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A jeghegy csucsa
Dr. H6di Sandor pszicho16gustkerdeztuk
Szazewe! eze!6tt ana neveltek

neJkiiliseg, nehez lakashoz jutni, az emberek rossz szocialis

a lanyokat, bogy kiszolgaljak az
urukat. Az emancipaci6 kovetkezteben azonban szamukra is
megnyilt az ervenyesiiles lehet6sege. Nem csak tarsadalmi

koriilmenyek kozott elnek - ez
a he!yzet nalunk is - a fiatalok
sokszor 27-30 evesen sem koltozhetnek ki sziileik otthona-

statusuk, de a lelkiiletiik is

b61. Az esetek egy reszeben ta-

megvaltozott. Talan ez az egyik
alapvet6 aka annak, bogy az
'
'
ut6bbi
id6ben megvaltozott
a Dr. H 0
diSanclor
,
"

lan kenye!mi szempontok is
kozrejatszanak ebben, hiszen
az ona1l6 eJet vallalasa nagy fe-

I egyre tobben
parkapcsoat,

dontenek

- onkent vagy kenyszerb61-, az

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

. Egyre gyakrabbanvagyunk tanm,
hogy a fiatalok a csalcidalapitashelyett a
sziil6kkelval6egyiitteIest
vaJaszgcik.
Miert?

lel6segge! jar, alapvet6en
azonban szociaJis okai vannak a sziil6kkel
val6 hosszu egyiittelesnek.
. Mi az oka annak,hogy kito16dott a
feln6tte vaJeishatara?Vajon divatr61van
sz6, vagy a tarsadalmikoriilmenyek kenyszerer61?

- A fe!n6tte villas kitol6dasanak egyabogy a rant vannak objektfv es szubjektfv okai. Obfiatalok a diploma megszerzese es munka- jektfv okokon ertend6 a stabil, kiszamfthaba allasuk utan mindent megtesznek, bogy t6 csalad- es tarsadalompolitika hianya, ami
ona1l6 eJetet kezdjenek. A sziil6i hazb61va- elveszi a fiatalokt61 az elet tervezhet6sege16 kikoltozes nem mindig jelent csaladala- nek a lehet6seget. Hianyoznak azok ajuttapitast, az elkoltozest kovet6en tfzb61 negy tasok, amelyek hathat6s segftseget jelentefiatal a tovabbiakban maganyosan eL Azok- nenek a csaladalapftashoz, lakasvasarlasban az orszagokban, ahol nagy a munka- hoz, f6kent a gyermekvallalashoz. Korab-

- AItalaban az a dolgok rendje,
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amelyneknem a masokertval6 elet, hamegnyilvanul6
rikus ertekrendsegitettea fiatalokatab- nemajavakbirtoklasaban
magamutogatas
a
lenyege.
Azszamitvalaban,hogyvagyaikesterveik,amelyekosszkiilsejuterepjar6jahangbanalltakakozosseg
erdekeivelesel- kinek,aki azagressziv
varasaival(parvalasztas,palyavalasztas,valkonnyedenleszorltmasokatazut szemunkavallalas,csaladalapitas)
konnyeb- !ere,akihatalmasracsokkalkeriti beahaben realizal6dhassanak.
Az individualiz- lit, nagyverebekettart azudvaraban.A
musterh6dicisavala tarsadalomnak
eza presztizsharc,
masikfoie naves,a magakelletes
esmagamutogatas
aztanyomorutamogat6esbefogad6keszsege
fokozatosan megszunik.Az uj ertekrendszerint sagaserzestlenne hivatott feledtetni,
mindenkimaganakel,mindenicsaksajat hogya kutyasemtorodik senkivel.A foszemlelet
megvaltoztatta
azembemagaertfelelos,nemkell gondoskodnia gyaszt6i
sziilokrol,a masikr61,
csaladotsemsziikse- rekgondolkodasm6djat.
A fiatalokegyreteszifiiggove
gesalapitani,gyermeket
semkellvallalni, szeolyanjavakbirtoklasat61
esazona1l6etetkezdeset,
hiszenmind ezcsakakadalyt
jelent azer- acsaladalapitast
amelynek
megval6sitasara
vajmicsekelya
venyesiilesben.
Ez az uj ertekrendugyanakkoregyeroltetett,mestersegesen
fel- lehetoseg.Eza felnottevalaskitol6dasakeltett fogyasztasiszemleletethirdet, naka szubjektivaka.

