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Előszó

A családi értékvilág, kultúra és életmód, valamint a köznevelésben való eredményesség összefüggéseit már sok
szempontból vizsgálták. A társadalmi, gazdasági és kulturális különbségek nyomán igen komoly státuskülönbségek figyelhetők meg az iskolákban. Bár még napjainkban is érvényesül a homogenitás irányába mutató szándék, a növekvő
társadalmi és területi egyenlőtlenségek kikezdik az iskolán
belüli esélyegyenlőséget. A homogenitásra való törekvés
nem kedvez az oktatás hatékonyságának és az esélyteremtésnek, ezért a pedagógiának és a pedagógusoknak is képessé kell válniuk a heterogén tanulóközösségek létrehozására és kezelésére.
A Pécsi Tudományegyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00005
„Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság,
nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási
modellben” projektjének „A hátránykezelés módszertana és
eszközrendszere a pedagógusképzésben” alprojektjében nyílt
lehetőség négy elektronikus tananyag készítésével (A családról múlt és jelen időben, Hátrányok - társadalmi egyenlőtlenségek, Romológiai alapismeretek és A hátránykezelés módszertana és eszközrendszere a pedagógusképzésben) keretében a pedagógusképzés társadalomtudományi, elsősorban a
család változásaihoz kapcsolódó tartalmainak fejlesztésére
a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.
A gyakorló pedagógusok számára egyre fontosabb érték
a hátránykezelés meghatározó fókuszát jelentő, a családokat
érintő változások naprakész ismerete. A projekt keretében
folytatott kutatás is megerősítette, hogy már a pedagógus5

képzés során igényként fogalmazódik meg a családokhoz
kapcsolódó differenciált és széles fókuszú tudás. Ezért született meg a „A családokról múlt és jelen időben” tananyag,
amely a legfrissebb kutatási eredményeket és a történeti
szemléletű változásvizsgálatokat ismerteti. Egy multidiszciplináris diskurzus részeként rövid áttekintést nyújt a családszociológia elméleti alapjairól, kutatási területeiről, egyúttal rámutat a társadalomtörténeti, jogi néprajzi és
pszichológiai szempontok jelentőségére is.
Az egyes fejezetek az elméleti és kutatási eredmények
összefoglalásán túl a tananyag elsajátításának megkönnyítéséhez ellenőrző kérdéseket és feladatokat is tartalmaznak, a
témák további feldolgozását irodalomjegyzék segíti.
A tananyag szerzőinek többsége – Bognár Szabina, Farkas
Éva, Györkő Enikő, Nagy Janka Teodóra és Varga István – a
társadalomtudományi képzés területéről érkezett, de a pedagógusképzésben is tapasztalatot szerzett elméleti és gyakorlati szakemberek.
A szerzők nevében jó tanulást és a tananyagban történő
eredményes elmélyedést kíván:
Farkas Éva
szerkesztő
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1. A családszociológia elméleti alapjai
„Van minálunk hajcihő, kitűnő hangulat
Olyan, mint a vadnyugat zenebona, ricsaj
Papa, mama, gyerekek csupa szív, szeretet
Egyse nyafog, kesereg tréfa csupán a baj”
(Mézga család - főcímdal)

1.1. Családkép, a szociológia családképe
A családszociológia a családot, mint történetileg (társadalomtörténetileg) változó társadalmi jelenséget vizsgálja. Magyarországon már a 20. század elején általánossá vált a nukleáris családforma, mely definíció azonban meglehetősen
változatos formációkat takar. A családszociológiai megközelítés evidenciaként tekint a mai családformák pluralizáltságára, a családi kapcsolatok változékonyságára. Ezzel párhuzamosan a családok stabilitásának csökkenése és ennek a
családtagokra, illetve a társadalomra gyakorolt következményei kerültek a családszociológiai kutatások középpontjába.
Kulcsszavak: társadalmi intézmény, család, háztartás, házasság,
nagycsalád, családciklus, plurális családformák, nukleáris család, nagycsalád, a család funkciói

A családok a társadalom számára létfontosságú feladatokat látnak el, a család a társadalom legfontosabb alapintézménye. A számos műalkotásban és a családszociológiai bevezetésünk mottójául választott főcímzene részletben is
megjelenő idealizált családkép: „Papa, mama, gyerekek
7

csupa szív, szeretet” gyökerei a szerelmi házasság ideáljának
18. századi elterjedéséig nyúlnak vissza. Azt megelőzően a
házasság sokkal inkább gazdasági szerződésnek volt tekinthető. A család gazdasági szerepének gyengülésével a házastársak közötti szerelemre, nemi vonzalomra épülő „jó kapcsolat” vált a családi élet alappillérévé. Anthony Giddens brit
szociológus John Boswell történészt idézi, aki szerint „a premodern Európában a házasság általában vagyonegyesítésnek indult, félúton nagyrészt a gyermeknevelésről szólt, és
szerelemmel végződött. […] Ezzel szemben a modern Nyugat nagy részén a házasság szerelemmel kezdődik, félúton
nagyrészt a gyermeknevelésről szól és – gyakran – vagyonfelosztással végződik, úgy, hogy nyoma sem marad a szerelemnek, vagy már csak távoli emlék.” (Giddens 2008, 174)
Anthony Giddens brit szociológus-politikus, egyetemi oktató.
1938-ban született Londonban. Jelenleg a London School of Economics professzor emeritusa. Bevezetés a szociológiába című tankönyvében globális társadalmi jelenségekre fókuszálva mutatja be a szociológia alapfogalmait, illetve a szociológiai kutatás legfontosabb témaköreit.

A szerelmi házasság tehát önmagában legitimálja a válást,
illetve a válást – akár gyermekként – megtapasztaló új nemzedékek számára pedig már más lesz a családmodell. Ahogy
a házasság alapja, a házassággal és a családdal kapcsolatos
elvárások is folyamatosan változnak. A családszociológia a
családot, mint történetileg (társadalomtörténetileg) változó
társadalmi jelenséget vizsgálja. Fontos kiemelni, hogy Európa premodern családjai a – meglehetősen gyakori válások
következtében újra és újra átalakuló – modern családoknál
is változatosabbak voltak. Ebben jelentős szerepet játszott a
nagyobb arányú mortalitás.
8

2017-ben a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával Magyar családtörténet a modernitás előtt: gyermekkor és mozaikcsaládok a 16–19. században címmel Lendület Kutatócsoport alakult az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében.
„A kutatás azon a meglátáson alapszik, hogy a premodern társadalomban a mostoha vagy mozaik család – a szülők és gyermekek biztonságos és meghitt közösségéről alkotott idealizált kép ellenére –
sokkal gyakoribb volt, mint a mai társadalomban, amikor a családok
válságáról és diverzifikációjáról szokás beszélni. Ma a válások, régen
pedig az elhunyt családtagok pótlása miatt az emberek nagy része
gyermekként vagy szülőként összetett családban élt.
A legnagyobb magyar, Széchenyi István nősülésekor 14 gyermek
nevelőapja lett, amelyet követően még három gyermeke született.
Háztartásában a gyermekek egy részét egyik szülőjéhez sem fűzte vérségi kapcsolat. A jelenség mindennaposságát jelzi, hogy a 16. századi
oltárképeken Krisztus rokonságát – a nagymama Szent Anna egymást
követő három házassága és családja bemutatásával – is mozaikcsaládként ábrázolták.
A kutatás önálló vizsgálat tárgyává teszi az ehhez hasonló teljes,fél- és mostohatestvéreket, szülőket és mostohaszülőket integráló öszszetett családformációkat. Az évszázadokon és társadalmi rétegeken
átívelő kutatás írott, tárgyi és vizuális források felhasználásával, több
tudományág módszereit hasznosítva igyekszik módosítani a tradicionális családokról élő idealizált képet. Történészek, történeti demográfusok, irodalomtörténészek, történeti néprajzosok és művészettörténészek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok keretében igyekszenek árnyalni azt a sematikus nézetet, hogy ezek az “abnormális” családformációk konfliktusokkal, negatív érzelmekkel és gonosz mostohákkal
terheltek.”
Forrás: http://www.families.hu/rolunk/
A csoport magyar és angol nyelvű honlapja elérhető a http://
www.families.hu címen.

Mára erősen megkérdőjeleződött az az elképzelés, hogy
valaha – a nem is túl távoli múltban – létezett egy ideális családforma, ami a modernizáció hatására erodálódott. A törté9

neti demográfiai kutatások a magyar családok esetében is
többféle, egymás mellett létező családmodellről adnak számot. (Kövér 2011, 45) Már a 20. század elején általánossá
vált hazánkban a nukleáris család és csak néhány tájegységet érintően bizonyították a kutatók a nagycsalád létezését.
(például: Fél 1944, Fél–Hofer 2011, Morvay 1981, Nagy
2016) A hagyományos családformákról részletesebben olvashatsz a jegyzet második fejezetében. (Nagy 2019, 23–37)
Nukleáris családnak vagy családmagnak a szülők és a velük egy háztatásban élő nem házas gyermekeik együttélését
tekintjük, melynek három típusát különböztetjük meg: (1)
házaspár, (2) házaspár gyerekkel, (3) egy szülő gyerekkel. A
nukleáris családformát sem tekinthetjük azonban statikusnak: a nukleáris családok fennállásuk során többféle létszakaszon mennek át akár a gyermekek fejlődéséhez, akár a különböző szerepekhez (pl. szülővé, nagyszülővé válás), vagy
gazdasági lehetőségeikhez/kitettségükhöz stb. kapcsolódóan. Ez a családi életet dinamikusnak tekintő családciklus
elmélet az egyik leggyakrabban alkalmazott családszociológiai megközelítés. Fontos azonban kiemelni, hogy a nukleáris család fogalma történetileg is meglehetősen változatos
formációkat takar: ide sorolódnak a 18–19. század magas
termékenységgel és halálozással jellemezhető nukleáris családjai éppúgy, mint a 20. század közepétől a nyugati társadalmakban elterjed 2–3 gyermekből és szüleikből álló családok, valamint a mai meglehetősen változatos nukleáris családok: házasságkötés nélküli együttélés/gyermekvállalás,
egyszülős családok, mozaik családok, táguló-szűkülő harmonikacsaládok stb.). A családszociológiai megközelítés
evidenciaként tekint a mai családformák pluralizáltságára, a
családi kapcsolatok változékonyságára. Ezzel párhuzamosan a családok stabilitásának csökkenése és ennek családtagokra, társadalomra gyakorolt következményei kerültek a
10

családszociológiai kutatások középpontjába. A mai magyar
családokról részletesebben a jegyzet harmadik fejezetéből
tájékozódhatsz. (Farkas 2019, 38–56)
Cseh-Szombathy László szociológus–demográfus a magyar családszociológiai kutatásokról 1979-ben adott áttekintésében is a családszociológiai kutatások problémaközpontúságát és társadalmi elkötelezettségét emelte ki. (CsehSzombathy 1979, 5–9) Könyvében a családi életciklus szerinti időrendben csoportosítva, a családi életre való felkészüléstől, a párválasztáson-házasságkötésen keresztül,
érintve a családi gazdálkodást, a döntéshozatalt, a szülőgyermek kapcsolatot, az intimitást, a házasságok stabilitásainstabilitása kérdéskörig bezárólag tárgyalja a családszociológiai problémákat. Választását azzal indokolja, hogy az életciklus a családi élet jellegzetességeinek vizsgálatához „természetes sémát ad”, egyúttal „kényszeríti a kutatót arra,
hogy dinamikus szemléletet alkalmazzon a család ábrázolásánál”. Mivel a családok általában több évtizeden keresztül
működnek, ugyanazok a családhoz kapcsolt fogalmak pl.
szocializációs tevékenység, intimitás ciklusonként más és
más tartalommal bírhatnak. (Cseh-Szombathy 1979, 8)
Cseh-Szombathy László (1925–2007) magyar szociológus – demográfus, egyetemi tanár, 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1957-től a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
munkatársa. Az életmódvizsgálatok és a családszociológiai kutatások iskolateremtő alakja. 1975-től az MTA Szociológiai Kutatóintézetének munkatársa, 1983-tól 1988-ig igazgatója volt. 1978-tól
szerkesztette a Változó családot, megírta a Családszociológiai problémák és módszerek című könyvet (1979), melyet a mai napig a korszak legjobb szakirodalmi feldolgozásaként tartanak számon. Évtizedekig kutatta a házassági konfliktusokat, a témában nemzetközi
összehasonlító kutatást is szervezett: nyolc ország adatait elemezte
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külföldi kollégáival. (The Aftermath of Divorce. Coping with Family
Change. An Investigation in Eight Countries. Budapest, Akadémiai
Kiadó, 1985) A Center for Family Research és a Nemzetközi Szociológiai Társaság Családkutatási Központjának vezetőjévé választották. 1985-ben jelent meg A házastársi konfliktusok szociológiája
című könyve. (Budapest, Gondolat, 1985) Munkásságával hozzájárult a szociológia felsőfokú oktatásának és tudományos szervezeti
hátterének megújításához. 1973-tól oktatott az ELTE szociológiai
tanszékén, elnöke volt a Magyar Szociológiai Társaságnak.
Életrajzi adatok forrása: Somlai Péter nekrológja. In: Magyar Tudomány, CLXVIII. évf. 9. sz. (2007) 1223–1224.
http://www.matud.iif.hu/2007-09.pdf

1.2. Ki tartozik a családhoz? A családszociológia
alapfogalmai (család, háztartás, házasság)
Cseh-Szombathy László a szociológiai kutatások általános problémájaként említi, hogy olyan fogalmakkal kell dolgozniuk, amelyek a mindennapi szóhasználatból jönnek és
amelyekhez különböző értelmezések és érzelmek tapadnak.
Nincs ez másként a család fogalmával sem. Cseh-Szombathy
a megoldást abban látja, ha a család jellegzetességeit többféle szempontból rendezzük, és nem ragaszkodunk egyetlen
családdefinícióhoz sem; elfogadjuk, hogy definíciók egész
sora elképzelhető (Cseh-Szombathy 1979, 10–11) A család–
szociológia minden kétséget kizáróan legfontosabb, egyben
legvitatottabb alapfogalma a család. A magyar család szó az
ószláv ’cseljad’ átvétele, eredeti jelentése háznép, cselédség.
Legkorábbi írásos előfordulása magyar nyelven a 12. századra tehető. Andorka Rudolf meghatározása szerint „a szociológiában családnak nevezzük az olyan együtt élő kiscsoportot, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy
12

leszármazás, más szóval vérségi (kivételes esetben örökbefogadási) kapcsolat köti össze”. Andorka szerint csoport az
egyének olyan együttese, amelyet bizonyos közös ismérvek
jellemeznek, kötnek össze. Kiscsoportnak nevezi azokat a
csoportokat, amelyeknek tagjai olyan kis létszámúak, hogy
egymást személyesen ismerik és egymással többé-kevésbé
szoros kapcsolatban vannak. (Andorka 2006, 394)
Andorka Rudolf (1931–1997) magyar szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az empirikus
szociológia, a társadalmi rétegződés és a demográfia neves kutatója.
A hatvanas évek elején a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában,
majd a KSH Népességtudományi (később: Demográfiai) Intézetében
kezd dolgozni. 1970-től a Társadalomstatisztikai Főosztályának kutatója, később a Társadalmi mobilitás és életmód kutatási osztály
vezetője. 1984-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre
kerül, ahol egyetemi tanárrá és a Szociológia tanszék vezetőjévé nevezték ki. 1991-től haláláig az egyetem rektora. Ő alkotta meg a szociológia legkorszerűbb magyar nyelvű egyetemi tankönyvét.
Életrajzi adatok forrása: Szelényi Iván nekrológja a Közgazdasági
Szemle 1997. novemberi számában
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00032/pdf/andorka.pdf

