
SZINGLIKESEMANCIPAcIO

Ajeghegycsucsa
Dr. H6di Sandor pszicho16gustkerdeztuk

Szazewe! eze!6tt ana neveltek

a lanyokat, bogy kiszolgaljak az

urukat. Az emancipaci6 kovet-
kezteben azonban szamukra is

megnyilt az ervenyesiiles lehe-

t6sege. Nem csak tarsadalmi
statusuk, de a lelkiiletiik is

megvaltozott. Talan ez az egyik

alapvet6 aka annak, bogy az

ut6bbi id6ben megvaltozott a D H' diS' cl,
k I

"

bb
r. 0 an or

par apcsoat, egyre to en
dontenek - onkent vagy kenyszerb61-, az

egyediila1l6 eJet mellett. A pszichol6gussal,
df. H6di Sandorral ennek hatterer61 be-

szelgettiink.

. Egyre gyakrabbanvagyunk tanm,

hogy a fiatalok a csalcidalapitashelyett a

sziil6kkelval6egyiitteIestvaJaszgcik.Miert?

- AItalaban az a dolgok rendje, bogy a

fiatalok a diploma megszerzese es munka-

ba allasuk utan mindent megtesznek, bogy

ona1l6eJetet kezdjenek. A sziil6i hazb61va-

16kikoltozes nem mindig jelent csaladala-

pitast, az elkoltozest kovet6en tfzb61negy

fiatal a tovabbiakban maganyosan eLAzok-

ban az orszagokban, ahol nagy a munka-

neJkiiliseg, nehez lakashoz jut-
ni, az emberek rossz szocialis

koriilmenyek kozott elnek - ez
a he!yzet nalunk is - a fiatalok
sokszor 27-30 evesen sem kol-

tozhetnek ki sziileik otthona-

b61. Az esetek egy reszeben ta-

lan kenye!mi szempontok is

kozrejatszanak ebben, hiszen

az ona1l6 eJet vallalasa nagy fe-

lel6segge! jar, alapvet6en
azonban szociaJisokai vannak a sziil6kkel

val6 hosszu egyiittelesnek.

. Mi az oka annak,hogykito16dott a

feln6tte vaJeishatara?Vajon divatr61van

sz6, vagya tarsadalmikoriilmenyek keny-
szerer61?

- A fe!n6tte villas kitol6dasanak egya-

rant vannak objektfv es szubjektfvokai. Ob-

jektfv okokon ertend6 a stabil, kiszamftha-

t6 csalad-es tarsadalompolitika hianya, ami

elveszi a fiatalokt61 az elet tervezhet6sege-

nek a lehet6seget. Hianyoznak azok ajutta-

tasok, amelyek hathat6s segftseget jelente-

nenek a csaladalapftashoz, lakasvasarlas-

hoz, f6kent a gyermekvallalashoz. Korab-
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ban a tradicionalis csalad-esgyermekcent-

rikus ertekrendsegitettea fiatalokatab-
ban,hogyvagyaikesterveik,amelyekossz-
hangbanalltakakozossegerdekeivelesel-
varasaival(parvalasztas,palyavalasztas,
munkavallalas,csaladalapitas)konnyeb-
ben realizal6dhassanak.Az individualiz-
musterh6dicisavala tarsadalomnakeza

tamogat6esbefogad6keszsegefokozato-
san megszunik.Az uj ertekrendszerint
mindenkimaganakel,mindenicsaksajat
magaertfelelos,nemkell gondoskodnia
sziilokrol,amasikr61,csaladotsemsziikse-

gesalapitani,gyermeketsemkellvallalni,
hiszenmindezcsakakadalytjelent azer-

venyesiilesben.Ezaz uj ertekrendugya-
nakkoregyeroltetett,mestersegesenfel-
keltett fogyasztasiszemleletethirdet,