ban a tradicionalis csalad- esgyermekcent-
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. Hogylagaapszichologus,
vilagjelensegez,vagyinkabbami szUkebb
estagabb
komyezetiink
jelensege?
(Amerikaban
mar
kozepiskolas
korukbanelkoltoznekotthonrol a fiatalok,Magyarorszagon
viszontegyre tovabbotthonmaradnak.)
- Vilagjelensegrol
vanszo,amelyben
fontosszerepetjatszik a nok tarsadalmi
helyzeteneka megvaltozasa.
Hogyanlehet egyiittelni egyemberre!halalunkig,
gyermekeketsziilni, neve!ni,mosni,fozni, takarftani,mellettepenztkeresni,karriert epfteni,vonzonakescsinosnaklenni? - teszife! mind tobb no magabana
khdest. Az amerikaies europaitarsaikhoz hasonloana nok nalunk is hasonlokeppen velekednek,melynekkovetkezmenyekentegyrekevesebben
mondanak
igent a hazassagintezmenyere.Evente
csaknemegyszazalekos
visszaeses.
A 70-es
evekbenpe!daulMagyarorszagon
kilencyen ezrenalapftottaktorvenyeskeretek
koztcsaladot,a kilencvenesevekbenmar
csakhatvanhatezrenmondtakki aboldogfto igent.Azotaeza Slama felerecsokkent,a mult evbenmindosszehuszonegy
esfel tIer no dontott ugy,hogyferjhez
megy.Maa hazasulando
kaftan levofiatalokkevesebb
mint felt elhazastarsi
kapcsolatban.A helyzetnalunkishasonlo.A
kpvetkezmenyeit
mar is erezziik:mine!
kevesebb
a hazassag,
annalkevesebb
gyerekaziskolapadokban.
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A lanyoktanulnak,dolgoznak,karri- gyarorszagon
a ferfiak22%-a,a n6k 40%eft epftenek,apenzgyujtesnek:
cirskereses-a eh parkapcsolat
nelkiil. Ebbena tekinrekevesidejiikmarad.A szemelyi
szabadsa-tetbenAmerikatismegel6zte,
hiszenott a
got esaz anyagifiiggetlenseget
latsz6!ag szinglikaranya21%,mfgMagyarorszagon
tobbretargaka partnerkapcsolatnal.
Igy 30%.
azcinmirelassfthatnak
a temp6n,marneSokanazttargak,bogyaszingliktobbhezmegfelel6partnerttalalni.A megfelel6 segiikbenvarosi,sot nagyvarosi
lakosok,
partnerkapcsolat
kialakfcisanak
elhanyago- aholacsaladalapfcis
elhalaszcisa
nemSlur
lasahoz(amelyval6jaban
nagyfelkesziiltse-szemetsenkinek,neml6gnakki a sorbOl,
get,rengetegid6t esenergiatkfvan)a me- nemnehezediknyomasrajuk,ugyanakkor