Anthony Giddens szerint a család „olyan emberek csoportja, akiket közvetlen rokonsági kapcsolat fűz össze, és felnőtt tagjai vállalják gyermekek gondozását.” A rokonság
alatt pedig olyan egyének közötti kapcsolatot ért, amelyek
házasság vagy leszármazás révén jönnek létre. (Giddens
2008, 172)
A néprajztudomány, hasonlóan a paraszti szóhasználathoz, a szociológiánál tágabb családfogalmat használ. A Néprajzi Lexikon szócikke szerint család „azoknak az embereknek társadalmilag elismert csoportja, akiknek egymáshoz
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való viszonya vérségi vagy házassági kapcsolaton alapszik. A
család kisebb egysége a rokonságnak, amely több családot
foglal magában. Általában családon két generáció, szülők és
nem házas gyermekek együttélő csoportját értjük, a szakirodalomban ezt kiscsaládként is jelölik. A paraszti szóhasználatban a családtagok, ill. az együtt élő generáció száma nem
meghatározója a család fogalmának; családnak mondják a
28–30 tagot számláló, négy generációt is magában foglaló,
együtt élő ún. nagycsaládot csakúgy, mint az egygyermekes
házaspárokat. A nem együtt élő egynevű rokonságot is jelölik
család szóval. […] Ha a család nagy létszámú, nagycsaládként, házcsaládként is emlegetik. Némely helyzetben család
helyett ház kifejezést használnak, pl. „lakodalomba meghívták az egész házat”, vagy „száz házat is meghívtak a lagziba”,
ezekben az esetekben a ház családot, háznépet jelent. A család, família, házcsalád, ház fogalmába tágabb értelemben beleértik a háznál lakó távolabbi rokonokat, barátokat, szolgákat, cselédeket is.”
(Forrás: http://mek.niif.hu/02100/02115/html/1-1185.html )

A mai statisztika családdefiníciója ennél jóval konkrétabb
és szűkebb. A II. József féle népszámlálás idején még az egy
kenyéren élőket sorolták – az akkori szóhasználat szerint –
egy famíliába, attól függetlenül, hogy egy helyütt éltek-e
vagy sem. Az 1851 utáni népszámlálások során az osztrák
mintát alapul véve az egy fedél alatt élést tekintették a család kritériumának. (Kövér 2011, 45) Érdekes adalék, hogy
1946 előtt a törvénytelen gyermeket csak az anya családjához sorolták, a gyermek a nemző apával nem volt családi
kapcsolatban. (Varga 2018, 62) A hazai statisztikai adatfelvételekben jelenleg is érvényes családfogalmat először az
1970. évi népszámlálás alkalmazta. Eszerint családot alkotnak az egy lakásban együtt élő házastársak, élettársak
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nőtlen, hajadon gyermekkel vagy anélkül, továbbá – jellemzően a kapcsolatok felbomlását követően – a nőtlen, hajadon
gyermeküket egyedül nevelő szülők. A családban élő gyermek bármilyen életkorú lehet. A statisztikában tehát a család a házastársi vagy élettársi, illetve vérségi kapcsolatban
együtt élők legszűkebb köre. A család két fő típusa a párkapcsolaton alapuló család gyermekkel vagy gyermek nélkül, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülő. Párkapcsolaton házastársi és élettársi kapcsolatot egyaránt értenek, amennyiben az érintettek egy lakásban és közös háztartásban élnek.
A statisztikában a személyek egy része családban, míg
mások családdal élőnek minősülnek. Családban élők közé
tartoznak a párkapcsolatban élők (férj, feleség, élettárs), a
nőtlen, hajadon gyermeküket egyedül nevelő szülők (apa,
anya) és a nőtlen, hajadon gyermekek. Családdal élők körébe
tartoznak a magukat a családhoz tartozónak vallók, ide értve
a család tagjaival rokoni kapcsolatban lévőket (felmenő és
más rokon személyek, a családdal élő, korábban már házasságot kötött, de elvált, özvegy vagy házastársuktól külön élő
gyermekek), illetve a velük rokonsági kapcsolatban nem
lévő személyek.
A 2016. évi magyarországi mikorocenzus (kis népszámlálás)
2018-ban publikált eredményei alapján a magyar háztartások többsége 2016-ban is családon alapult, a 2 millió 673 ezer családháztartás az összes háztartás 67%-a. A családháztartások jellemzően
egyetlen családból állnak. 2016-ban is nagyon ritkán fordult elő
több családból álló háztartás, arányuk az összes háztartás csupán
1,7%-a volt. A családháztartások legnagyobb csoportját a párkapcsolatokon alapuló családok adták, amelyekben házastársak vagy
élettársak éltek együtt egy vagy több gyermekkel, illetve gyermek
nélkül. 2016-ban 1 millió 716 ezer családban, a családok közel kétharmadában élt gyermek. A gyermekét vagy gyermekeit egyedül ne-
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velő szülők háztartásainak részesedése 12%. Az egyszülős családokról részletesebben a jegyzet negyedik fejezetében olvashatsz. (Varga
2019)
A 2016-os mikrocenzus 1 millió 349 ezer nem családháztartást
vett számba, azaz minden harmadik háztartás család nélküli. Ezek
túlnyomó többségét az egyedülállók háztartásai adták (1 millió 217
ezer háztartásban élt egyetlen személy).
Az országos adatok hátterében azonban jelentős területi különbségek vannak: „2016-ban a fővárosban található háztartásoknak
csupán 44%-a alapult párkapcsolaton, ugyanakkor az egyszemélyes
háztartások aránya megközelítette a párkapcsolatokét, 40% volt.”
Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_6.pdf

Szintén a statisztikai felmérések alapján a családtól megkülönböztetjük a háztartás fogalmát. Andorka Rudolf meghatározása szerint a háztartás „az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó (étkező, tartós
javakat közösen használó) emberek csoportja, akik általában, de nem szükségképpen rokonok”. (Andorka 2006, 395)
A háztartások között különbséget tehetünk a szerint, hogy
hány nemzedék él együtt. E szerint megkülönböztethetünk
egy, két, három és többgenerációs háztartásokat. A családszociológiában legelterjedtebb háztartástipológia az angol
társadalomtudós Peter Laslett nevéhez köthető, aki a háztartástipológia alapjaként az együtt lakást, a rokonságot és a
rokonok közötti funkcionális kapcsolatokat határozta meg.
(Kövér 2011 45) A Lasletti modell háztartástípusai, melyek
természetesen, az egyes kutatások során módosulhatnak: a
nukleális vagy egyszerű családi háztartás (1), a kiterjesztett
családi háztartás (2), a többcsaládos (több családmagból
álló) háztartás, nem család jellegű háztartások (olyan háztartások, amelynek tagjai között senki sem tartozik ugyan-

16

azon családmaghoz) (4), és az egyedülállók (egyszemélyes)
háztartása (5). (Andorka 2006, 395; Kövér 2011, 45)
A nyugati társadalmakban általános a házasságon alapuló
családközösség; a házasságra és a családra is a monogámia
jellemző, azaz egy időben mindenkinek csak egy házastársa
lehet. (Egyes szerzők szerint a válások gyakorisága miatt
szerencsésebb lenne sorozatmonogámiáról beszélni, tehát,
hogy egy időben ugyan nem, de egymás után lehetséges
többször házasodni. (Giddens 2008, 176)) Magyarország
Alaptörvénye úgy fogalmaz, hogy „a családi kapcsolat alapja
a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony”. Mindezzel öszszefüggésben többnyire törvény tiltja, a poligámiát, azaz azt,
hogy egy férfinak, vagy nőnek több házastársa legyen. Ahol
engedélyezett a poligámia (például muszlimok), ott többnyire többnejűségről (poligínia) beszélhetünk; a többférjűség (poliandria) jóval ritkább. A házasság hivatalos felbontása a válás.
Egyes szerzők nem kizárólag a házasságot tekintik a családi élet alapjának, a családot inkább felelősségközösségként írják le függetlenül a családtagok jogi minősítésű státusától. A kérdés megválaszolásában, hogy mi mindenért „felel” a család a társadalmat alkotó alrendszerként, segítségünkre lehet a családfunkciók, a család szerepek és a családi
értékek számbavétele.
1.3. A családszociológia egyes elméleti-módszertani
megközelítései
Az 1960-as évektől a legelterjedtebb családszociológiai
kézikönyvek a családot rendszerként értelmezték és funkciói számbavételével jellemezték. (Cseh-Szombathy 1979,
17

15) Ebben a struktúralista-funkcionalista megközelítésben
a család egy nyitott társadalmi alrendszer, mely különböző
más alrendszerekkel áll kapcsolatban. Cseh-Szombathy többek között Robert F. Winch modelljét idézi. Robert F. Winch
öt különböző funkciót sorol fel: (1) a reprodukciós funkció
biztosítja a társadalom újratermelődését, (2) a gazdasági
funkció a munkavállalásban és a fogyasztás biztosításában
fejeződik ki. A (3) politikai funkció Winch értelmezésében a
családon belüli konfliktuskezelést, valamint a külső rendszerekhez való alkalmazkodást biztosítja. A (4) szocializáció
és nevelő funkció ellátásával a család a gyermekeket felkészíti a társadalomba való beilleszkedésre. A (5) vallási funkció Winch szerint a társadalmi kontrollt segíti elő, illetve felkészíti a családtagokat a krízisek, szorongások elviselésére.
(Cseh-Szombathy 1979, 16–17) Más szerzők megemlékeznek még a felnőttek pszichés védelméről, mint családfunkcióról (6). A struktúralista-funkcionalista szemléletű családszociológusok szerint ezek a funkciók minden társadalomban azonosak, az egyes történelmi korszakok és társadalmak közötti különbségek abból adódnak, hogy az egyes
funkciókat az egyéb társadalmi alrendszerek milyen mértékben vállalják át. Az iskola mint alrendszer például a szocializációs és nevelő funkció átvállalására hivatott. Ezt azonban korántsem lehet családpótló funkcióként értelmezni. A
témáról pszichológiai megközelítésben az ötödik fejezetben
olvashatsz részletesebben. (Györkő 2019, 77–93)
Vitatott, hogy a családfunkciók más alrendszerek általi átvállalása együtt jár-e a családok kiüresedésével-válságával.
Ebben a vitában a középutas álláspont, hogy a családok
ugyan sok tekintetben változnak, a családformák pluralizálódnak, mégsincs a családnak, mint társadalmi alrendszernek alternatívája. Anthony Giddens megfogalmazásában:
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„a házasság és a család igen nagy teher- és próbatételnek van
kitéve, mégis szilárd társadalmi intézmény marad.”
(Giddens 2008, 201)
Feladatok:
1. Három generációra visszatekintve elemezd, milyen
családformák fordultak elő a Te családodban (kik éltek együtt, hol, mennyi ideig stb.)!
2. Írd le, Te milyen családban szeretnél élni, melyek a
legfontosabb családi értékek számodra!
3. Készítsetek SWOT analízist a családról: melyek a család, mint társadalmi intézmény/alrendszer erősségei, gyengeségei, lehetőségei, veszélyei!
Ellenőrző kérdések:
1. Miként tekint a családszociológia a családra?
2. Miként változott a történelemben az érzelmek szerepe a házasságkötésnél?
3. Ki volt Cseh-Szombathy László?
4. Mit jelent a nukleáris család, milyen formái vannak?
5. Milyen funkciói vannak a családnak?
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2. A családról jogi néprajzi megközelítésben:
típus-, funkció- és szabályozóváltás
a 19-20. század fordulóján

A családokkal foglalkozó tananyagot és a gazdag szociológiai irodalmat a tananyagrész a mai család fogalmának értelmezése, valamint a családok típus- és funkcióváltozásának megértése szempontjából fontos történeti visszatekintéssel kívánja kiegészíteni. A jogi néprajz oldaláról vizsgálja
a polgári kort megelőző, a hagyományos paraszti társadalom alapját jelentő tradicionális családot, valamint a polgári
társadalomban kialakuló modern család funkció- és normaváltozásait.
Kulcsszavak: család, tradicionális és modern család, nagycsalád,
nukleáris család, házközösség (zadruga), a család funkcióváltozásai, társadalmi normák

2.1. A család fogalma, funkcióváltozásai
Tradicionális családon a rendkívül gazdag kontextus
rendszerre, a témával foglalkozó nagyszámú irodalomra
csupán utalva a továbbiakban elsősorban a feudális gazdasági kötöttségek alapján szerveződő, mezőgazdasági termelést folytató nagycsaládot értjük. A magyar történelem során
szembetűnő, hogy bár a feudalizmus időszakában is általánosabb volt a vagyonnal nem rendelkezők magas száma és
az alacsony átlagéletkor miatt a nukleáris, azaz kiscsalád,
mégis a paraszti társadalom sajátos, a középkorban is meghatározó családtípusaként a nagycsaládot tartjuk számon.
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Ez a nagycsalád azonban nem azonos a honfoglalás kor
nagycsaládjával, noha számos hasonló vonást mutat. A feudális kor nagycsaládjának alapja is a közös vagyon, de már
nem a nemzetségi szervezet elsősorban állatokból álló, majd
az azt kiegészítő földterületek osztatlan közös tulajdona, hanem a feudális rend alapját jelentő földtulajdon közös birtoklási formája, megélhetési kerete. A középkorban ugyanis
a jobbágyok esetében a jobbágytelek nagycsalád által történő közös birtoklása, művelése biztosított megélhetést az
egyén számára. A jobbágyfelszabadítást követően a paraszti
magántulajdon megjelenése és szétöröklése után pedig a feudális társadalom felszámolásával megkezdődött a nagycsalád felbomlásának folyamata is.
A polgári társadalmi rend új családmodellt alakított ki:
megjelent a feudalizmus időszakában domináns tradicionális családtól határozottan elkülönülő és attól erőteljesen különböző modern család, amelynek sajátos jellemzői a 19.
században Európa szerte lezajló gazdasági, társadalmi átalakulások során mind nyilvánvalóbbakká váltak.
1. ábra: A tradicionális és a modern család jellemzői

