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hazassagot?
Zentin, AdanesMagyarkanizsaniscsokkena

h;izassagkotesekszama- Tobbsegebenaz1975-1984kozott
sziilet(;ttekjirulnak anyakonyvvezet6ele

UjvideketkiveveegeszVajdasagteriiletencsOkkenahiizassagkiitesekSz3ma, illet-
ve a hazassagot kiit6k eletkora is egyre inkabb kitol6dik. Ennek igyekeztiink u~
naj3mi a harom Tisza mend telepiilesen, Magyarkanizs3n,Zentanes Ad3n,es az
eredmeny egyezik a fend aIlit3ssal. Ahiizassagkiitesek sz3manakcsiikkenese ugyan
egyikkiizsegben sem drasztikus, de tapasztalhat6. Az anyakiinyvi hivatalokbOl ka.
pott informaci6k szerint mintegy 15-20 hfIzassaggalkevesebb kiittetik az ut6bbi
evekben, mint a'hetvenes es nyolcvanas evekben.

Magyarkani1s:in 2OO&ban Osszesen 76 h3zass:igkO- (epest jelent a n6i egye'!iogUsag szempongabOl, az

test jegyeztek, de 011 aIlitolag ez is poziov eredmeny- nom feltetlemil taIalkozik a ferfiak n6ide31javal.

nek ~z:im~t, ~is~en ?eh:iny evveJ korabban csa~ 6(1. MIERT VAN KEVESEBBHAzAssAG?
70h:izass:igkotessziiletetLHaVlSWotaztvessziikf~ ;" -, . . -
gyelembe,hogyahetvenesevekbensz:izparisazanya- ~~ sz;jm:inak~eneset apszichologus
konywezetc5 ele jaruIl evente, akkor sn.Jmasnak mood- a kovetkezOkeppen magyarazta:

halo a helyzet. Persze ilyenkor nom hagybaguk figye~ - VaItozik acsal:idmodell egesz Eur6p:iban es a

men kivitl azt sem, bogy a haOOn!,mialloly menek- ' f~lell_~, ami ~t az ~ny ~ ra..,
ben megfogyatkoztunk, bogy nllCS is annyi hazasu- tIra, ~ sillyood~ogr:ifiai pr~lem:ik f?~ A hat- ,

lando fiatal, Magyarkani1s:inaz ideo meg csak 19par vanasevekben meg Nyugal-Europaorszag:ubannyo1c
kOIOIlh3zass:igot,de ez asz:immeg nom mervad6, hi-
Slen el6tnink all a lakodalmak idc5szaka.Ami Zent:it

illeti, a tavalyievben 133, az ideo eddig 24 hazassag-
kotes sziiletelt,Ad:in tavalyhetven, az ideo pedig csak
Ifz par fogadoll egym:isnak orok hiisegeL -

MIERT HAzAsODUNKWON?

Ha mar az orok hiisegnel tartunk, az is kerdes,

mien adjak viszonylag kes6n hazass:igra a fejoket a

fiatalok, Manapsag 28 evesen l:inyuak leoni nom sze-

gyen, legalabb is en nom szegyellenimagam emiall, hazassagjutottezer lakosra, ez az ar:iny jelenleg ot1oO-

holot!'a nagyanyamat otven egyueh:inyewel eiel611 riil van. Amimeg meglepoDb:ma mindeD m:isodiI:- ,-

jol megszoltoik,mikor 29 eveset\ meot hozza a nagy- ',,~dik ~ vaJ:isSalvegzcjilikjmij..l:!latvanas
apamhoz, A nagyi azt mondta, volt 6neki ker6je evek eli;jen !'S"kmindeD tizedik h:izassag OOm1ott
korabban is, de nom akan hozzamenni akarkihez. Eel.N~I ez a helyzet Magyarorsz:igones naJunk
Hogy mi huszonnyolc-huszonkilene eves lanyok ma is. Egy generaci6val ezel6tt, kozelebbrOll97a-ben a
mire es mienvarunk, illetve mire varnak a harmine- nOk 17,a ferliak 24 sz:izalekanom volt hazas. 2005-

'harminekel eves legenyek,j6 kerdes, ezertTel is tel- ben a nOk2t, aferliak 35 sz:izalekaelt egyeditl, a ha-
tOkDr. HOdi Sandal, adai psziehologusnak: -zass:igkOtfseksz:imaenoek megfelel6en csi>kkenL

