társadalomban a státuszok egyénekhez való illesztését ilyen referenciapontok határozzák meg, 

amelyek együttesen behatárolják az egyén csoporton belüli jövőbeli mozgásterét. 

A nemmel kapcsolatos státuszmegoszlás és státuszhoz való illeszkedés minden társadalmi 

rendszerben alapvetőnek tűnik. Minden egyes társadalom különböző viselkedésformát és tevékenységi 

köröket tulajdonít a nőknek, illetve a férfiaknak. Legtöbbjük megpróbálja ezt a hozzárendelést 

racionalizálni a nemek közötti pszichológiai különbségek és a szaporodásban betöltött különböző 

szerepek szempontjából. Mindenesetre egy a különböző kultúrákban élő nőknek és férfiaknak 

tulajdonított státuszokról végzett összehasonlító tanulmány azt mutatja, hogy bár e faktorok kiindulási 

pontjai lehetnek az elkülönülés fokozódásának, az aktuális hozzárendeléseket az adott kultúra 

határozza meg. Még a nőnek és férfinak tulajdonított pszichológiai jellemzők is annyira különbözőek 

lehetnek az egyes társadalmakban, hogy lehet némi élettani alapjuk. A mi elképzelésünk az 

asszonyokról, mint az angyalok szolgálóiról teljesen ellentétben áll azzal a képpel, ahogy a nők 

leleményesen kínoznak, és szadizmusuk örömet okoz nekik. Az utóbbi két évszázad is hatalmas 

vátozásokat hozott a nők pszichológiai viselkedésnormájában. A középkor finom, törékeny, folyton 

elájuló hölgye kihalt, mint a dinoszauruszok. 

A foglalkozások – amely a státusz integrált része – jellemzéséhez érve kitűnik, hogy e téren az 

egyes társadalmak közötti különbségek sokkal nagyobbak. Az arapesi nők sokkal nehezebb terheket 

hordanak, mint a férfiak, mert „az ő fejük sokkal keményebb és erősebb”. Néhány társadalomban a 

kézzel végzendő munkák többségét nők végzik; míg máshol még az olyan munkák is, mint a főzés, 

takarítás, gyerekfelügyelet tipikus férfimunkának minősülnek, míg a nők idejük nagy részét 

cicomázással töltik. Már az az általános szabály sem működik mindenhol, miszerint a nő terhessége és 

kisgyermeke nevelésének időszakában kevésbé aktív, és ilyenkor a férfi átvesz bizonyos teendőket. 

Tasmániában például a fókavadászat női munka. Kiúsznak a sziklákhoz, ahol a fókák fekszenek, 

becserkészik, majd megölik őket. A tasmán nők oposszumra is vadásznak, amihez fára kell mászniuk. 

Bár a foglalkozás jellemzése a nemek szerepét nézve nagyon eltérő, maga a nemek 

megkülönböztetésének ténye állandó. Nagyon kevés az olyan társadalom, ahol a foglalkozások közötti 

nemek szerinti különbségtétel nem található meg. Még abban az esetben is, ha esetleg a nemek egy 



bizonyos foglalkozáson belül együttműködnek meg van szabva mindkettőnek a működési területe. Így 

Madagaszkár szigetén a rizsültetvény terepét a férfiak készítik elő, magát a rizs ültetésének folyamatát 

a nők végzik, ami egy eleg kemény és megerőltető munka. A nők végzik a gyomlálást, a férfiak pedig 

a termény betakarítását. A nők cipelik a betakarított termést oda, ahol a férfiak kiverik a rizsszemeket, 

a nők pedig kiválogatják azokat. Végül pedig a nők mozsárban összetörik és megfőzik a gabonát. 

Amikor egy társadalom átvesz egy új iparágat, mindig van egy olyan bizonytalansági 

periódus, amikor a munkát bármely nem elvégezheti, de ez hamarosan aztán szétválik női- vagy 

férfimunkára. Madagaszkárban a fazekasság néhány törzsben férfimunka, míg más törzsekben nők 

végzik. Az egyetlen törzs, ahol mindkét nem hozzátartozója teheti ezt, az az a bizonyos, ahová a 

fazekasság művészetét az utóbbi hatvan évben vezették be. Nekem azt mondták, hogy a látogatásomat 

megelőző tizenöt évben a férfiagyagozók száma jelentősen csökkent, sok férfi, aki azelőtt aktívan 

végezte, feladta ezt a munkát. A csökkentett munkabér ténye, ami megelőzte a férfi kilépését a 

szakmából, nem volt döntő tényező e kérdésben. Az ágazat nem volt túlzsúfolt, valamint a nők és a 

férfiak által termelt termékek árai azonosak voltak. A férfiak többsége, aki elhagyta a szakmát, nem 

vallotta be tettének okát, de egy páran őszintén elmondták, hogy nem szerettek nőkkel versenyezni. A 

nők belépése a fazekas-szakmába elrabolt annak presztízséből. Már nem éppen volt nagy dolog egy 

férfinak fazekasnak lennie, még akkor sem, ha nagyon jó volt a szakmában. 