24

Amíg a hagyományos nagycsaládban akár 25-35 fő is
együtt élhetett egy házban, a polgári kor kiscsaládjában a
férj és a feleség döntően 1-3 gyermeket nevelt. A modern
család együttélési alapja már nem a feudális tulajdonviszonyokból adódó gazdasági kényszer volt. A magántulajdon
alapvető polgári jogként történő elismerésével az egyén
egyedül is boldogulhatott az urbanizáció és az iparosodás által az individualizálódás számára teremtett kedvező gazdasági, társadalmi feltételek között. A tradicionális családi kapcsolatokat az jellemezte, hogy stabilak, beágyazott rokoni,
közösségi kötődésükkel megváltoztathatatlanok voltak,
azaz „egy életre szóltak”. Éppen ezért volt szembetűnő a modern családok eltérése e tekintetben: instabilitásuk, izoláltságuk új és új problémákat vetett fel. Az egyik legfontosabb
változás az volt, hogy míg a nagycsaládok életét a szokások,
jogszokások határozták meg (ideértve a vallási szabályokat
is), a modern családét mindinkább a törvények, a jogszabályok uralták.
Ahogyan azt a családdal foglalkozó történeti és szociológiai szakirodalom részletesen tárgyalja, lényegesen különböztek a két családtípus funkciói is.
2. ábra: A tradicionális éa a modern család funkciói

25

Míg a tradicionális család az organikus közösség alappilléreként széles körű, komplex társadalmi funkciókat látott
el, a modern család funkciói az organizált társadalomban
mindinkább redukálódtak. A biológiai (utódnemző) funkció
a gyermekhalandóság csökkenésével, a népességszám növekedésével és a társadalmi ellátórendszerek kiépítésével átformálódott (a modern családokban 1-3 gyermekszám volt
a jellemző a korábbi 8-12 gyermekkel szemben). A társadalmi reprodukció (kiegészülve a gyermeknevelés, a szocializáció, az idősekről, betegekről való gondoskodás feladatával) az organizált szervezetek kiépülésével (iskola, egészségügyi, szociális intézmények) mind szűkebb területre szorult. A gazdasági funkció ugyan továbbra is meghatározó
volt, de tartalma erőteljesen módosult, átértelmeződött: a
termelés, a szolgáltatás családi közössége helyett mindinkább a fogyasztási-anyagi szükséglet kielégítésének dominanciája vált jellemzőjévé.
2.2. A család és a társadalmi normák világa
(a jogszokástól a jogszabályig)
A jogi néprajzi kutatások legszélesebben értelmezett kutatási tárgyát a jogi vonatkozású társadalmi normák gazdag
világa jelenti. E normák vizsgálati szempontjainak egyike a
jogintézmények fejlődése szerinti strukturálás, amely során
megkülönböztethetjük 1. a szokásnormát, 2. a jogszokást, 3.
a jogi normát / jogintézményt, 4. a jogi népszokást és 5. a
jogi néphagyományokat. A szokásnorma az egyéni normák
általános sokféleségében érvényesülő, a közösség által elfogadott, helyesnek tartott magatartásszabály / társadalmi
norma. A jogszokás a közösség tagjainak kifejezetten jogi jellegű, a törvény által szabályozott „fent” világától élesen
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elkülönülő „lent” világa, azaz a társadalom kisebb-nagyobb
közösségeinek vélt vagy létező autonómiája alapján alkotott, a közösség által elismert (a hagyomány és szokás erejénél fogva megtartott és öröklődő, szükség esetén azonban a
közösség által kikényszerített), a mindennapok szervezésére (az életviszonyokban jelentkező érdekeltségek egyeztetésére) szolgáló szokásszerű gyakorlata (pl. jegyesség,
alku). Tagányi Károly a jogszokások körébe elsősorban a
megíratlan, jogi alakba nem öntött jogi vonatkozású szokásokat, szertartásokat és jelképeket sorolta. A szokásjog
(consuetudo) a kisebb vagy nagyobb közösségek együttélése során kialakult, majd az állam utólag elismert, szankcionált szokásnormát, jogszokást jelentette, a jogi norma pedig általános jellegű, kötelező erejű, az állam vagy állami
szerv által alkotott társadalmi norma/magatartásszabály,
amely érvényesülését végső soron állami kényszer biztosítja. A jogi népszokás jogi vonatkozású szokás, amely elsősorban a paraszti közösségek vonatkozásában kutatott és e
közösségek mindennapi életének meghatározott, az ismétlődések során az utódokra is átörökített rendjét jelenti. A
jogi népszokás jellemzője továbbá, hogy az állami szabályozásnak csak kiegészítőjeként, színezőjeként vagy csupán jelképes tartalommal él tovább. A jogi néphagyomány a már
nem gyakorolt, de még ismert jogi vonatkozású szokások, jelenségek folklórban (mese, dal, monda, rege, anekdota, igaz
történet), illetve tárgyi emlékekben történő továbbélését,
hagyományozását jelenti. A jogi vonatkozású társadalmi
normákat vizsgálhatjuk vertikálisan és horizontálisan. A
vertikális szint egyetlen jogi vonatkozású társadalmi norma
időben különböző létformáit, a horizontális szint pedig egy
adott időpontban érvényesülő, különböző típusú jogi vonatkozású társadalmi normák metszetét foglalja magában.
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Mint fogalmaztunk, a tradicionális család életét, mindennapjait a nemzedékek tapasztalata által szentesített szokások, jogi vonatkozású kérdésekben, helyzetekben jogszokások szabályozták. Ezek a közösség életének teljes körét átfogták, így a családok mindennapjait is meghatározták (a
születéstől a halálig, a házasságkötéstől annak a házastárs
elvesztésével egyet jelentő megszűnéséig – azaz, amíg „ásó,
kapa, nagyharang el nem választ”).
Balogh Béla, harmaci lelkész érzékletesen írja le a jogszokásoknak a tradicionális családot még a 19. század első harmadában is alapjaiban meghatározó szerepét.
"Bár mennyire szaporodott légyen is a' család népessége,
családközösségben maradt 's élt az. - A' háznépet mindég a'
legöregebb férfi képviselte, az tartotta a' ház kórmányzatát,
rendezte a' napi munkát, 's mint atya a' maga gyermekeiről,
ő gondoskodott az egésznek szükségeiről. Ezen családfő gazdának, a' többi családtagok pedig házcselédeknek neveztettek, sőtt leggyakrabban ’had’-nak. Az ingatlan vagyonon osztozkodni nem vólt szabad, mertt a' telek feletti tulajdon jog 's
rendelkezés a' földesúré vólt, - őt illette. A' férfiak minden
munkakeresménye a' gazda kezeibe, 's onnan a' közre ment.
Azonban az asszonyok vászonból, aprólékból (szárnyas állatok), gyümölcsből, 's más szerzési forrásokból, 's leginkább
megtakaritott pénzök ügyes – számító forgatásából gyakran
jelentékeny magántulajdonnal birtak, de a' miből saját – vagy
leányaik öltözetén kivül – a' közszükséget soha nem pótolták,
bár mily nyomasztólag nehezült vólna is az egész családra. –
Nem vólt példa nélküli, hogy a' faluban legnyomorgóbb gazda
házánál, az asszonyok a' legtehetősebbek valának.”

28

A modern családok életét már nem a tradicionális normák (a jogszokások, a szokásjog), hanem a polgári társadalom mind szélesebb körét átfogó jogszabályok határozták
meg. E folyamatot, azaz a magyar polgári jogfejlődés első
nagy szakaszát a reformkori törvényalkotás jelentette a feudális társadalmi rend gazdasági, jogi elemeinek felszámolásával. A szabadságharc leverése után császári pátensekkel
szabályozták az ősiség eltörlésének gyakorlati megvalósulását (1852), úrbéri pátens mondta ki a jobbágyfelszabadítást,
rendelkezett a földbirtokosok kárpótlásáról, a földtulajdont
a tényleges birtoklási viszonyokhoz igazították. A kiépülő
polgári társadalom kezdeti időszakában a Magyarországon
1853-ban hatályba lépett (és 1861-ig hatályban maradt)
Osztrák Polgári Törvénykönyv (OPTK) rendelkezései, majd
az Országbírói Értekezlet által 1861-ben alkotott Ideiglenes
Törvénykezési szabályok (ITK) váltak irányadóvá.
A kiegyezést követően a törvényi keretek a jog legkülönbözőbb területeinek gyors és határozott modernizációját
tették lehetővé. Ebből a folyamatból mindössze azt emeljük
ki, hogy az 1892-ben elkészült családjogi tervezet házassági
jogi része törvényi szabályozást is nyert (1894:31. tc.), továbbá hogy a 19. sz. végén megszületik számos további, a
családok életét, mindennapjait alapjaiban megváltoztató
jogszabály (1894:32. tc. a gyermekek vallásáról, 1877:20 tc.
a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről, amely részeként rendelkeztek az atyai hatalomról és a családtanácsról is, illetve a házközösségek megszüntetéséről szóló
1885:24. tc.), különösképpen indokolttá teszi a jogi néprajzi
közelítést.
A polgári jogalkotás folyamatában az is egyértelművé
vált, hogy a gazdasági modernizáció, illetve a polgári államigazgatás kiépítése során alkotott jogszabályok a magánjogot, ezen belül családot is érintik. Példaként említhetjük a
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községekről szóló 1871:18. tc. rendelkezéseit az illetőség
kérdése vagy a csődeljárásról szóló 1881:22 tc. szabályozását a családapa felelőssége tekintetében.
A házassági törvény (1894:31. tc.) a magánjog történeti
szemléletén túl azt is jól példázza, miként váltak a modern
jogszabályok szerves részeivé a jogi néprajz vizsgálati körébe vonható történeti előzmények. Itt és most csak a katolikus egyházi szabályoknak a polgári szabályozási gyakorlatba bekerült rendelkezéseire, illetve ezek közül a házasság
semmiségét, illetve megtámadhatóságát eredményező akadályok körére (cselekvőképesség hiánya, vérrokonság,
egyeneságbeli sógorság, fennálló házasság, házastárs életére törés, házasságkötés lényeges alaki kellékeinek hiánya,
továbbá a fenyegetés, tévedés, megtévesztés), az ágytól és
asztaltól elválasztás, a közszerzemény valamint a hitbér intézményére utalunk.
A délszláv házközösség (zadruga)
A délszláv zadruga, azaz házközösség a feudalizmus évszázadaiban a helyi rokoni és települési közösség egyik alapegysége volt
Szerbiában, Horvátországban, a katonai határőrvidéken, Bosznia
Hercegovinában és Bulgáriában. A házközösséget több, általában
egymással közeli rokonságban álló felnőtt és családja alkotta, tagjainak száma akár a 80-100 főt is elérhette (Koszovóban még 1975ben is 104 fős nagycsaládról írnak!). Átlagos mérete azonban általában 15-30 fő körül mozgott (2-5 házas fiútestvér és családjai). A közös háztartás nem feltétlenül jelentette azt, hogy a zadruga tagjai egy
házban éltek, inkább egy közös udvarban, gazdaságban, gyakran
egymástól távolabb eső épületekben, esetleg akár tartósan távol tartózkodtak (pl. kertészek, téglaégetők, egyéb mesterek vagy kereskedők voltak), továbbá a katonai szolgálatot teljesítő házközösség tagok sem vettek részt a mindennapokban. A földrajzi és közlekedési
elzártság, a transzhumáló pásztorkodás, mint meghatározó gazdálkodási- és létforma, valamint a központi igazgatás távolsága az önel-
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látó élet-, munka- és gazdasági közösségek kialakulásához már a bizánci birodalom időszakában kedvező feltételeket teremtett, az oszmán uralom pedig a zadruga napjainkig megfigyelhető továbbéléséhez, fennmaradásához jelentett alapot. A hierarchikus módon felépülő házközösség élén álló stařešina a legtekintélyesebb, sokszor a
legöregebb férfi volt, személyét nagy tisztelet övezte. A házközösségben több generáció élt együtt munka-, élet- és vagyonközösségben. A zadruga keretei között a munkamegosztás egy sajátos, alapvetően a nem, a családi állapot és a kor szerint elkülönülő formáját
valósította meg, amely a mindennapok szerves részévé tette a nők
számára a gyermeknevelést, valamint az idős- és beteggondozó tevékenységet is.
Ha eltekintünk a délszláv zadruga, mint speciális nagycsalád esetében a földrajzi, történeti és etnikai különbözőségekből adódó hagyományok sokszínűségétől, jól látható, hogy legfontosabb funkciója a közösség fennmaradásának biztosítása volt. Az egymást követő
generációk számára egyrészt személyi vonatkozásai voltak meghatározóak (kifelé katonáskodás, hadimunka, a családon belüli élet- és
munkaközösségben nem, családi állapot és kor szerint ), másrészt
viszont feladata volt a megélhetést biztosító vagyonközösség osztatlan és oszthatatlan közös tulajdon formájában történő megőrzése.
Ezek megvalósulását szolgálták a zadruga évszázadokon keresztül
megkérdőjelezhetetlen szigorú jogszokásai is.
A polgári rend alapja, a magántulajdon eredendően idegen volt a
zadrugától. A házközösség tagjainak kezdetben még személyes tulajdona sem lehetett, csak jóval később alakult ki az egyén tulajdonjoga a saját használatú tárgyakain. A vagyonközösség értelmében a
használat és a birtoklás joga ugyan megillette a tagokat, de a közös
vagyonról kizárólag a házközösség fennmaradásának stratégiáját
kőkeményen érvényesítő zadrugatanács rendelkezhetett. A tanács
pedig minden döntését annak tudatában (és felelősségével) hozta,
hogy a házközösség fennmaradásának záloga a közös tulajdon megőrzése a következő generáció számára.
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2.3. Szabályozó- és értékváltás a családban: a „fent” és a
„lent” világának összeszakadása
A 19. század utolsó felében a „fent” világában bekövetkező, a polgári jogalkotás során megvalósuló szabályozásváltás folyamata még évtizedeken keresztül szinte érintetlenül hagyta a „lent” világát, a kisközösségek jogéletének mindennapjait. A helyzet az I. világháború idején, illetve az ezt
követő évtizedek során változott meg, amikor a korábban
zárt közösségek felbomlottak és a mindennapokban mindinkább meghatározóvá vált az írásbeliség és az individualizáció. E folyamat eredményeként a család szerepe is jelentősen átalakult: megkérdőjeleződött az egyént a társadalomhoz kapcsoló kizárólagossága, funkciói folyamatosan redukálódtak, egyre nyilvánvalóbakká és erőteljesebbekké váltak belső ellentmondásai, a család tagjainak, generációinak
érdek- és értékkonfliktusai.
Feladatok:
1. Érveljen a tradicionális, illetve a modern család fontossága/elavultsága mellett napjainkban! Meglátása
szerint hogyan érvényesülnek funkcióik a mindennapokban?
2. Gyűjtsön példákat a sajtóból, az internetről: milyen
érdek- és értékkonfliktusok jellemzik ma a családok
tagjait és generációit!
3. Mondjon példát arra, hogy ma milyen jogszabályok
és milyen közösségi szokások befolyásolják a családok életét!
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Ellenőrző kérdések:
1. Ismertesse röviden, milyen sajátosságok jellemzik a
tradicionális és a modern családokat!
2. Sorolja fel és jellemezze a tradicionális és a modern
család funkcióit!
3. Mit jelent a „fent” és a „lent” világa a társadalmi normák tükrében?
4. Hogyan mutatható be a szabályozóváltás folyamata a
délszláv házközösségek (zadrugák) példáján keresztül?
5. Milyen változást jelentett az I. világháború a családok
számára?
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3. ábra: Modern család – szekszárdi polgári család