- A hazassagkotes id6pong:inak kitol6d:isa tobb - - A h:izass:ig azonban a parkapcsolamak nom

tenyez6re vezethel6 vissza,melyek'kozol a legfooto- al. egyetlen formaja, es mind kevesbe al. A 200!H)s
sabbak a hazasod:is objekov lehet6segei es koriilme- magyararsz:igi statisztikai adatok szeriot a nOk 46
nyei,defonlOSszerepetjalSzik;beonea -~

hazasod:isi szok:isok megvaJt~ is."
'- A hazasulandokkal szemben ta-

'm:isztoit kozbssegi elv:ir:isok Sl~riotah-

hoz, bogy a fiatalok frigyre leRienek egy-

,massal, t:irsadalmilag feln611e ken vaI~,

niuk.Ezen alt kell erteniink, bogy be-

fej~zrek tanulm:inyaikat, ki!a\lul?i' eg)'
szakJnat,.munkaba aIltak, onID6 jovC:

"dflemmel rendelkeznek,lakasi; ingai.
Jant szereztek. Ezeknek azeJvar:i&oknak

a koyetkezteben a fejlell vilagban miD-

denim a hazassag id6pong:inak a kito-
19d:\S:ival sz:imotruitunk, hiszen az,el...

r3soknak mind kevesebb flaw kepes

eleget tenni. Korabban a csalad eluna-

sa a ferfJak dalga volt, mfg a feln61t kon

elen l:inyok feIjhez menetele egyediil

allol fiiggoll, sikeriilt-e alkalmas pannen talalni-
uk,es a sziik csaladnak a toirsa<lalmi st:ilushoz mel-

to hozom:inyt bsszeaIlftania. Avilag azonban meg-

vaI\Ozott, ma az erzehneken alapul a p:irvaJaszt:is. Az

ismerkedesi lehetc5segek hi:inya is hozzajaruI a ha-,

zassagkotes id6pong:inak ,akitolOdasahoz - mond-

ta HOdi Sandor,
majd hozz:ifiizte: A L~- la_.1.!LL_J b- A hazasulan- , luaasll JUWIUUUszemen
do ~o,rbalepelt:iatiumtott k(jzOsshnelvtinisok
nOkfel)hezmenete- ' .' -~- :- ,

lieselye~csokk:n- " "tFepn!.ahhoz,'hogy~k
telte a ferfiakes a "":~
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nOkiskolaivegzell- ""::"'J"'SJ'e "'I'J~IIQf."'SJ"--'
sege?enbe.!'ove?,-e- tAti"ml';lin ilagfielnOttekeU,vcilniuk
zelljeleotosarany- ~"1("""'"" .- . "._0 '

eltolodasis.Mfg ",',-";"'" ,

korabban a nOk tobbsege alacsony iskolai vegzetJse- ~~ A 1nai politikai vilagl:it:is csal:idellenes: a t:ir-

~. volt, es a feIjhezmenelel jelentette sz:imukra az sadijoQl}l.em Osztonzi a ferfiakat es nOket a h:izas.

egzisztencialis biztonsagot"ma a nOk kepzettseg te- flgw.~rei meg az eloreged6, sulyos demogr:ifiai

Witeteben utolenek a ferf1akat, ,s6t..bizonyos.~ . probtem:i)tkal kiiszkoo6 tirsadahnak se!!, toreksze- -
:emi szakok el is n6iesedtek.;¥\D:i! is inkaob, nU: ..nek a gyenneksziilesi kedv n6velesere. Enekva)J:ig

lel vilagszerte teIjed az ontU~tQS,!w'rlert epft6; kialaku1:is:irol beszelbeniok naJ!Ink. esEuropa-$ler-

)nall6sagra torekv6 n6 id~~~:~,mi jelsntOs el6re-,!F\~' :'\J HORV.\nI Agries

A maipolitilwi~ '

csaltidellenes: a tarstidalom nem

osztiinzi afhfiakat es rwRet a
luizassOgkOtisre

sz2zalekaell h:izassagban, mig 59 sz:izaIeka hazassa-

gOD ,kiviili parkapcsolatban, A ferfiaknaI ez az ar:iny

52, illetve 86 sz:izaIek - magyar:izta HOdi. ,

A pszicjlolOgus megirel6e szeriot a h:izassag in-

tezmenyenek a vaIsaga is hozzaj:irUl ahhaz, bogy a

h:\zass:igot kotOk eletkora novekszik.