A státusz megállapítására a kor referenciapontként való használata éppoly általános, mint a 

nemiség használata. Minden társadalom legalább három kor szerinti csoportosítást ismer el: gyerek, 

felnőtt, és öreg. Néhány társadalom erősen nagy hangsúlyt fektet a korra, mint a státuszt meghatározó 

tényezőre, és erősíti a felosztást. Így bizonyos afrikai törzsekben a férfiak összessége olyan egységekre 

van bontva, amelyekbe olyan férfineműek tartoznak, akik ugyanazon évben esetleg 2-3 éves 

különbséggel születtek. Még ha ennyire nagy figyelmet szentelni a kornak nem is kell, akkor is fontos 

itt most megtárgyalnunk. 

A gyerekek és felnőttek közötti különbségek könnyen felismerhetőek, és mivel a gyerekkorból 

a fejlett korba való átlépést pszichológiai jelenségek is követik, a lányoknál napra pontosan, a fiúknál 

pedig bizonyos hétre vagy hónapra behatárolhatóan meg lehet állapítani az érettség bekövetkezését. 

Ugyanakkor a gyerek- és felnőttkor közötti határ fizikai átlépése nem feltétlenül vág egybe az egyén 

egyik kategóriából a másikba való társadalmi átcsoportosulásával. Ennek következtében a mi 

társadalmunkban mind a fiúk, mind a lányok legálisan gyermekekként kezelendők még sokáig fizikai 

felnőttéválásuk után is. A fizikai- és társadalmi felnőttéválás a legtöbb társadalomban sokkal jobban 

elkülönül, mint a miénkben. A fiú nem akkor lesz férfivá, amikor fizikailag megérik, hanem amikor 

társadalmi elismeri a férfimivoltát. Ezt az elismerést szinte mindig szertartás formájában ünneplik 

meg, amit pubertás-rítusként ismerünk. E rítusok legfontosabb eleme nem a fizikai érettség 

kimutatása, hanem a társadalmi érettségé. Egy férfi nemzőképessége nem annyira fontos a társadalom 

számára, mint az, ha el tudja végezni egy férfi munkáját és rendelkezik egy férfi tudásával és 

ismereteivel. Tulajdonképpen minden ilyen rítus tartalmaz erősségi és tudásfelmérő feladatokat, és ha 

a jelentkező nem képes megfelelni a feladatoknak, addig marad gyermeki státuszában, amíg majd 

képes lesz. Azokat pedig, akik sikeresen oldják meg a feladatokat, bevezetik ráadásként olyan 

titkokba, amiket a férfiak rejtenek a gyermekek és nők elől. 

A felnőtt- és időskor közti határ átlépését nehezebb észlelni. A férfiak esetében nincs 

meghatározott élettani választóvonal, és a nők is sokszor megőrzik teljes életenergiájukat és képesek 

egy felnőtt korban lévő nő szokásos tevékenységeit végezni a kritikus kor elérése után akár évekig is. 

Néhány kultúrában szertartással ismerik el egy felnőtt férfi idős korba lépését, például amikor az apa 

átadja fiának hivatali helyét és címeit, de ez igen ritka. Ami a nőket illeti, úgy tűnik, hogy nem létezik 

olyan ország, ahol jelentőséget mutatnának a klimax elérésének, bár van néhány olyan társadalom, 

ahol ilyenkor változás történik a nő státuszában. Így a komancs indián nők esetében a kritikus kor 

elérése után megengedtek nekik olyan eddig tiltott a természetfölöttivel kapcsolatos dolgok művelését, 

mint például szent eszközök használatát, a sámánizmus gyakorlását stb. 

Az, hogy a társadalmak miért hangsúlyozzák annyira az első változások bekövetkeztét, 

gyerekkorból felnőttkorba való átlépéskor, és hogy miért hanyagolják el a második változást leginkább 

arra vezethető vissza, hogy az utóbbinál nagyon nehéz kimutatni a felnőttkorból öregkorba való 

átlépés pontos idejét. De élettani tényezők is kapcsolódnak a válaszhoz. A lány vagy fiú már nagyon 

várja, hogy felnőjön, és ezt a türelmetlenséget az is fokozza, hogy a gyerekeket kizárják bizonyos 

tevékenységekből és ismeretekből. Ugyanakkor a társadalom is örül új jövevényeknek a legaktívabb 



csoportban, ami hozzájárul tökéletesebb működéséhez, és a jólét növeléséhez. És kölcsönösen az olyan 

személy létezése is rendellenes egy társadalomban, aki élvezné a megöregedés gondolatát. Hisz hiába 

hoz az öregkor elismerést és megbecsülést, ugyanakkor egy idős személynek le kell mondania sok 

kellemes dologról. Magunk körül is megfigyelhetjük, hogy az idős kor bekövetkezését általában 

sokáig nem veszik tudomásul. 