4. ábra: A tradicionális nagycsalád átalakulóban
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3. Családszociológia jelen időben

A rendszerváltással elindult társadalmi, gazdasági és politikai változások minden társadalmi intézményre, így a családra is jelentős hatást gyakoroltak. Az egyéni életpályák
szabványosságának megszűnése maga után vonta a családi
életpályák változását, valamint a családformák pluralizációját. A folyamat során nemcsak az egyének élete változott
meg jelentősen, hanem a családok létszáma, összetétele és
szervezete, működése, valamint jelentősége is. A változások
hátterében sokszor több évtizedig tartó folyamatok húzódnak, melyek az utóbbi évtizedekben egyre erősödtek. A fejlett országok demográfiai jelzőszámai már hosszabb ideje a
termékenység csökkenéséről, a házasságkötési szándékok
lanyhulásáról, a válások számának növekedéséről, illetve az
élettársi kapcsolat, mint életforma terjedéséről tudósítanak.
E folyamatok – bár némi késéssel – egyre inkább érzékelhetőek hazánkban is.
Kulcsszavak: patchwork életutak, posztadoleszcencia, emerging adulthood, kapunyitási pánik, családformák pluralizációja,
individualizmus, női emancipáció, karrierépítés, mozaikcsalád,
egyszülős család, szinglik, család diszfunkciói, társadalmi nem
(gender)

Az említett transzformációs folyamatok eredménye, hogy
a posztmodern, vagy második modernitásban létező család
folyton a viták kereszttűzében áll, létjogosultságát megkérdőjelezik, társadalmi funkcióinak elvesztéséről és helyettesíthetőségéről beszélnek nemcsak nálunk, hanem Európa
szerte egyaránt. A modern társadalmak családjai sokkal kiszolgáltatottabbak globális gazdasági, politikai, katonai és
kulturális erőknek, mint a hagyományos társadalmak tagjai
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és családjai. Az adott fejezet célja, hogy bemutassa milyen
hatással vannak a családra a gazdasági és politikai társadalom alapjaiban bekövetkezett globális változások.
3.1. Családok a mai Magyarországon
A család fejlődését több hazai kutató is vizsgálta az európai társadalmakban. (Tomka 2009; Vaskovics 2014) A témában született írások főbb megállapításai, hogy a háztartások
és a családok nagysága, illetve szerkezete viszonylag keveset változott az ipari forradalom alatt és a megelőző néhány
évszázadban Nyugat-Európában. Azonban vitathatatlanul
jelentős változások következtek be a 20. század folyamán.
Magyarországon a rendszerváltozás felgyorsította azokat a
társadalmi és demográfiai folyamatokat, amelyek a fejlett
országokban már rég megfigyelhetők voltak. A változások a
gyökerei a 19. és a 20. század határáig vezethetők vissza, de
a második világháború utáni időszakban gyorsult fel az a folyamat, amely az elmúlt évtizedekben számottevő változást
hozott a társadalmak és a családok életében. A családi életben bekövetkezett változások a következő aspektusokban
nyilvánultak meg:
3.2. Változások a családdal kapcsolatos értékrendben
A hagyományos családdal ellentétben ma a házasságba
való belépés egyértelmű motivációja a szerelem és a kölcsönös szimpátia. A nők keresőtevékenységének általánossá
válásával a házasságkötés női motivációja alapvetően megváltozott. A házasság már nem az anyagi előnyök, a stabilitás
bebiztosítására szolgál, jól mutatja ezt a házasságkötés
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nélküli együttélések terjedése, valamint a válások magas
száma. (Cseh-Szombathy 1995) A párkapcsolatok formálódásának szembetűnő tendenciája a házasságkötési kedv
lanyhulása és a házasságon kívüli együttélés terjedése. A
társadalom megítélése a házassággal kapcsolatban megváltozott. Úgy tűnik, a házasság, mint a párkapcsolat preferált
formája elvesztette kizárólagos fontosságát. Dupcsik Csaba
és Tóth Olga a családdal kapcsolatos attitűdök és a valóságos
viselkedés közötti diszkrepanciával foglalkozott. Meglátásaik szerint a magyar lakosság házasodási, válási, termékenységi magatartása nem tér el jelentősen az európai átlagtól, ilyen összehasonlításban modernnek mondható. Ugyanakkor a családdal kapcsolatos attitűdvizsgálatok szerint
ugyanebben az összevetésben igen tradicionális felfogásúnak mondható a magyar társadalom. A szerzők úgy gondolják, hogy ez az ellentmondás azzal magyarázható, hogy a
magyar felnőttek csupán kisebb részére jellemző a családról
és a nemi szerepekről vallott valóban koherens tradicionális
értékrend, s az ebből fakadó konzekvens életvitel is. A többség azonban mintha csak azért értene egyet a tradicionális
állításokkal, mert nincs más minta, illetve hiányzik a nyelv a
családdal kapcsolatos változások feldolgozására, s hiányzik
az akarat a véleményformálók legfontosabb csoportjai részéről egy ilyen társadalmi diskurzus elindítására. (Dupcsik
- Tóth 2008) Amit a két szerző tíz évvel ezelőtt felvetett, a
mai napig nem valósult meg, így sok olyan családot érintő
változással nem tudunk mit kezdeni, amelyeket értelmezni,
értékelni és vizsgálni kellene. Jó példa erre a határokon átívelő együttélés vizsgálata, amely Magyarországon még várat magára, de a jelenség terjedése nálunk is számottevő,
mutatják ezt az elvándorlási és külföldi munkavállalást bemutató statisztikák, valamint az a tény, hogy minden 6. magyar gyermek külföldön születik. Ulrich Beck és Elisabeth
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Beck-Gernsheim 1990-ben jelentette meg a Das ganz normale Chaos der Liebe (A szerelem magától értetődő káosza,
Suhrkamp kiadó) című művet, amelyben nagy szerepet kapott az individualizáció társadalmi hatásainak vizsgálata,
azon belül is a párkapcsolatok, a házasság és a család intézményeire gyakorolt hatás. Azt állapították meg, hogy nemcsak az emberi kapcsolatok, és intézmények, hanem az érzelmek világa is formálódik a második modernitás társadalmában. A magyarul 2016-ban megjelent Távszerelem/Távszeretet című kötetben már a hétköznapi életvilágokban
megjelenő távkapcsolatok számos új formáját írják le és kutatják. Bemutatásra és elemzésre kerülnek a kontinenseken
átívelő vagy éppen a kultúrákat összekötő házasságok, a
„chatroom-tragédiák”, és a Skype-kapcsolatok. A szerzők
felhívják a figyelmet a különböző nyelvek, eltérő hagyományok, másféle jogi és politikai rendszerek találkozására,
amely következtében új és újabb típusú kapcsolatok születnek. Mindezt azzal magyarázzák, hogy a világtársadalom beköltözik a „normális” kapcsolatokba, és a „hagyományos”
családokba. Ezek vizsgálata Magyarországon még várat magára.
3.3. Változások a demográfiai magatartásban
A társadalom tradicionális értékrendhez való ellentmondásos viszonyulása a demográfiai magatartásnál is jól megfigyelhető. Bár a lakosság az értékek, vélemények szintjén
határozottan tradicionális értékrendet képvisel, a család-,
házasság- és gyermekközpontúság a statisztikailag mérhető
demográfiai magatartásban nem, vagy csak alig-alig jelenik
meg. Magyarország e tekintetben határozottan egyedinek
nevezhető. A jellemző értékrend és a demográfiai
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magatartás ellentmondása gyakran még társadalmi kérdésekkel, családpolitikával foglalkozó szakemberek számára is
megtévesztő, mert azt gondolják, hogy bőkezűbb, nagyvonalúbb családpolitikai kedvezmények mellett az érintett generáció könnyen visszatalál a hagyománykövető párválasztási,
gyermekvállalási gyakorlatra. „Ez a megközelítés azonban
nem, vagy csak kevéssé számol a társadalom egészében érvényesülő érték-orientációk, a magatartási normák hatásaival és változásaival.” (Pongrácz Tiborné 2011, 7)
A rendszerváltás utáni időszakban a legtöbb posztkommunista ország hasonló demográfiai magatartással rendelkezett, napjainkra azonban ez jelentős változékonyságot
mutat, de megfigyelhető a közeledés az Európai Unió többi
országának trendjeihez. (Murinkó Lívia – Rohr Adél 2018)
Az 1989 előtti időszakban jellemző volt bizonyos egyöntetűség a demográfiai magatartásban: magas házasságkötési és
viszonylag alacsony válási arány, a nők alacsony szülési életkora, alacsony házasságkötési életkor, a gyermekek több
mint 90%-a született házasságban, elterjedt a kétgyermekes
családmodell. Az átmenet társadalmakban bekövetkezett átalakulási folyamatok, különböző gazdasági-társadalmi körülmények alakulása, a nyugati világtól való izoláltság megszűnése, a nyugati kultúra beáramlása stb. jelentős változásokat eredményezett a demográfiai magatartásban a XX.
század 90-es évei közepén. A demográfusok a második demográfiai átmenet elméletével magyarázzák a jelenséget. A
demográfiai magatartás és a családszerkezeti struktúra változásai mögött alapvetően az új értékek megjelenését, az individualizáció térhódítását hangsúlyozzák. (Harcsa – Monostori 2014)
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Második demográfiai átmenet
„A változások lényege, hogy a helyi és a vallási közösségek által
közvetített hagyományos értékrend meggyengült, és helyét az önmegvalósítás, az önkiteljesítés értékei vették át. A hangsúly a családról az egyénre helyeződött. Felértékelődött a kapcsolatok minősége,
megnőttek a partnerrel szembeni elvárások, ezért bomlékonyabbá
is váltak a párkapcsolatok. Az értékváltozások következtében az
egyének a kisebb elköteleződéssel járó együttélési formákat részesítik előnyben: a házassággal szemben az élettársi vagy a látogató
kapcsolatot preferálják, és halasztják a gyermekvállalást.”
(http://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/14-masodikdemografiai-atmenet)