amelyneknema masokertval6elet,ha-
nemajavakbirtoklasabanmegnyilvanul6
magamutogatasa lenyege.Azszamitvala-
kinek,akiazagresszivkiilsejuterepjar6ja-
valkonnyedenleszorltmasokatazut sze-
!ere,akihatalmasracsokkalkeriti beaha-

lit, nagyverebekettart azudvaraban.A
presztizsharc,masikfoie naves,a maga-
kelletesesmagamutogatasaztanyomoru-
sagaserzestlenne hivatott feledtetni,
hogya kutyasemtorodik senkivel.A fo-
gyaszt6iszemleletmegvaltoztattaazembe-
rekgondolkodasm6djat.A fiatalokegyre-
szeolyanjavakbirtoklasat61teszifiiggove
acsaladalapitastesazona1l6etetkezdeset,
amelynekmegval6sitasaravajmicsekelya
lehetoseg.Eza felnottevalaskitol6dasa-
nakaszubjektivaka.
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. Hogylagaapszichologus,vilagjelen-
segez,vagyinkabbami szUkebbestagabb
komyezetiinkjelensege?(Amerikabanmar
kozepiskolaskorukbanelkoltoznekotthon-
rol a fiatalok,Magyarorszagonviszontegy-
re tovabbotthonmaradnak.)

- Vilagjelensegrolvanszo,amelyben
fontosszerepetjatszik a nok tarsadalmi
helyzeteneka megvaltozasa.Hogyanle-
het egyiittelni egyemberre!halalunkig,
gyermekeketsziilni, neve!ni,mosni,foz-
ni, takarftani,mellettepenztkeresni,kar-
riert epfteni,vonzonakescsinosnaklen-
ni?- teszife! mind tobb no magabana
khdest.Az amerikaies europaitarsaik-
hozhasonloana nok nalunk is hasonlo-

keppenvelekednek,melynekkovetkez-
menyekentegyrekevesebbenmondanak
igent a hazassagintezmenyere.Evente
csaknemegyszazalekosvisszaeses.A 70-es
evekbenpe!daulMagyarorszagonkilenc-
yen ezrenalapftottaktorvenyeskeretek
koztcsaladot,a kilencvenesevekbenmar
csakhatvanhatezrenmondtakki aboldo-

gfto igent.Azotaeza Slama felerecsok-
kent,a mult evbenmindosszehuszonegy
esfel tIer no dontott ugy,hogyferjhez
megy.Maa hazasulandokaftan levofia-
talokkevesebbmint felt elhazastarsikap-
csolatban.A helyzetnalunkishasonlo.A
kpvetkezmenyeitmar is erezziik:mine!
kevesebba hazassag,annalkevesebbgye-
rekaziskolapadokban.
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A lanyoktanulnak,dolgoznak,karri-
eft epftenek,apenzgyujtesnek:cirskereses-
rekevesidejiikmarad.Aszemelyiszabadsa-
got esaz anyagifiiggetlensegetlatsz6!ag
tobbretargaka partnerkapcsolatnal.Igy
azcinmirelassfthatnaka temp6n,marne-
hezmegfelel6partnerttalalni.Amegfelel6
partnerkapcsolatkialakfcisanakelhanyago-
lasahoz(amelyval6jabannagyfelkesziiltse-
get,rengetegid6tesenergiatkfvan)ame-
diaaltalsugalltkepishozzajarul,melysze-
rint azona1l6n6k konnyebbenboldogul-
nak.Ellentetbena hazassagbansfnyl6d6k-
kel sikeresek,kiegyensulyozottak,haciro-
zottak,karrierjiikfelfelefvel,sa helyzetii-
ketnempuszcinelfogadjak,hanemtokele-
tesenelegedettekisazzal.Ezazonbantobb-
nyirecsakhamislatszat.Pszichol6giaifel-
meresekszerintazegyediila1l6kketharma-
daboldogtalan:a n6k esferfiakegyarant
csaladucinvagynak,egymasikemberreles
gyerekekkelkepzelikeleIetiiket.Ennekel-
lenere,paradoxm6donamaganyosanel6k
szamaevr6leyren6.

t Mit~rtvcilikegyreelfogadottabbaa
szinglieletmod?