Úgy tűnik, hogy a kor esetében csakúgy, mint a nemiség esetében a biológiai tényezők csak 

másodlagosak a kulturális faktorokhoz képest a státusz összetételének meghatározásában. Vannak 

olyan tevékenységek, amiket egyszerűen nem tulajdoníthatunk gyermekeknek, mert vagy nincs meg 

hozzá a megfelelő erejük, vagy nem volt idejük a megfelelő technikát elsajátítani. Mindenestre a 

gyerek-szülő kapcsolat és a gyereknek tulajdonított figyelem a családban országonként és kultúránként 

nagyon nagymértékben változik. Például puritán elődjeink korában a gyerek nem ehetett a szülővel 

egyazon asztalnál, és nem hallathatta hangját. Ezzel szemben a polinéziai király legidősebb fia 

társadalmi szempontból szülei fölött helyezkedik el, az összes természetfeletti erő az ő kezében 

összpontosul, őt fegyelmezni szentségtörés. Egyszer meglátogattam egy marquesi törzs örökösét, és az 

egész családot kint találtam a kertben, ott sátoroztak, holott volt egy hatalmas európai stílusban épült 

házuk. A 9 éves legidősebb fiúnak volt egy kis vitája az apjával, aminek következtében a házat 

tabuhellyé nyilvánította. Így az egész családnak ki kellett költöznie a házból, és nem költözhettek oda 

vissza, amíg a fiú fel nem oldja a tilalmat. Mivel ő maga használhatta az egész házat, és bárhol ehetett 

a faluban, úgy tűnt igencsak élvezte a helyzetet. 

Egy idős embernek tulajdonított státuszok sokkal különbözőbbek lehetnek, mint azok, 

amelyeket egy gyereknek tulajdoníthatunk. Néhány esetben teljesen felmentik őket nehéz fizikai 

munka végzése alól, és gyermekeiken élősködnek. Más esetekben ők végzik azokat a megerőltető és 

monoton munkákat, amikhez nem kell nagy fizikai erőnlét, ilyen például a tűzifagyűjtés. Sok 

társadalomban az idősebb asszony veszi át a gyerekek nevelését a családban, ezzel a fiatalabb 

asszonyoknak megteremtve a lehetőséget, hogy élvezzék az életet. Néhány helyen az idősek nagy 

figyelmet és tiszteletet kapnak; míg más helyeken hasztalannak találják őket, és eltávolítják, amint 

nem tudnak kemény munkát végezni. Viszont a legtöbb társadalomban kikérik tanácsaikat, még ha 

nem is figyelnek épp oda minden kívánságukra. Ez a szokás tiszta tapasztalati alapon nyugszik, 

ugyanis az az ember, aki egy civilizálatlan közösségben éli le egész életét öregségére olyan 

információkat és tapasztalatokat képes összegyűjteni, amelyek bárki segítségére lehetnek bármilyen 

körülmények között. 

Bizonyos társadalmakban a felnőttkorból az öregkorba való átlépést még nehezebbé teszi az 

egyén számára az a tény, hogy e státuszok sémái mindenkinek különböző személyiséget 

tulajdonítanak. Ez történt meg a komancs indiánok körében, csakúgy, mint egyes „Plains” nevű 

amerikai indián törzsek között. Az idős indián egy harcos, lendületes, magabiztos és rámenős férfi 

volt. Elvette azt, amit meg tudott szerezni, és megtartotta a saját javait figyelmen kívül hagyva a nála 

gyengébbek jogait. Bármi hajlandóság önmaga megváltoztatására vagy mellőzésének figyelmen kívül 

hagyása a gyengeség jele lett volna, ami presztízsvesztéssel jár. Ugyanakkor elvárták tőle, hogy bölcs 

és szelíd legyen, hogy elnézze azt, ha őt mellőzik, és ha muszáj, elviselje, ha kihasználják. Az ő 

feladata volt, hogy dolgozzon a törzs jólétéért, okos tanácsokat adjon, megszüntesse a viaskodást a 

harcolók között, és megelőzze új ellenség szerzését. A fiatal férfiak megbecsülésükért küzdöttek, és 

háborúkban vettek részt, míg az öregek a békéért és nyugalomért harcoltak. Sok a bizonyíték arra, 

hogy a komancs indiánok között nehéz volt az átmenet a felnőttkorból az időskorba. A harcosok nem 

is készültek az öregkorra, jobbnak látták, ha harcban esnek el, minthogy megöregedjenek. Amikor 