diaaltalsugalltkepishozzajarul,
melysze- konnyebbelhelyezkedni
esnagyobbjoverint azona1l6n6k konnyebben
boldogul- delemrelehetszamftani.Azegyediilel6k
nak.Ellentetbena hazassagban
sfnyl6d6k- szamaazonbanmasuttis, azapr6falvakkel sikeresek,
kiegyensulyozottak,
haciro- banisgyarapszik.
A kornyezetielvarasma
zottak,karrierjiikfelfelefvel,s a helyzetii- marnemsokatszamft.A maganyosan
eI6k
ketnempuszcinelfogadjak,
hanemtokele- mindeniitt megteremnek,ahol kepesek
tesenelegedettek
isazzal.Ezazonban
tobb- sajatmagukateltartani,megpedigmeglenyirecsakhamislatszat.Pszichol6giai
fel- het6senj6 szfnvonalon.
Eztfontoshangmeresekszerintazegyediila1l6k
ketharma- sulyoznunk,
merttalaneppenavagyonkoda boldogtalan:a n6k esferfiakegyarant zossegaz,amit6la maganyosan
elok egy
csaladucinvagynak,
egymasikemberreles resze6dzkodik.Ketsegtelen,
bogya penz
gyerekekkel
kepzelikel eIetiiket.Ennekel- koriil a hazassagokban
is eIez6dika vita,
lenere,paradoxm6donamaganyosan
el6k Amerikabanpeldaula hitelkartyamiatt
szamaevr6leyren6.
tortenika legtobbvalas.Ugyanakkornem
t Mit~rt
vcilik egyreelfogadottabba
a igaz,bogymindenszinglionz6,nemakar
szinglieletmod?
ferjet, tobbetkolt kozmetikara,mint ma- Az individualizmusterh6dfcisanak sok. Tagadhatatlan,bogy Nyugaton,f6vagyunka tanui.Ennekegyiktiinetevagy kent Amerikaban,egesziparagak- ingatkfser6jelensegea szingli eletm6d. Az lanpiac,a sz6rakoztat6esszepsegipar
egyediileI6karanyaevr61-evre
n6 minde- alapoznak
a szinglikre,mertsokanvannak
niitt a vilagon,egyesorszagokban
feltar- eskiemelked6en
magasvasarl6er6vel
rent6ztathatatlanul,szinterobbanasszeruendelkeznek,tobbet is koltenekmagukra,
terjed.Egyesadatokszerint2001-ben
Ma- mintahazassagban
e16,vagyagyereket
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vel6n6k,amagyarszinglikr61-kiilonosen ugyanakkor
valamilyen
m6doneliskapraztatna6ket.Nemszfvesen
vaIasztanak
alaitt milunk- eznemmondhat6cl.
A szinglikperszepenztircajukvastagsagat6lfiigg6ennalunkissokkalinkabba
fogyaszt6itirsadalomkfnaltamintik rabjai, mint a hazassagban
el6 n6k, meglatisomszerintazonban6kisszfvesebben
kol-