Néhány fontosabb további változás: A folyamatosan csökkenő születések száma a népesség elöregedéséhez vezet, illetve a nukleáris családok és családháztartások létszámának
csökkenéséhez. Növekszik a gyermektelen házaspárok aránya is, és ez csak részben magyarázható genetikai ártalmakkal. Csökken a kettő, és növekszik az egy, ill. a három- és
többgyerekes családok aránya. Erősödött a polarizálódás,
azonban ezen belül az egygyerekesek arányának a növekedése jóval jelentősebb. Kevesebb gyermek él többgenerációs
családban, csökken a nagyobb háztartások aránya. A korábban jellemző, közös háztartásban együtt élő, három vagy
több nemzedék tagjaiból álló családok már csak töredékét
képviselik a népességnek. Gyorsan növekszik az egyszemélyes háztartások aránya, emelkedett az egyedül élő fiatalok,
szinglik száma. Egyre későbbi életkorban történik a házasságkötés, vagy akár el is marad, így ezzel a jelenséggel párhuzamosan növekszik azon gyermekek száma, akik élettársi
kapcsolatban élő párok vagy egyedülálló anyák gyermekei.
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A halasztás következtében nőtt a tervezett gyermekszám
és a tényleges gyermekszám közötti eltérés is, aminek következtében a késő harmincasok az eredeti gyermekvállalási szándékaikhoz képest ma összességében kevesebb
gyermeket terveznek.
A demográfiai vizsgálatok a következő magyar sajátosságra hívják fel a figyelmet: „Magyarországon – legalábbis
ma még – nem a szándékos gyermektelenség nagyságrendje,
hanem inkább az ad okot aggodalomra, hogy a gyermekvállalás idősebb életkorra halasztása megnöveli annak esélyét,
hogy az érintettek véglegesen gyermek nélkül maradnak.
Emelkedik ugyanis azoknak a nőknek az aránya (ma 40%
körüli), akik 30 éves korukig nem szülnek. Ez a körülmény
is hozzájárul a gyermektelenek hányadának növekedéséhez,
és annak veszélyét hordozza, hogy perspektívájában rontja
a gyermekes lét, a gyermek értékének közösségi megítélését.” (S. Molnár 2011) Az ezredforduló óta úgy tűnik, hogy a
magyar társadalomban az egyéni szükségletek a modernizálódás („a férjnek és a feleségnek egyaránt legyen jövedelme”) és az individuális életcélok („idő magunkra”, „idő
barátokra”, „egyéni életcélok”) irányába tolódtak el, amelyek csak alacsonyabb gyermekszám mellett megvalósíthatók. (S. Molnár 2011) Kérdés lehet, hogy a posztmateriális
értékek preferálása mennyiben magyarázható a gazdasági
válságra adott válaszként. A legújabb demográfiai vizsgálatok szerint Magyarországon csak jóval később indult meg a
válság időszak utáni „gyermekpótlás”, amely az európai országok többségére, még a magyar gyakorlathoz leginkább
közel álló posztkommunista országokra is jellemző volt. További érdekessége a magyar társadalomnak, hogy nálunk
úgy ment végbe a gyermekvállalási kedv növekedése, hogy
a szülőképes korban lévő nők száma csökkent. (Demográfiai
portré 2018)
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A 2000-es évek első évtizedének végén az európai országokban folytatódott a házasságkötési kedv általános csökkenése, és az utóbbi évek növekedése sem csupán magyar jelenség. (Murinkó Lívia – Rohr Adél 2018)
A rendszerváltás utáni évtizedekben évről évre keveset
változott a válások száma, ám 2010 óta csökkenő tendencia
figyelhető meg. Mindez azonban nem jár együtt a házasságok stabilitásának növekedésével. A statisztikákból megtudható, hogy a házastársak egyre később válnak el, vagyis növekedik a házasságtartam - 2016-ban a válással végződő házasságok átlagosan 14,7 évig, 2010-ben pedig 13,9 évig tartottak. A növekedés mögött a 20 éves vagy még hosszabb házasságok felbomlásának emelkedése áll. Míg a 70-es, 80-as
években a házasságok mintegy negyede bomlott fel 15 év
alatt, napjainkra ez a házasságok harmadára igaz. (Makay –
Szabó 2018)
A válások és a különböző párkapcsolati formák az együttélések egyre tarkább mintáját és formáját eredményezték. A
családformák pluralizációja nemzetközi szinten meglehetősen gyakran használt értelmezési keret az utóbbi évtizedek
családszerkezeti változásainak leírására, bár nem egyértelműen definiált fogalom. A szakirodalom megkülönbözteti a
makro- és mikroszintű folyamatokat. „Makroszinten a családformák pluralizációja azt jelenti, hogy egy időben több
családszerkezeti forma is nagy súllyal van jelen a társadalomban, a korábbi domináns formák veszítenek súlyukból,
mikroszinten pedig azt, hogy diverzifikálódnak az életutak
abból a szempontból, hogy milyen családstruktúrában élnek
az egyének, hogy gyakoribbak a státuszváltások az életpálya
során, és hogy megváltozik az egyes családszerkezeti formában eltöltött idő.” (Harcsa – Monostori 2014)
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Az empirikus kutatások alapján beazonosíthatók a napjainkban domináns utak, a meghatározó mérföldkövek a családformálódás vonatkozásában. Még mindig többségben
vannak azok, akik tartós párkapcsolatokat alakítanak ki és
gyermeket vállalnak, noha az egyének életútjai nagyobb változatosságot mutatnak, mint korábban, és ezeknek az életeseményeknek az időzítése sem annyira homogén, mint a
korábbi évtizedekben (Harcsa–Monostori 2012; Murinkó
2013).
3.4. Változások a családi kapcsolatok, szerepek terén
A XX. század második felében, illetve az ezredfordulón
megfigyelhető társadalmi és gazdasági változások, de legfőképpen a női emancipáció és a munkaerőpiacon való nagyobb arányú női jelenlét vezetett a családi kapcsolatok demokratizálódásához, a családok dinamizálódásához, valamint a családformák pluralizációjához.
Az új családi struktúrák változékonyabb szerepmegosztást eredményeztek. Módosult a családi szerepek meghatározásának módja, a háztartási teendők összetétele, a családtagok jogainak és kötelességeinek köre, valamint viszonyrendszere is. A kétkeresős családok dominánssá válása a nemek közötti szereposztás közeledését hozta. A mindennapokban ez a férfiak otthoni munkában és a gyermeknevelésben való nagyobb részvállalását eredményezte, de az anyák
domináns szerepe még a munkaviszony mellett is kimutatható.
A családi kapcsolatok demokratizálódása a hagyományosan patriarchális, a férfi tekintélyén és a gyermekek alárendeltségen alapuló kapcsolatok fokozatos átalakulását
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jelenti. A változás során a nemek és generációk közötti különbségek enyhülnek, és a kapcsolatrendszer szempontjából az egyenlőség irányába mozdulnak. Az empirikus kutatások eredményei azt mutatják, hogy az egalitárius nemi értékek egyre inkább elterjednek és a hagyományos egykeresős családmodell eszméje Európa szerte háttérbe szorul. Ezzel párhuzamosan kimutatható, hogy az egalitárius nemi
szerepfelfogású apák gyakran nagyobb részt vállalnak a
gyermeknevelésből, mint a tradicionális beállítottságúak.
Ahol nagyobb a nemek közötti egyenlőség, az egalitárius értékeket valló nők családi munkamegosztásban betöltött szerepe is kedvezőbb. A szülők a gyermeknevelési munka megosztása révén is igyekeznek szimbolikus módon kinyilatkoztatni nemi szerepeiket („doing gender”). A megközelítés szerint a nők és a férfiak értékrendje jelentősen befolyásolja a
munkamegosztást. (Murinkó 2014) A családi szerepek változása és a kérdés gender, azaz társadalmi nem oldaláról
való vizsgálata felhívja a figyelmet arra az ellentmondásra,
ami a köznevelési intézmények szintjén jelentkezik. A köznevelési, illetve a kisgyermek gondozó intézmények bár továbbra is a hagyományos családmodell és értékrend szerint
gondolkodnak, működnek, mégis főként nőkkel találkozunk
a gondozói, nevelői munkakörökben. Hiányzik a férfi minta
és példa a gyermeknevelésben és gondozásban. Ez különösen problematikus az egyszülős családok társadalmi térhódítását figyelve. (Varga 2019)
A családok dinamizálása alatt azt értjük, hogy a család
egyre nyitottabbá válik, és megfigyelhető a társadalmi kihívásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás, valamint a család individuális életében bekövetkezett változásokhoz.
A demokratizálódás és a dinamizmus erősödése vezet a
családformák pluralizálódásához, azaz az egyre szélesebb és
bonyolultabb családi kapcsolatok és nagyobb számú
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struktúrák kialakulásához, melyek az új, egyéni, (barkácsolt) életpályákhoz igazodnak. (Beck 2003, 245)
A munka- és szerepmegosztás változása kihatással volt a
szülők és a gyerekek közötti kapcsolati mintázatokra is. Bár
a szülők és gyermekek kapcsolatának alakulása szintén több
évtizedes folyamat eredménye, mára már elmondható, hogy
meggyengültek a tekintélyelvű nevelési normák, helyüket a
megengedő nevelési gyakorlatok vették át a családokban. A
mai szülők körében, de főként az egy gyermekkel rendelkezők esetében, elterjedt az elnéző, engedékeny nevelői magatartás. A gyermekek felértékelődése mellett a változásokban
közre játszott a gyermeki jogok erősödése és a nagyobb önállóság elvárásának terjedése is. A gyermekek így sokkal
szabadabban nevelkednek, mint elődeik, azonban meg kell
jegyezni, hogy a szülők részéről ez nem feltétlenül párosul
tudatos gyermeknevelési elvekkel, a háttérben főként az
idő- és energiahiány áll részükről. Miközben a társadalom
egyre igényesebb nevelési elvárásokat fogalmaz meg mind a
szülők, mind a nevelési intézmények felé, növelve ez által a
szülőséggel kapcsolatos elvárásokat, a valóságban szülők
egyre kevésbé tudják összeegyeztetni a családon kívüli kötelezettségeket a szülői kötelezettségekkel. A hangzatos nevelési elvek, illetve az öröklött, gyermekként magunkba szívott tapasztalatok elegye inkább kedveznek az ösztönös,
mintsem tudatos gyermeknevelésnek. Mindez a családon
belüli, de a családon kívüli kapcsolatrendszerre is kihat. A
jutalmazás és büntetés családi és intézményi módszerei
nem mindig mutatnak összhangot és közös elveket. (Gábor
2012; Jancsák 2013)
Itt kell megjegyeznünk, hogy a magyar társadalomban bekövetkező strukturális változások további konfliktusokat
gerjesztenek a köznevelési intézmények és a családok között. Az intézmények a korábbi empirikus vizsgálatok
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alapján a középosztály elvárásai mentén, annak értékrendjéhez viszonyítva határozták meg működésüket. Napjainkban azonban a kutatók a középosztály elsorvadására hívják
fel a figyelmet. Az EU-tagállamokban küszködnek a középosztálybeli háztartások, hogy fenntartsák életmódjukat és
gazdasági súlyukat, miközben stagnáló bevételeik egyre kevésbé képesek fedezni a dinamikusan növekvő lakhatási és
oktatási költségeket. Magyarországon a lakhatás a középjövedelmű háztartások legtöbb pénzét viszi el, de jelentős az
étkezésre és ruházkodásra fordított költségek részesedése
is. Az oktatásra fordított költségek egészen eltörpülnek a
szabadidőre, kommunikációra, közlekedésre, egészségre
fordított költségekkel együtt. Így a hagyományosan középosztályra jellemző fogyasztás és értékrend megkopik, amely
nem feltétlenül jár együtt az oktatási intézmények társadalmi változásokhoz való alkalmazkodásával, mutatják ezt a
magyar oktatási rendszer eredményességének mutatói
(OECD 2019).
A családi szocializáció mellett a televíziózás, az internet
és a modern tömegkultúra egyre nagyobb teret kap a gyermekek személyiségfejlődésénél és a környezet megismerésénél. A szülők egyre kevésbé tudják kontrollálni gyermekük ismeret- és tapasztalatszerzési gyakorlatait a világról, a
társadalomról és a környezetéről. (Jancsák 2013; Karikó
2016; Ágoston – Nagy – Szibrik – Varga 2012).
Az utóbbi évtizedekben meghosszabbodott a gyerekkor
és ifjúkor, kitolódott az önálló életkezdés időpontja, ahogy
ezt a posztadoleszcencia szociológiai és pszichológiai elmélete is leírja. (Vaskovics 2014). Magyarországon is megfigyelhetőek azok a jelenségek, amelyek a posztadolescens
korral járnak, mint például a felsőfokú tanulmányok elhúzódása, a házasodási és pályaválasztási döntések, illetve a gyerekvállalás késleltetése. A legújabb elméletek szerint
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(Arnett 2000) mindez már nem tekinthető átmeneti és negatív időszaknak a felnőtté válás során, hanem az „emerging
adulthood” egy önálló életszakasz a felnőttkor előtt, amely a
„megbirkózás” időszaka, a „kapunyitási pánikra” adott reakció. A felnőtté válás előtt a felkészülés és a kihívásokhoz való
alkalmazkodás időszaka, tehát a személyiségfejlődés nélkülözhetetlen része, nem pedig egy „zsákutca” a fiatalok életében. A szülőkkel való meghosszabbodott együttélés azonban, bárhogy is tekintünk erre a korszakra, mégis számtalan
konfliktushelyzetet hordoz magában. A leválás és elengedés
problematikája nagyon nagy kihívás elé állítja a családokat.
3.5. A család átalakulásának főbb okai
Ahogy a fiatalok esetében is megfigyelhető az újabb és
újabb társadalmi, gazdasági kihívásokhoz való alkalmazkodás, a család esetében is kimutatható ez a flexibilitás. A modern családokra jellemző sokszínű mintázat együtt jár az
életvitel változatosságával is. A már korábban hivatkozott
Ulrich Beck és Elisabeth Beck-Gernsheim tanulmányai
(Beck-Beck-Gernshei1990, 2016) a hétköznapi életvilágokban megjelenő távkapcsolatok számos új formáját írják le és
kutatják, amelyek jól mutatják az egyéni szabadság, az individualizáció erősödését, de azokat a különféle, főként gazdasági kényszereket is, melyek ma meghatározóak egy-egy
család életében. A magyar kutatások az individualizáció
mellett főként a rendszerváltást, a globalizációt, a különféle
vállalkozási, kommunikációs és mobilitási lehetőségek kiszélesedését, a megélhetési, tanulási és egyéb kényszerek
szerepét hangsúlyozzák a család változása kapcsán. (Somlai–Tóth 2002; Tomka 2009).

50

A családdal kapcsolatos társadalmi elvárások még folyamatosan formálódnak a magyar társadalomban. A férfiak
családi szerepét vizsgálva, jól látható, hogy a magyar társadalom elég ellentmondásos elképzelésekkel bír a családdal
kapcsolatban. Megjelennek a modern, nyugati társadalmak
elvárásai, de mindez keveredik a hagyományos családmodellről alkotott képpel. A társadalom férfiaktól továbbra is
egyöntetűen elvárja a „hagyományos”, vagyis a család számára az anyagi biztonságot megteremtő, „kenyérkereső”
apai szerepet. A társadalom több mint fele azonban a család
életében aktívan résztvevő, gyermekeivel törődő apai szerep betöltését is elvárja tőlük. Összességében a népesség
kétötöde mindkét szerepet fontosnak tartja, és így kettős elvárást fogalmaz meg a férfiak családi szerepeit illetően. A
háztartási munkák közül kevés hárul egyedül a férfiakra, a
feladatok döntő többségét a nők végzik. Ám nem elhanyagolható azon gyermektelen párok aránya sem, ahol a feladatok
nagy részét, mintegy 40%-át a férfiak és a nők közösen végzik el. A gyermeket nevelő párok esetében kevésbé egyenlő
otthoni munkamegosztás figyelhető meg. (Makay – Spéder
2018)
A család transzformációs trendjeit nagyban befolyásolja
még az a funkcióvesztés, amelyen a modern családok keresztülmennek/mentek. A hagyományos családi funkciók
elvesztése, illetve meggyengülése hozzájárult mind a család,
mint társadalmi intézmény talajvesztéséhez. Jürgen Habermas megfogalmazásában a család elveszti magánjellegét,
egyéb társadalmi intézmények veszik át a hétköznapi funkcióit, így főként a jövedelem és a szabadidő felhasználás területén érezhető már csak a korábbi magánautonómia. (Neményi 1988) Az egyre bizonytalanná váló világban a család
az utolsó menedék az egyén számára, mivel a modern társadalomban és ezzel együtt a modern gazdaságban való
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részvétel komoly pszichés megterhelést jelent. Az egyén
pszichés védelme, mint családi funkció, még mindig számottevő a kutatások szerint.
A család átalakulásának folyamataiban fontos szerepet
játszó további körülmény az értékek és normák szerepe.
Egyrészt az erkölcsi és kulturális normák pluralizálódása,
másrészt a társadalomban érezhető anómiás állapot, mind –
mind nehezíti a családdal, a család jövőjével kapcsolatos
döntések meghozatalát, az összekerülő párok életcéljainak,
értékeinek összeegyeztetését (Somlai 1997; Vajda–Kósa
2005). Cseh-Szombathy még 1990-es tanulmányában ír arról, hogy a jelen kor mennyire nem kedvező egy stabil jövőkép kialakításához, és ezért sokakban felmerül, magára vállalhatja-e az ember a gyermekkel járó felelősséget akkor,
amikor annyi minden bizonytalan, többek között saját nézeteinek, vágyainak, céljainak jövendő alakulása is. E bizonytalanság szembe megy a hosszabb távra szóló kötelezettségek vállalásával. Beck (1994) ezt a piac és a család közti ellenmondással magyarázza. Szerinte a modern társadalmakban a rugalmas munkaerő mobilitása alapvető tulajdonság,
a piacon az ideális munkaerő egy szabad, kapcsolatoktól, házasságtól, családtól független egyén. Azzal, hogy a nők a XX.
század második felében tömegesen kapcsolódtak be a termelő munkába, tarthatatlanná vált a hagyományos családi
szerepük. Mára, amikor a nők már felülreprezentáltak a felsőoktatásban, és egyre nagyobb arányban képviseltetik magukat a munkaerőpiacon, a karrierépítés a nők számára is
valós alternatívaként jelenik meg. Ők már másként értelmezik a gyermekszülést és a gyermekkel járó feladatokat, mint
a szüleik. Míg a múltban a család és az anyaság a nők számára életcél volt, ma választási lehetőséget jelent. Az önálló
egzisztencia megteremtésének lehetősége sokak számára az
egyedülálló szülő szerepének felvállalását is jelenti, még
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akkor is, ha ez a státus a világ legtöbb társadalmában az
egyik legjelentősebb szegénységi kockázat. (Walker 2006)
A magyar családszociológia az utóbbi évtizedek családokat érintő változásait igyekszik követni, leírni, de a jelenségek társadalmi hatásairól a nyilvános diskurzus még várat
magára. Napjainkban inkább a családpolitika kap kiemelten
fontos szerepet, de annak megítélése, illetve a tartalmáról,
hatásairól való közbeszéd a politika szintjén megreked,
ezért a szakmai szemléletmód elmarad.
Feladatok:
1. A saját eddigi életpályád kapcsán mutasd be a
posztadolesszcencia jelenségéhez való kapcsolódást,
illetve eltérést!
2. Mutass be legalább 5 olyan társadalmi folyamatot,
amely a családszerkezet változásához vezetett Magyarországon az utóbbi ötven évben!
3. Keress a családodban vagy a közvetlen környezetedben olyan gyermeket, aki a szüleivel LAT vagy távkapcsolatban él! Milyen jellemzők mentén tudnád
bemutatni ezt a családot? Miben tér el a hagyományos családmodelltől ez a család?
Ellenőrző kérdések:
1. Milyen trendek érvényesülnek napjainkban a családalapítás és gyermekvállalás kapcsán?
2. Milyen változások figyelhetők meg a családszerkezet
kapcsán az elmúlt ötven évben?
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3. Milyen hatásai vannak az individualizációnak a családra?
4. Milyen értékrend jellemzi a magyar társadalmat a
családdal kapcsolatban?
5. Mit jelent a családformák pluralizációja?
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4. Egyszülős családok a történelemben és napjainkban