életerejük csökkenése arra késztette őket, hogy elfogadják az új szerepet, sokan vonakodtak, akiknek 

pedig varázserejük volt, megpróbálták megerősíteni azon jogokat, amik a fiatalok privilégiumai 

voltak. Az ilyen mogorva idős emberek veszélyt jelentettek a karrierjüket kezdő fiatalokra, annyira 

féltékenyek voltak rájuk csak azért, mert ők fiatalok és erősek voltak, és a nők csodálták őket. A 

fiatalok varázsereje annyira gyenge volt még, hogy az öregek megölhették, és meg is ölték őket 

rosszindulatú varázslattal. Kitűnik az, hogy jóindulatú varázslók bármilyen korosztályhoz tartozhattak 

a komancs indiánoknál, a rosszindulatú varázslatokat azonban csak az öregek ismerték. 

Mielőtt tovább lépünk, jó lenne megemlíteni, hogy másik olyan társadalmi státuszt, ami 

nagyon sokban kapcsolódik az előbb említetthez. Ez a halál státusza. MI nem úgy gondolunk már a 

holtakra, mint a társadalom tagjaira, és sok társadalom követ bennünket ebben az elvben, de van, ahol 

a halált szintén egy átváltozásnak tekintik, csakúgy, mint a gyerekkorból felnőttkorba való átlépést. 



Amikor egy ember meghal, nem hagyja el a közösségét; ő csupán felhagy bizonyos jogok és 

felelősségek gyakorlásával, és másokat kezd el gyakorolni. Így a Tanala klán tagjai számára 

kétegyformán valódi része van „életüknek”: az élet és a halál. Ahelyett, hogy az élők kishitű 

próbálgatásokat tennének arra, hogy megmagyarázzák a holtaknak, hogy ők valóban holtak, és hogy 

elbátortalanítsák őket visszajövetelükben, a klán integrált részeként tekintik inkább őket továbbra is. 

Tudósítják őket minden fontos eseményről, meghívják őket minden szertartásra, és megemlékeznek 

róluk minden étkezésnél. Cserében a holtak megengedik, hogy az élők kikérdezzék véleményüket, 

aktívan és segítőkészen érdeklődnek a közösség ügyei iránt, és védik a csoport erkölcseit. Ők viszik át 

az új státuszukba lépő idősek konzervatizmusát, és az ő láthatatlan jelenlétük és örök éberségük 

biztosítja az élők „jól viselkedését”, és elbátortalanítja az innovációk betörését. Egy szomszédos 

törzsnél még a halottaknál is léteznek különböző státuszok, amiket be lehet tölteni. Az idős Betsileo 

törzsbéli hölgyek és urak haláluk előtt gyakran megígérik, hogy haláluk után az élőket segítik azok 

ajándékaiért cserében. Miután egy ilyen személy meghal, egy emlékművet állítanak számára, ahol az 

élők imádkozhatnak és elhelyezhetik ajándékaikat. Ha az újdonsült szellem sikeresen tölti be 

funkcióját, vallásos tisztelete tovább nőhet, és saját papja is lehet. Azonban ha belebukik feladataiba, 

hamarosan elfelejtik. 

Biológiai rokonság is meghatároznak bizonyos státuszokat minden társadalomban. A születés 

ténye meghatározza azon viselkedésformák körét, amely a – valódi vagy nevelő – szüleivel, 

testvéreivel, szülei rokonaival kapcsolatosak. E családi státuszok hozzárendelésének biológiai alapja 

valószínűleg elvakít bennünket abban, hogy lássuk, hogy azon élettani tényezők, amelyek hatással 

vannak összetételükre, pontosan ugyanazok, amelyek befolyással vannak a nem és kor által 

meghatározott státuszok tartalmára. Míg anya és gyermeke között egy nagyon speciális kapcsolat 

létezik, aminek alapja a gyermek függősége az anyai szoptatástól és gondozástól, ez is nagyon hamar 

felbomlik. Két éves kora után a gyermek bármely nőnek megengedi, hogy ugyanazt tegye vele, mint 

az anyja, míg bármely férfi betöltheti egy apa szerepét bármikor a gyerek megfogantatása után. Ehhez 

hasonlóan azok az élettani tényezők, amelyek befolyással vannak nagybáty-unokaöccs, testvér típusú 

státuszokra, azonosak azokkal, amelyek hatással vannak az egyének kortól és nemiségtől függő 

csoportosításukra. Az élettani meghatározók e hiányossága lehet részben felelős a biológiai rokonság 

alapján tulajdonított státuszok összetételének sokszínűségéért a különböző társadalmakban. 
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