- Az individualizmusterh6dfcisanak

vagyunka tanui.Ennekegyiktiinetevagy
kfser6jelensegea szingli eletm6d. Az
egyediileI6karanyaevr61-evren6minde-
niitt a vilagon,egyesorszagokbanfeltar-
t6ztathatatlanul,szinterobbanasszeruen

terjed.Egyesadatokszerint2001-benMa-

gyarorszagonaferfiak22%-a,a n6k40%-
a eh parkapcsolatnelkiil. Ebbena tekin-
tetbenAmerikatismegel6zte,hiszenott a
szinglikaranya21%,mfgMagyarorszagon
30%.

Sokanazttargak,bogyaszingliktobb-
segiikbenvarosi,sot nagyvarosilakosok,
aholacsaladalapfciselhalaszcisanemSlur
szemetsenkinek,neml6gnakki asorbOl,
nemnehezediknyomasrajuk,ugyanakkor
konnyebbelhelyezkedniesnagyobbjove-
delemrelehetszamftani.Azegyediilel6k
szamaazonbanmasuttis,azapr6falvak-
banisgyarapszik.A kornyezetielvarasma
marnemsokatszamft.A maganyosaneI6k
mindeniitt megteremnek,ahol kepesek
sajatmagukateltartani,megpedigmegle-
het6senj6 szfnvonalon.Eztfontoshang-
sulyoznunk,merttalaneppenavagyonko-
zossegaz,amit6la maganyosanelokegy
resze6dzkodik.Ketsegtelen,bogya penz
koriil a hazassagokbanis eIez6dika vita,
Amerikabanpeldaula hitelkartyamiatt
tortenika legtobbvalas.Ugyanakkornem
igaz,bogymindenszinglionz6,nemakar
ferjet, tobbetkolt kozmetikara,mint ma-
sok.Tagadhatatlan,bogyNyugaton,f6-
kentAmerikaban,egesziparagak- ingat-
lanpiac,a sz6rakoztat6-esszepsegipar-
alapoznakaszinglikre,mertsokanvannak
eskiemelked6enmagasvasarl6er6velren-
delkeznek,tobbet is koltenekmagukra,
mintahazassagbane16,vagyagyereketne-
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vel6n6k,amagyarszinglikr61-kiilonosen
itt milunk- eznemmondhat6cl.

A szinglikperszepenztircajukvastag-
sagat6lfiigg6ennalunkissokkalinkabba
fogyaszt6itirsadalomkfnaltamintik rab-
jai, mint a hazassagbanel6 n6k,meglati-
somszerintazonban6kisszfvesebbenkol-

tenenekcsaladjukra,halenne.
. Riszamitszinglinek?
- Annakellenere,hogya femakko-

zottissokazegyediilall6,a"szingli"kifeje-
lestels6sorbanazokraa25-35 eves,tobb-
nyiremagasankepzettesj6l keres6,fiig-
getlenn6kre alkalmazzak,akik
egyediilelnek.A szingliseglehet
atmenetivagyveglegesallapot,
amelyazegyendonteset6lfiigg6-
enalakul.

A szinglieletm6dazid6mu-
lasavalparhuzamosana legtobb
n6 szamaraegyrenehezebben
vallalhat6.Ugyanakkoregyrene-
hezebbszamukramegfelel6part-
Defttalalni.Szazewelezel6ttar-

ra nevelteka lanyokat,hogyki-
szolgaljakurukat.Az emancipa- Terezanyukes Bridgetekleptekel a vililgot
ci6kovetkeztebenszamukraisnyitvaallaz - A liberalisfelfogasszerintma min-
ervenyesiileslehet6sege.Nem csaktirsa- denlehetsegesszexualismagatartisegyfor-
dalmistitusuk,dealelkiiletiikismegvalto- manelfogadhat6nak,legitimnekmin6siil.
zott.A n6konall6ak,er6sek,magabiztosakSenkisemsz6lhatbele,hogyvalakiaszexu-
lettek.Ezzelegyiittmegn6ttekazelvarasaik alitistazujeletalapjanakvagykizar6lagaz
is.A mai lanyokolyanfemt szeretnenek,oromszerzesegyiklehet6segenektekinti-e.
aki egyenranguszemelykentkezeli6ket, Legf6keppenazallamnemfoglalhatallast