csonyabbiskolai vegzettsegu,
rosszabbul
keres6partnert,inkabbolyanmagasrateszika mercet,hogyaztegyetlenfern sem
iiti meg.Eza beallft6disel6revetftiannak
aveszeJyet,
hogyhajadonokmaradnak.
tenenekcsaladjukra,
halenne.
. Nemtudom,mennyiretartozika te. Ri szamitszinglinek?
mahoz,deart is tapasztaljuk,
hogyazegy- Annakellenere,hogya femakko- nemuekegyiittelese
/ osszekoltozese
mindzottissokazegyediilall6,
a "szingli"kifeje- inkabbte~ed,mig a hagyomanyos
csaladlestels6sorban
azokra
a 25-35 eves,
tobb- folaIlilsveszitnepszeriisegeb61.
VaIsagban
nyiremagasan
kepzettesj6l keres6,fiig- vanahazassag
esagyennekvillalils?
getlen n6kre alkalmazzak,
akik
egyediilelnek.A szingliseg
lehet
atmenetivagyveglegesallapot,
amelyazegyendonteset6l
fiigg6enalakul.

A szinglieletm6dazid6mulasavalparhuzamosan
a legtobb
n6 szamaraegyrenehezebben
vallalhat6.Ugyanakkor
egyrenehezebbszamukra
megfelel6partDefttalalni.Szazewelezel6ttarra nevelteka lanyokat,hogykiszolgaljakurukat.Az emancipa- Terezanyukes Bridgetekleptek el a vililgot
ci6 kovetkezteben
szamukra
isnyitvaall az
- A liberalisfelfogasszerintma minervenyesiiles
lehet6sege.
Nem csaktirsa- denlehetseges
szexualis
magatartisegyfordalmistitusuk,dealelkiiletiikismegvalto- manelfogadhat6nak,
legitimnekmin6siil.
zott.A n6konall6ak,er6sek,magabiztosakSenkisemsz6lhatbele,hogyvalakiaszexulettek.Ezzelegyiittmegn6ttekazelvarasaik alitist azuj eletalapjanak
vagykizar6lagaz
is. A mai lanyokolyanfemt szeretnenek,oromszerzes
egyiklehet6segenek
tekinti-e.
aki egyenranguszemelykent
kezeli6ket, Legf6keppen
azallamnemfoglalhatallast
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flak. Nalunk semsokkaljobb a helyzet,
egyremelyebbgyokeretkezdereszteniaz
a szemlelet,amelybelsalogikajanalfogva
- a nepesedes
alakulasara
gyakoroltnegatfv hatasamiatt- sajatletalapjatsziinteti
meg.
. Pszicho16guskent
Onsokatfoglalkozott a csaladonbeliili vmtozasokkal
esa
parkapcsolatok
alakulasaval.
Mibenlaqaa
legnagyobb
problemat?
- A legnagyobb
problematabbanlatom,hogya kor tarsadalomeszmenye
jobebbena kerdesben.Abbana vonatkozas-ban ertekelia gazdasagi
sikertesa preszbanis semlegesnek
kell maradnia,hogya tfzst,mint a harmonikusemberikapesolaszexualisigenyekesaladban,elettarsivi- tokat. Az individualizmus,a kozossegek
szonyban
vagyegyfut6 kalandsoranval6- atomizal6dasa,
a teljesftmenyre
val6toreksulnak-e
meg.A liberalisallamarrapr6bal- Yes,a hajszolteletformamiattseidank,se
ja serkenteniaz allampolgarokat,hogy m6dunk nines kapesolatainkapolasara.
buntudatnelkiil valasszanak
esfolyatassa-Mindannyiantarsra,szeretetre,
biztonsagflaka hagyomanyost6l
elteraeletformat.A ravagyunk,
amitesakkolcsonosen
nyujthaszexualiseletbeval6jogi beavatkozas
es tunk egymasnak.
Az emberekazonbanaz
moralisrahatas
ketsegkfviil
bUntudattal
jar, adottkoriilmenyekkozottsemkialakftani,
am ha erral lemondunk,elOfordulhat, semmeg6vninemtudjaka meJyerzelmehogya tarsadalom
tobbsege
- vagyakar ken,bizalmonalapul6kapcsolatrendszeriimindenki- kenyelmiszempontb61lemondket.
A szinglijelensega jeghegyesuesa,
a gyerekaldasr6l
es az egyiittelessel
jar6
Anepesedesi
ada- ami elarevetftiannakazarnyekat,hogya
mindenfeJe
kotottsegral.
tok aztbizonyfgak,
hogyezeka lehetvala- tomegtarsadalomkialakulasavallassan
valik,pedignines
mikorj6hiszemunektunaelvek,a tarsada- mindenkiegyediila1l6va
lam eloregedesehez
esfogyasahoz
vezet- szomorubbdologannal,mint elhagyatott,
nek.
egyediila1l6
nanekvagyferfinaklenniegy
idegenvilagban.
Nyugatnepesedesi
adataikatasztrofa- hatalmas
Gruik Ibolya
lisak,amit egyelarebevandorlassal
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