A tananyagrész arra tesz kísérletet, hogy a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára vázlatosan bemutassa az egyszülőség történelmi alakzatait, mert ezek nélkül
nem érthetőek meg a mai családszociológia folyamatok. Ezt
követi az egyik legnagyobb hazai kisebbségnek is nevezett
egyedülálló szülőkkel foglalkozó alapítvány és az egyedülálló szülőkről szóló kutatás eredményeinek bemutatása.
Kulcsszavak: Egyszülő, válás, özvegység, törvénytelen születés,
Egyszülős Központ

4.1. Bevezetés
Európában hosszú évszázadokig az egyházak monopóliuma volt a házasságkötés és a házasságok nyilvántartása.
Válás gyakorlatilag nem létezett, bár a protestáns vallásoknál előfordult, a katolikus vallásúaknál a házasság különböző okokból történő érvénytelenítése volt a jellemző.
Egyedülálló szülő tehát válás útján nem lehetett senki, két
módon azonban igen. Az egyik mód volt az özvegység, a másik a házasságon kívüli születés. (Egy harmadik lehetőség
pedig a házastárs elhagyása, a különélés volt, ezt azonban a
házastársi kötelék fel nem bontása miatt nem számíthatjuk
az egyedülállók közé.)
Az özvegység általában nem volt tartós, szinte kivétel nélkül újraházasodtak, a házasságon kívüli kapcsolatot viszont
paráznasága miatt büntették, vagy igyekeztek „eltussolni” a
dolgot. A különélés, vagy legalábbis a tartós különélés sok
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esetben (Pl.: kereskedők utazásai, hadba vonulás) előfordult
anélkül is, hogy a házas felek ki szerettek volna lépni a házasságból.
Az egyszülős családok bemutatása előtt, szükséges a kétszülős családokról, azaz a házasságról, illetve ennek történetéről röviden megemlékezni.
4.2. A házasság
Maga a házasság a közelmúltig csak ritka esetekben köttetett szerelem által, általában a vagyon és a státus határozta
meg, hogy kinek milyen körből illett (és egyben kötelező jelleggel kellett is) férjhez mennie, vagy feleséget választania.
(Nagy Janka Teodóra 2001)
Magyarországon először az 1894. évi XXXI. törvény rendelkezett a polgári házasságról. A törvény meghozatalát
élénk társadalmi és politikai vita előzte meg, még az idős,
emigrációban élő Kossuth Lajos is fontosnak tartotta, hogy
kifejtse a polgári házasságot támogató véleményét. (Kossuth
még azon az áron is támogatta a törvényjavaslat elfogadását,
hogy ezzel a szavazással az ellenzék a kormányt – Ő pedig
látszólag Ferenc Józsefet - erősítette: „Megszavazni a polgári
házasság s vele kapcsolatos ügyekben a kormány által előterjesztett törvényjavaslatot nem annyit tenne, mintha Önök bizalmat szavaznának a kormánynak, hanem csak annyit, hogy
szavazatukkal hozzájárulnak azon szabadelvü reformok
megvalósításához, a melyeket maguk sürgettek.”) (Kossuth
2004, 288-289).
A polgári házasság bevezetésekor az élettársi kapcsolat
(korábbi terminológia szerint a „vadházasság”) továbbra is

58

szabályozatlan maradt (Bánkiné 2017), azt végül csak jóval
később, az 1977. évi IV. törvény emelte be az akkori Polgári
Törvénykönyvbe. (Ptk. 578. §.)
4.3. A válás
A polgári házasságot bevezető 1894. évi XXXI. törvény
nemcsak az egyházak kezéből vette ki a házasságkötés és
nyilvántartás monopóliumát, hanem lehetővé tette a válást
is. Ezzel megszületett az egyszülős családoknak az „akaratlagos” típusa (az özvegységet néhány büntetőjogi kivételtől
eltekintve értelemszerűen nem sorolhatjuk ide).
A válás azonban felvetett egy új problémát, a tartásdíj
kérdését. Maga a törvény a tartásdíj két típusát nevesítette.
Rendelkezett a napjainkban már talán meglepőnek tűnő nőtartásról, azaz, ha a válásban a feleség nem volt vétkes, és
nem volt elégséges jövedelme, a férj vagyoni helyzetének és
társadalmi állásának megfelelően eltartani volt köteles,
ameddig a volt feleség új házasságot nem kötött (90-93. §).
A gyermekek esetében egy meglehetősen homályos szakasz szabályozta a tartásdíjat és az elhelyezést. Ez utóbbit
részletesen, nevezetesen ha a szülők másként nem egyeztek
meg, a gyermekek hét éves életkorukig anyjuknál, hét éves
kor fölött a nem vétkes szülőnél, ha pedig mind a két szülő
vétkes volt, a fiuk az apánál, a lányok az anyánál maradtak.
A tartásdíjról a bontó ítéletben kellett határozni, de hogy milyen módon, arra nézvést csak azt határozta meg, hogy azt
mindkét szülő jövedelme arányában köteles fedezni, ha arra
a gyermek vagyona nem elégséges (95. §). Viszont ha a bíró
a perbeli körülményeket nem tartotta elegendőnek a döntéshez, a per befejezése után az ügyiratokat áttehette a
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gyámhatósághoz (96. §). Ez utóbbit előremutató intézkedésnek tekinthetjük, mert feltehetőleg a gyámhatóság járatosabb volt a tartás és nevelés költségeinek meghatározásában, mint a törvény hatályba lépése után felálló válóperes
bíróságok.
Kezdetben néhány ezer válás történt évente, az adott évre
jutó házasságkötések számának mindössze néhány százaléka (nem az adott évben kötött házasságokra vonatkozik
tehát ez a szám).
1. ábra – a válások száma Magyarországon
év
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2018

házasságkötés
61.466
65.300
104.122
77.907
79.074

válás
1.075
2.890
na.
5.495
6.858

106 261
88 566
96 612
80 331
66 405
48 110
35 520
50 900

11 263
16 590
22 841
27 797
24 888
23 987
23 873
16 500

Forrás: Népesség, népmozgalom (1900–) www.ksh.hu

A második világháborút követő évtizedekben a válás
meglehetősen általános jelenséggé vált, nagy számban létrehozva ezzel egyszülős családokat.
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4.4. A házasságon kívüli születés
„Ahol létezik a zárt, monogám házasság intézménye… ott
vannak olyan gyermekek is, akik a házasság zárt intézményén
kívül születtek. Eltartásra vonatkozó igényük önmagában a
létezésükben rejlik…” (Cziglányi 1939, 13). Ilyen esetekben
tehát válás nélkül (mert nem akar, vagy nem tud az egyik fél,
jellemzően az apa elválni) került sor az egyszülővé válásra
egy házasságban élő férfi és egy még nem házas nő között.
4.4.1. A törvénytelen születés

Az 1946. évi XXIX. törvény mondta ki, hogy: „A házasságon kívül született gyermek mind az anyának, mind az atyának, mind ezek rokonainak egyaránt rokona… úgy illetik jogok és terhelik kötelezettségek, mintha a gyermek házasságból született volna.” Ezt megelőzően törvénytelen születésnek hívták a házasságon kívüli születést, az így született
gyermek jogállására a következők voltak jellemzők:
1. Az anyja leánykori vezetéknevét viseli.
2. Az anyja vallását követi.
3. Az anyja állampolgárságát követi.
4. Községi illetőségét az anya községi illetősége szabja
meg.
5. Jogilag csak az anyjával és annak vérrokonaival van rokonságban.
6. Törvényes öröklési jog csak az anyjával és annak vérrokonaival szemben illeti meg.
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7. A gyermek természetes és törvényes gyámja az anya;
ha az anya kiskorú, akkor a gyámhatóság rendel ki gyámot.
8. A természetes apát a gyermekkel szemben csak a tartásdíjfizetés kötelezettsége terheli, a gyermekkel nincs családi kapcsolatban (Cziglányi 1939, 33–41; Csorna 1929,
127–128; Esztergár 1936, 128–130).
Az első hét pont egyértelműen szabályozza az identitást
és társadalmi helyzetet meghatározó tényezőket. Az utolsó
pont azonban ambivalens módon előírja, hogy bár az apa
semmilyen családi kapcsolatban nincs a gyermekkel, de
mégis tartásdíjat kell fizetnie. Ez az apa nagyon korlátozott
felelősségvállalását, ha úgy tetszik felelősségvállasának a kikényszerítését jelentette.
Amennyiben mód volt rá, a szülők utólagos házassága
törvényessé tette a gyermek származását. (Ha azonban az
egyik fél már házas volt, ez nem volt megvalósítható.)
Hogy teljes képet kapjunk, meg kell említenünk még,
hogy az uralkodók főkegyúri jogába is beletartozott a törvényesítés, ami lehetővé tette, hogy a törvénytelen gyermek a
törvényes gyermek jogállásába lépjen, jogi és társadalmi
helyzete rendeződjön. Megléte jelzi, hogy ha csekély mértékben is (a 2 háború között évente néhány tucat ilyen aktus
történt), de 2 féle módon is volt lehetőség a törvénytelen
születésből adódó hátrány mérséklésére. (Varga 2008)
Napjainkban már nincsenek hátrányos jogi megkülönböztetések érvényben a házasságon kívül születettekkel
kapcsolatban.
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4.4.2. A házasságtörés

A monogámiát betartani nem tudó fél szexuális partnert
keres a házasságon kívül, ennek a régies elnevezése a házasságtörés.
A házasságtörés esetei a születés szempontjából:
1) Házas férfi házasságtörése
1.1. Ha házas nővel történik, és a férj nem tud róla, akkor
gyakran nincs is törvénytelen születés, hiszen a férj a gyermek vélelmezett nemző apja.
1.2. Ha nem házas nővel történik, akkor a törvénytelen
születés egyik klasszikus esete áll fenn, amikor utólagos házassággal a gyermek nem törvényesíthető. (Házas férfi és
lány közötti kapcsolatnál a közösség általában a leányanyát
okolta, amiért viszonyt kezdett egy házas emberrel (Tárkány Szücs 1981, 431; Nagy 1994, Nagy 2001).
2) Egyedülálló férfi házasságtörése
Egyedülálló férfi csak házas nővel követhet el házasságtörést. Ez esetben, ha a férj nem tud róla, akkor az 1.1. esethez hasonlóan gyakran nincs is törvénytelen születés, hiszen a férj a gyermek vélelmezett nemző apja.
3) Házas nő házasságtörése
A gyermek szempontjából lényegtelen, hogy házas, vagy
egyedülálló férfival történik a házas nő házasságtörése, mert
egyik esetben sem lehetséges az utólagos törvényesítés házassággal. Ha a férj a házasságtörést nem tudja meg, akkor a
gyermek törvényes származású. (Tárkány Szücs 1981, 14063

142; Kőhegyi – Nagy 1997; Nagy 2016; Nagy 2013; Nagy
Janka Teodóra 2012).
4. Egyedülálló nő házasságtörése
Egyedülálló nő csak házas férfival követhet el házasságtörést, ami az 1.2 alponttal azonos.
4.4.3. A morganatikus házasság

A morganatikus házasság, a házasságnak egy olyan speciális válfaja volt, amelyben a felek nem azonos rangúak és ez
a feleségre, de még inkább a születendő gyermekre joghátrányokat tartalmazott. Nemesi családok, uralkodóházak férfitagjainak olyan házassága, amelynél a feleség és gyermekek nem részesültek a férj kivételes jogaiban, éppen ezért a
törvénytelen születéssel mutatott rokon vonásokat. A házasság mindazonáltal érvényes, az ebből született gyermekek
törvényesek voltak. Tehát ez egyfajta átmenet a törvényes
és törvénytelen születés között, hiszen előzőnél kevesebb,
utóbbinál viszont több jogot biztosított.
A születendő gyermek szemszögéből vizsgálva akár „törvénytelen házasságnak” is tekinthető, a téma korabeli szakértője is használja a „balkézre kötött házasság” kifejezést
(Kempelen 1907, 4), ami hasonlatos a „balkézből születet
gyermek” kifejezéshez.
A magyar történelem legnevezetesebb morganatikus házassága Ferenc Ferdinánd főherceg, trónörökös és Chotek
Zsófia cseh grófnő között jött létre. Az 1900. évi XXIV. törvénycikk egyenesen azért született, hogy a trónörökös ünnepélyesen vállalja ezt: „Magunkra nézve kötelezőknek kijelentjük, … hogy Chotek Zsófia grófnővel való házasságunk
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nem egyenjogú, hanem morganatikus házasság, … Különösen
elismerjük és még világosan is kijelentjük, hogy a fent említett
házasságunkból származó gyermekeinket és azok utódait, miután ők nem tagjai a legmagasabb uralkodóháznak, nem illeti
meg a trónöröklési jog …”
Ez a házasság a világpolitikára is hatással volt, mert a rangon aluli házasság miatt a biztonsági intézkedések Chotek
Zsófia oldalán a szarajevói látogatáskor alacsonyabb fokúak
voltak, ami hozzájárult az ellenük elkövetett merénylet sikeréhez, és így áttételesen az I. világháború kitöréséhez.
4.4.4. A próbaházasság