ugyanakkorvalamilyenm6doneliskapraz-
tatna6ket.NemszfvesenvaIasztanakala-

csonyabbiskolaivegzettsegu,rosszabbul
keres6partnert,inkabbolyanmagasrate-
szika mercet,hogyaztegyetlenfern sem
iiti meg.Eza beallft6disel6revetftiannak
aveszeJyet,hogyhajadonokmaradnak.

. Nemtudom,mennyiretartozika te-
mahoz,deart is tapasztaljuk,hogyazegy-
nemuekegyiittelese/osszekoltozesemind-
inkabbte~ed,miga hagyomanyoscsalad-
folaIlilsveszitnepszeriisegeb61.VaIsagban
vanahazassagesagyennekvillalils?
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ebbena kerdesben.Abbana vonatkozas-

banis semlegesnekkell maradnia,hogya
szexualisigenyekesaladban,elettarsivi-
szonybanvagyegyfut6 kalandsoranval6-
sulnak-emeg.A liberalisallamarrapr6bal-
ja serkenteniaz allampolgarokat,hogy
buntudatnelkiil valasszanakesfolyatassa-
flakahagyomanyost6lelteraeletformat.A
szexualiseletbeval6jogi beavatkozases
moralisrahatasketsegkfviilbUntudattaljar,
am ha erral lemondunk,elOfordulhat,

hogya tarsadalomtobbsege- vagyakar
mindenki- kenyelmiszempontb61lemond
a gyerekaldasr6les az egyiittelesseljar6
mindenfeJekotottsegral.Anepesedesiada-
tokaztbizonyfgak,hogyezeka lehetvala-
mikorj6hiszemunektunaelvek,a tarsada-
lam eloregedesehezesfogyasahozvezet-
nek.

Nyugatnepesedesiadataikatasztrofa-
lisak,amitegyelarebevandorlassalp6tol-

flak. Nalunk semsokkaljobb a helyzet,
egyremelyebbgyokeretkezdereszteniaz
aszemlelet,amelybelsalogikajanalfogva
- a nepesedesalakulasaragyakoroltnega-
tfv hatasamiatt- sajatletalapjatsziinteti
meg.

. Pszicho16guskentOnsokatfoglalko-
zott a csaladonbeliili vmtozasokkalesa

parkapcsolatokalakulasaval.Mibenlaqaa
legnagyobbproblemat?

- A legnagyobbproblematabbanla-
tom,hogya kor tarsadalomeszmenyejob-
banertekelia gazdasagisikertesa presz-
tfzst,mint a harmonikusemberikapesola-
tokat. Az individualizmus,a kozossegek
atomizal6dasa,a teljesftmenyreval6torek-
Yes,ahajszolteletformamiattseidank,se
m6dunk nines kapesolatainkapolasara.
Mindannyiantarsra,szeretetre,biztonsag-
ravagyunk,amitesakkolcsonosennyujtha-
tunk egymasnak.Az emberekazonbanaz
adottkoriilmenyekkozottsemkialakftani,
semmeg6vninemtudjaka meJyerzelme-
ken,bizalmonalapul6kapcsolatrendszerii-
ket.

A szinglijelensega jeghegyesuesa,
amielarevetftiannakazarnyekat,hogya
tomegtarsadalomkialakulasavallassan
mindenkiegyediila1l6vavalik,pedignines
szomorubbdologannal,mintelhagyatott,
egyediila1l6nanekvagyferfinaklenniegy
hatalmasidegenvilagban.
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