Főként a néprajzi szakirodalomban találkozhatunk a próbaházassággal. Ez az együttélés bevett szokás volt hazánk
egyes részein, eleve olyan céllal jött létre, ha gyermek születik vagy fogan belőle (általában 1 éven belül), akkor összeházasodnak, ha nem, akkor szakítanak. (Tárkány Szücs
1981, 266–268; Jávor 2000, 662–663; Szilágyi 2000, 702).
Külföldi példát is ismerünk, Tirolnak egyes részeiben szokás volt, hogy a legény csak akkor veszi el a leányt feleségül,
ha az teherbe esett tőle, ugyanis a gazdálkodásnak egyik elengedhetetlen feltétele volt, hogy az asszony ne legyen
meddő. Ebben senki sem talált kivetni valót, azonban ha a
legény a teherbe ejtett leányt faképnél hagyta, vagy ha a házasság megkötése után az asszony a hitvesi hűséget más férfival megszegte mély erkölcsi megvetéssel és megbotránkozással kellett számolnia (Áldor é.n., 22-23).
A próbaházasság funkciója tehát az utódnemzés képességének bizonyítása. Másképpen fogalmazva, a jogi értelem-
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ben házasságon kívül fogant gyermek tulajdonképpen szülei
házasságát tette lehetővé, a fogantatással hozza létre azt.
4.4.5. A törvénytelen születés statisztikai adatai

Hogy tisztában legyünk a tendenciákkal, az 1946 előtti
békeidőszakot vizsgálva azt látjuk, hogy a 10%-ot nem haladta meg, ugyanakkor 7% alá sem csökkent a törvénytelen
születések aránya. Ez a viszonylagos állandóság születésszámra átszámítva 15–19 000 élve születést jelentett évente
(KSH 1992, 148-151). Összességében tehát egy többszázezer főt kitevő társadalmi réteget jelentettek a törvénytelen
születésű személyek.

2. ábra: Házasságon kívüli születések aránya
Magyarországon 1920-38
12
11

%

10
9
8
7
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

6
Év

(Forrás: Történeti statisztikai idősorok 1992,148-151).
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4.5. Az egyszülőség nyelvi tükröződései
A társadalmi megítélés sajátos szelete, hogy a magyar
nyelv milyen sokszínű módon említi a törvénytelenül születő gyermekeket, hiszen a magyar nyelv ma is őrzi azt a különbséget, amit a jog már régen nem tartalmaz a házasságon
kívül született gyermekekkel szemben. Ezek a többé-kevésbé ma is használatos kifejezések: szerelemgyerek, virágbó vót, természetes gyermek, megesett lány (magzata),
lelencgyerek, balkézből született gyermek, potyagyerek,
pottyantott gyermek, hadigyerök, törvénytelen ágyból született, tisztátalan ágyból származott, orozva csinált kölök,
zabigyerek, fattyú (Tárkány Szücs Ernő 1981, 141–142; Balázs Kovács Sándor 2000, 265–266; Nagy 1994) Ez a sorrend
az elfogadástól, az enyhe elítélésen át a teljes elítélésig, a
megbélyegzésig tart.
Annál inkább érdekes ez a felsorolás, mert az özvegy
szülő gyermekére már jóval kevesebb szavunk van és azok
is az egyik szülő hiányához kapcsolódnak (anyátlan, apátlan,
félárva), az elvált szülők gyermekére pedig egyáltalán nincs
szó a magyar nyelvben.
4.6. Az egyszülőség napjainkban – az Egyedülálló Szülők
Klubja Alapítvány
Nagy Anna 2005-ben hozta létre az Egyedülálló Szülők
Klubja Alapítványt, mert maga is egyedülálló szülőként megtapasztalta, hogy milyen hátrányokkal kell szembesülnie
egy gyermekét egyedül nevelő szülőnek. (Nagy 2015) Az alapítvány tevékenysége kezdetben a következő területre terjedt ki:
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1) Ingyenes szolgáltatások: jogi konzultáció, pszichológiai segítségnyújtás, gyerektáboroztatás.
2) Célzott programokkal támogatni munkavállalási, vállalkozói és társadalmi esélyegyenlőségük megteremtését.
3) Adományokkal támogatni a rászoruló családokat.
4) Nemzetközi kapcsolatokat kiépítése, összegyűjteni és
megosztani a jó gyakorlatokat.
5) Kutatásokat folytatni az egyszülős családok élethelyzetének jobb megismerésére.
6) Közösségfejlesztő programokkal támogatni az egyszülős közösségek létrejöttét és megerősödését.
7) Össztársadalmi szinten képviselni az egyszülős családokat.
8) Országos hálózatot kiépíteni az érintett családok részvételével. https://www.egyszulos-kozpont.hu/egyszulosalapitvany
Sajnálatos módon az alapítvány akkor került a média érdeklődés középpontjába, amikor egy kormányhatározattal
500 millió forintot kaptak egy egyszülős központ létrehozására.
2018. május 28.-án nyílt meg a nemcsak Magyarországon,
de az egész világon egyedülálló egyszülős központ, majd rövidesen követte ezt a vidéki egyszülős klubok létrejötte.
Ezek önszerveződő közösségek, hasonló célok mentén működnek, mint az egykori alapítvány, de immár az Egyszülős
Központ nyújt nekik módszertani segítséget. Ezek az önszerveződő klubok képesek az érintettek problémáit a közösségi
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megoldások irányába terelni, fokozva a társadalmi részvételt az egyszülős családokon belül. (Farkas 2012)
Az Egyszülős Központ legtöbb szolgáltatását egyszülős
kártyával vehetik igénybe az érintettek, de programjaik egy
része kártya nélkül is látogatható. Egyszülős kártyát igényelhet, aki 25 évesnél fiatalabb, nappali tagozaton tanuló gyereket nevel egyedül. Az igényléshez az alábbiak közül valamelyik dokumentumot kell bemutatni:
 emelt családi pótlék utalás bizonylata vagy,
 MÁK igazolás vagy,
 folyamatban lévő válási dokumentum.
A kártya egy naptári évben érvényes, ezt követően, ha a
feltételek továbbra is fennállnak, meg lehet újítani.
https://www.egyszulos-kozpont.hu/egyszulos-kartya
4.7. Az egyedülálló szülők jellemzői egy felmérés
tükrében
Végezetül vizsgáljuk meg, hogyan tekintenek magukra
napjainkban az egyedülálló szülők, miként kerültek ebbe a
helyzetbe, milyenek a szociológiai jellemzőik?
2017-ben az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány egy
1000 fős online felmérést végzett az egyedülálló szülők körében, amelyet több mint ezer fő, 97,2 százalékban nő töltött
ki. A következőkben ennek néhány elemét ismertetjük.
https://www.egyszulos-kozpont.hu/single-post/2017/03/
08/1000-f%C5%91s-online-kutat%C3%A1s
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3. ábra

A megkérdezettek többsége több mint 3 éve egyedül neveli gyermekét, vagy gyermekeit. Negyedük 1-3 éve egyedülálló szülő, tizedüknél pedig a közelmúlt eseménye az egyszülővé válás.
4. ábra

A válaszolók túlnyomó többsége (kétharmada) elvált. A
szingliként egyedül gyermeket vállalók, valamint az özvegyek aránya alacsony, 8, illetve 5 százalék.
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5. ábra

A megkérdezettek túlnyomó többsége teljesen egyedül
neveli gyermekét, illetve gyermekeit, unokáit. Alig több mint
tizedükre jellemző, hogy valamilyen formában meg tudja
osztani valakivel a gyermeknevelés felelősségét.

6. ábra

A megkérdezettek több mint fele egy gyermekes, csaknem harmada két gyermekes, hatoduk viszont nagycsaládos.
71

7. ábra

A válaszadók háromnegyede anyagilag és/vagy lelkileg is
nehéz helyzetben érzi magát. A fennmaradó válaszadók felének (az összes válaszadó 13,3 százalékának) ugyan nincs
feszítő anyagi gondja, de több területen is elfogadna segítséget.
A megkérdezés alapján az átlagos egyszülő több mint 3
éve elvált nő, aki egyedül neveli gyermekét és anyagilag
és/vagy lelkileg nehéz helyzetben érzi magát.
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Kérdések:
1. Milyen egyszülős típusok voltak a történelemben?
2. Mióta van polgári házasság és válás Magyarországon?
3. Milyen hátrányok érték a törvénytelenül szülő nőt és
gyermekét?
4. Mikor jött létre az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány?
5. Milyen szociológiai jellemzői vannak az egyedülálló
szülőknek napjainkban?
Feladatok:
1. Készíts interjút egy környezetedben elő egyedülálló
szülővel!
2. Gyűjts szavakat melyek a törvénytelen gyermek, elvált gyermek, özvegy szülőjű gyermek szinonimái!
3. Tegyél javaslatot a www.egyszulo.hu weboldal informatívabbá és felhasználó barátabbá tételére!
Felhasznált irodalom:
Áldor Viktor: A prostitúció keletkezése és története. In.: A
prostitúció, Dr. G. Buschan, Dr. A Moll közreműködésével
írta Dr. Áldor Viktor. Budapest: Sándor József és társa kiadása, Viktória Nyomda. (É.n.)
Balázs Kovács Sándor: A megesett lányok és a házasságon
kívül született gyermekek helyzete a Sárközben. In. A
Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve XXII., Gaál Attila (szerk.).
Szekszárd, 2000.
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5. Az iskolapszichológia és a családi krízisek
találkozási pontjai

Az iskola- és óvodapszichológia egyik kiemelt feladata, a
családi krízisekből származó pszichés következmények,
mint az átmeneti tanulási problémák, magatartási és viselkedészavarok, illetve az érzelemszabályozási nehézségek
kezelése, szükség esetén team munkában zajló megoldása. A
kritikus helyzetek szakszerű kezelése így számos másodlagos lelki, és harmadlagos szociális/társas következmény kialakulását előzheti meg. Az oki, tüneti, és módszertani kezelések ismerete nélkülözhetetlen tudás ma már a pedagógiai
területén dolgozó szakemberek számára. Ezért ennek az ismeretnek, a jövő pedagógusainak képzésébe való beépítése
szükséges és egyben korszerű szemlélet.
Kulcsszavak: iskolapszichológia, óvodapszichológia, családi alrendszer, család fejlődése, családi krízis

5.1. Az iskolapszichológia tartalmi összefüggései
Az iskolapszichológia sajátos tevékenységei forma a lelki
segítségnyújtás területén. Egyszerre jellennek meg benne a
pszichológiai tartalmak és tevékenységek, miközben a felvetett kérdések elsődlegesen pedagógiai és társadalmi környezetbe ágyazottak. Szűkebb értelembe véve olyan lélektani szolgáltatás, amelyben az iskola és a család, mint hatótényező jelentős szerepet kap az elemzés és megoldáskeresés folyamatában (Oakland - Cunningham, 1997).
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Tevékenységi köre tehát jelentősen eltér a klinikai
pszichológiától. Elsődleges célja, hogy csökkentse a hátrányos helyzetek és a megjelenő családi és iskolai rendszerből
származó káros hatásokat, továbbá elősegítse az iskolából, a
családból, a közösségi helyzetekből, illetve a személyes forrásokból származó lehetőségek kiaknázását. Különösen fontos tevékenysége a preventív munkája, amely elsődleges,
másodlagos és harmadlagos színtereken igyekszik minimalizálni az intellektuális, a teljesítmény, a társas kapcsolatok,
a személyiségfejlődés, a társas beilleszkedés és a pályaorientációs helyzetekből származó hátrányokat. Ezen felül még
bővíti és erősíti a rábízott fiatalok értékorientációs ítéleteinek normatív fejlődését. (Katona 2000).
Az iskolapszichológia markáns jellemzőit öt olyan sajátosság írja le, amelyet az elmúlt évtizedek gyakorlati tapasztalata érlelte. A preventív szemlélet elsődleges nézőpontja az
egészséges életmód előmozdítása és a pszichés jóllét megtámogatása. Az iskolapszichológia második jellemző vonása a
jól körülhatárolt kliensek köre. Ebbe mindenki számba vehető, aki a nevelési-oktatási intézmény szereplője. Az iskolapszichológus lehetősége szerint leginkább indirekt munkamódban dolgozik. Továbbá figyelembe veszi a fejlődéslélektani szempontokat, és a teljes életkori spektrumban alkalmazza. Ezenfelül az ökológiai, illetve rendszerszemléletű
megközelítés jellemzi, vagyis a teljes társas kontextusban kezeli az adott problémákat (Szabó - N. Kollár - Hujber 2015).
Az iskolapszichológia célcsoportja az adott eset tartalmától függ, így elsődleges és másodlagos érinettekre oszlik az
ellátottak köre. Ebben a kontextusban a különbséget az adja,
hogy az érintettekre milyen direkt vagy indirekt hatások

78

érvényesülnek (1. ábra). Az egyéni és csoportos formák egyaránt igazak a gyermekek, serdülők, szülők és pedagógusok
körére, de bevont kliens lehet még az intézmény vezetője,
illetve vezetői.
1. ábra

Szülők

Iskola- és
óvodapszichológusi
feladatok koordinátora

Gyermek/tanuló és
csoportjai

Gyermek/tanuló és
csoportjai

Pedagógus

Szülők

Iskola- vagy
óvodapszichológus

Pedagógusok

Vezetők

iskola-, óvodavezetés

Szervezet

Forrás: Az iskola-, és óvodapszichológusok,
valamint a koordinátoruk kliensi hálója (Szabó et al. 2015)

Munkaformája változatos. Megvalósulhat egyéni, kiscsoportos, vagy rendszerre irányuló szinten. Jelnetős szerepet
kap az együttműködési színtereken való hiteles és empatikus tevékenysége. Az iskolapszichológus feladata, hogy a
gyermek optimális fejlődésébe bevonható felnőttekkel, illetve különböző szolgáltatásokat képviselő szakemberekkel
együttműködve, akár team munkában dolgozzon. Együtt-
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működési partnerei a többi kapcsolódó intézmény pszichológusai, pedagógiai munkát segítő szakemberei (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász), gyermekvédelemi, családgondozói intézmények kollégái, szakszolgálati
munkatársak, iskolaorvos, védőnő, gyermekpszichiáter
(Szabó et al. 2015).
Beavatkozási színterei három területen érvényesülhetnek. A leggyakoribb tevékenységi formája a konzultáció,
amelyet a résztvevők bármelyikével (szülő, gyermek, pedagógus, segítő) vezethet. Elsődleges célja a gyermek fejlődésének tovább mozdítása. Második ténykedési színtér a szervezeti- és programfejlesztési tevékenység, amelyben az
egyéni bánásmódot igénylő gyermek, vagy gyermekcsoport
fejlesztését célzó programok szervezése és nyomon követese történik. A harmadik terület a szupervízió, amely interdiszciplináris teamben zajlik (Szitó 1986).
Az iskola-, óvodapszichológus munkafolyamata alapvetően öt tevékenységi körben valósul meg esettől függően,
mint a referálás/bejelentkezés, a szűrés és első találkozás,
az állapotmegismerés, a beavatkozás és a kontroll.
5.2. A családi élet és normatív krízisei
Az evolúciós pszichológia véleménye szerint a humán
család a gyermek szociális elméjének alapvető eleme. Más
szóval a család egy olyan fészek, amely a rokonok és családtagok által egy összetett szociális környezetet biztosít a társas fejlődéshez (Bereczkei 2003). A családi élet sikeres működését jól körvonalazott és egyben meghatározott tényezők összetett rendszere alkotja. A család pszichológiai
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öröksége és változásának képessége az alapja a fejlődésének. Ebben a folyamatban számos elvárás, konfliktus, kritikai észrevétel és fejlődés állomások bonyolítják az előre haladást.
A család az egyén fejlődésében és lelki egészségének
megőrzésében jelentős szerepet játszik. Köztudott, hogy a
család, mint az elsődleges szociális környezet ingerei a pozitív stresszen keresztül a distresszen át különböző hatásmechanizmusaival erőteljes befolyásolást gyakorol akár az immunrendszer működésre is, amelyre választ közvetlenül az
evolúciós pszichológia tud adni. Elgondolása szerint a családi környezet az elsődlegesen olyan pszichés tér, ahol megszerezzük a későbbi szociális versenyhez szükséges készségeket. Tehát a család nem más, mint a szociális fegyverkezés
színtere, a szociális sikeresség záloga. Itt tanulunk meg elsődlegesen ön érvényesíteni, alkudozni, együttműködni.
Mindent összevetve a család, a környezeti tényezőivel olyan
helyzeteket teremt, ahol lehetőség van a szociális tudás
megszerzésére, továbbá esélyt alkot a szociális stratégiák
mentális szimulálására, növelve a szocio-kognitív kapacitást. A rendszer emocionális összetettsége végett a családtagok minden egyes egyede rendkívül érzékenyen reagál a
környezetben zajló folyamatokra, amely akár az egészségre
nézve is negatív következményekkel járhat (Flinn és Ward
2005).
A családi szocializáció egyik legfontosabb feladata, hogy
egyes kompetenciákon keresztül versenyképes alkalmazkodást biztosítson a környezet és kultúra változásaihoz. Az
együttműködés kompetenciái négy területen nyilvánulnak
meg, mint a stratégiák kialakítása és ehhez kapcsolódó dinamikák megteremtése, az intelligencia, a kognitív képességek
és az alkalmazkodás során kialakult forgatókönyvek
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alkalmazása Ebben a rendszerben jelentős szerepet játszik
a több generációs rokoni hálózat, a kiterjedt szülői gondoskodás és a családi, illetve rokoni adaptációs variációk felhasználható mintázata. A fejlődés során megszerzett szociokognitív kompetenciák a társadalmi környezet felé irányítják a figyelmet, a birtokolt nyelvi kompetenciák pedig széleskörű társadalmi kommunikációt eredményezve, segíti a
szociális tanulást, a kultúra elsajátítását (Bereczkei 2003).
A család dinamikus rendszer. Ahogy a személyiség fejlődése esetében úgy a család életében is fejlődési ciklusok tagolják a menetét. A családi élet szakaszaihoz kapcsolható
családi életciklus fogalmát Haley (1973) vezette be, amelynek lényegi mozzanata, hogy ez a kis közösség folyamatos
változásokon megy keresztül (2. ábra). A változások alkalmazkodásokkal új feladatokkal, terhekkel tűzdelt, amelyben
a gyermek folytonos változása jelöli ki az életciklus változásának mozzanatait (Komlósi 2009). Az életciklus modellek,
amelyek magyarázzák a kihívások nehézségét egy dologban
közösek. Úgy tűnik, hogy a minden fázist egy változás és alkalmazkodást követelő életesemény indít el, amelyet életszakasz markernek neveznek (Zilbach 1989). Legismertebb
modell Haley (2001) szakaszolása:
2. ábra

Udvarlás

Házasság korai
szakasza

Gyermek
születése,
fiatal
gyermekkel
való
bánásmód

Házaság
középső
szakaszának
problémái

Gyermek
kirepülése a
fészekből

Nyugdíja és
öregkor

Forrás: Haley családi életciklus modellje. (Haley 2001)
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A családi életciklus változásai kapcsolatba hozható az
eriksoni pszichoszociális fejlődési szakaszokkal (3. ábra).
Ahogy a személyiség fejlődése egyes szakaszokba átlép, egy
krízis megoldása az aktuális pszichés feladat. Ennek a sikeres vagy sikertelen kezelése mutatja a személyiség fejlődésének elakadását (Erikson 1959).
3. ábra

Forrás: Az eriksoni modell és a családi életciklus fejlődésének modellje
(Kurimay 2004)
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A családi rendszer nem egységes struktúra, egymásra vetülő alrendszerek tagolják, amelyet meghatározott szabályok irányítanak (4. ábra). A házastársi alrendszer mintája
lesz a családban felnővő gyermek számára ahogy a párkapcsolatban közeledik egymáshoz a két felnőtt. Ezen felül sémája lesz még a párválasztásnak és a saját nemiszerepének.
A szülői alrendszerben a gyermek azt tanulja meg, hogy hogy
miként lehet működni egy aszimmetrikus helyzetben, miként lehet érzelmekkel bánni, indulatot kezelni, illetve élményt szerez az alá- fölérendeltségi viszony működtetésére.
A gyermek alrendszer a testvérek közötti kapcsolatban az
egyenlő szerepek gyakorlása történik, amely egy gyermek
esetében speciális helyzetet fog teremteni. Az alrendszerek
abban az esetben töltik be a szerepüket ha rugalmas határokkal rendelkeznek és jól elkülönülnek egymsától (Horváth-Szabó 2011).
4. ábra

Párkapcsolat

Szülő

Gyerek/
testvér

Forrás: Családi alrendszerek struktúrája
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A tradicionális családi működés jellegzetes mintája a családfő intézménye. Ebben a formában a hierarchikus szerveződési viszony fejezi ki a családtagok közötti kapcsolatokat,
ahol a családfő irányító szerepet tölt be. A társadalom felé ő
képviseli a családot és vállal felelősséget a családtagjaiért. A
tradicionálisan a szerepkört a férfi testesíti meg, kis százalékban találni olyan családokat, ahol ez a szerep a nőkre hárul. Míg az egyszülős családok esetében ez a tradicionális pozíció megváltozik, ott a nő is felveszi ezt a szerepkört (Nagy
2001).
5.3. Patológiás folyamatok a családi élet szervezésében
A diszfunkcionális családi élet a paranormatív krízis felé
sodorja a benne élőket. A leggyakoribb paranormatív krízis
a válás, a betegség, a munkanélküliség, a migráció, a természeti/társadalmi katasztrófák, a mobilitás, az egzisztenciális
válság, a pszichés trauma (Komlósi - Túry, 2003). Kimenetele a család támaszkereső és segítséget nyújtó rendszerek
egyensúlyt visszaállító funkciójától függ.
A családon belül a házassági stressz önmagában stresszforrás, amely számos következménnyel párosul. Lecsökkenti és limitálja a házastársak más kapcsolatokból való támogatás keresési lehetőségét (Blom et al. 2003). Együtt jár
negatív ellenséges viselkedéssel, csökkenek az immunkfunkciók, emelkedik a stresszhormon szint (Krantz Östergren, 2001). Gyakori, hogy pszichiátriai zavarokat, szorongást és depressziót okoz, illetve megemeli az egészségkárosító magatartásformák számát (gyógyszer-, alkohol-,
drogabúzus, elhízás), továbbá direkt úton súlyos betegségeket okoz (Robles – Kiekolt - Glaser 2003). Ezért különösen
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fontos a diszfunkcionális hatásokra felfigyelni, mint a családi kommunikáció zavarára, a rejtett érzelmi elhanyagolásra, a családi légkörre (alacsony válaszkészség, „mérgező
család”), családi játszmákra (Bodonyi, et al. 2006).
A családi élet szervezésében legtöbb probléma a hibás alrendszeri működéshez horgonyozható. Az alrendszeri zavarokban két hiba jelenthet krízis állapotot. Az egyik klasszikus probléma, ha nem alakulnak ki a határok. Ebben az esetben vagy a gyermek személyiségének differenciált fejlődése
válik érintetté, vagy az intimitás sérül. Másik patológiás
helyzet, ha a párkapcsolati alrendszer sérül, ami a házasság
megromlásához vezet. Ebben az esetben a szülő koalíciót
köt a gyerekkel, és a felnőttek világába emelve a szülői lélektani felnőtt társa lesz. A parentifikációt pszichés súlyát azonban a gyermek éretlen személyisége képtelen elviselni és a
lelki problémák tünethordozójává válik. További súlyosabb
problémát még a szabályok hiánya okozza.
Ezen felül jelentős patológiás helyzetet teremtő veszélyforrás a hátrányos helyzetű családi állapot, a veszélyeztetettség, a családtagok devianciája, vagy pszichiátriai betegsége. Azonnali és sürgős kezelést a családban zajló erőszak
indokolja. Felismerése és diagnosztikája legfontosabb feladat a gyermekek környezetében és a nevelésében résztvevő felnőttek számára. Eszerint az érzelmi/fizikai elhanyagolás, érzelmi/fizikai/pszichés bántalmazás, szexuális viszszaélés. A bántalmazás gyakran transzgenerációs módon
„átörökítődik”, amelynek rizikófaktorjai súlyos hajlamosító
tényező az áldozattá válásban (5. ábra). Sajnálatos módon a
helyzetet a gyermekek különböző életszakaszai növeli a
bántalmazás kockázatát (Révész 2004).
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5. ábra

család izolációja
fejlsődési zavar

eltérő nevelés

munkanélküliség

kommunikációs
zavar

bántalmazott
szülő

pszichiátria
betegség

Forrás: Bántalmazás legfőbb rizikófaktorjai (Révész, 2004)

5.4. Az iskolapszichológia szakmai keretei a családi
krízisek témakörében
Az iskolapszichológia alapvető feladata a krízis helyzetekben való szakmai segítségnyújtás. A krízisintervenció
azonnali beavatkozást jelent, ha egy gyermek vagy a család
váratlan, érzelmileg megterhelő helyzetbe kerül. Leggyakoribb nehézségek a családi krízisekből származnak, amelyek
a gyermekek viselkedésének és/vagy tanulási teljesítményének radikális és gyors változását okozza.
A kritikus helyzet kezelése az érinettektől függően
egyéni, csoportos, vagy szervezeti szinten történhet. Az
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egyéni helyzetben a pszichológus azonnali támasznyújtása
csökkentheti a pszichés terheltséget, majd mérlegeli a szakmai team bevonását. Csoportos vagy szervezeti szintű megoldásra akkor van szükség, ha az esemény hatással van az
osztály vagy a nagyobb közösség lelki állapotára.
Egyes esetekben azonban mérlegelnie kell, hogy a krízisben lévő gyermeket, vagy családot átirányítja a speciális
szakmai ellátást biztosító intézmény felé, mint a nevelési tanácsadó, vagy gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztályra.
Az iskolapszichológus további feladata még az eset vezetésében a későbbi kontroll ellátása is, amely további károsodások megelőzése érdekében, illetve a javulás folyamatának
ellenőrzése végett végzi a szakember (Szabó et al. 2015).
Feladatok:
1. Iskolapszichológia és pedagógia kapcsolata feladat: Kis
csoportos munkában elkészítik az iskolapszichológus
klienskörének térképét és vitaindító kérdéseket fogalmaznak meg a pedagógus szerep, az intézményi vezetők,
illetve a teljes intézményi rendszer szerepéről a családi
krízisek szempontjából.
2. Esetmegbeszélés: Minden hallgató felkészül egy eset bemutatásával. A Család-tér-kép (pszichológia társasjáték)
eszközével, az esetkonzultáció módszerével értelmezésre kerül egyes családi esetek mögött meghúzódó lélektani tényezők értelmezése, azok következményei és
lehetséges megoldási módjai, a kompetencia határokat
szem előtt tartva.
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6. ábra

Forrás: Család-tér-kép. Pszichológiai társasjáték (Animula, 2017)

3. Változó egyensúly feladat: A résztvevők a Jenga Classic
társasjátékkal tornyot építenek. Egy-egy jenga kivételével, megneveznek tényeket és azok lehetséges problémakörét következő családi fogalomkörből:
-

családi rendszer, alrendszer
családi viszony
családi kohézió
családi hierarchia
család egyensúlya
család külső-belső határai
családi koalíciók
család szerkezete
családtagok és távolságok
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A jenga elem kivételével a fenti fogalmakat magyarázattal
látják el, amely a családi-, paranormatív krízishez vezet.
A jenga torony megépítése szimbolizálja a családi élet
egyensúlyát, szilárdságát. Egy - egy jenga kiemelése gyengíti
a torony statikai stabilitását, amely a családi rendszer krízisét szimbolizálja. A „sokasodó problémák” gyengítik a torony egyensúlyi állapotát és vizuális visszacsatolásként látványosan elveszíti „statikai biztonságát”.
Ellenőrző kérdések:
1.

Mi a jelentősége a szülői alrendszer működésének?

2.

Hogyan lehet értelmezni az eriksoni modellt az életciklus normatív krízisében?

3.

Hogyan vázolná az iskolapszichológia feladatkörét
krízisintervenció esetében?

4.

Mi magyarázza az egészségromlást a családi krízis
esetén?

5.

Milyen tünet jelzi a gyermek krízis helyzetét?
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