
A folyamatosan
átalakuló család 
Az ezredforduló Magyarországán

A család a társadalom folyamatosan változó alapintézménye. A csa-
ládfejlődés elméletei már abban az időszakban is a család változá-
sáról/fejlődéséről írtak, amikor a házasságkötés a családalapítás elő-
feltétele volt, amikor a családfelbomlás döntően a gyermekek
elköltözésével („kirepülés a családi fészekből”) indult el, a házasságok
megszűnését pedig szinte kizárólag a házastárs elhalálozása okozta.
Hill és Rodgers úgy vélték, hogy minden család ugyanazt a fejlődési
pályát futja be, a családfejlődés meghatározott szakaszain megy ke-
resztül. A szakaszokat kijelölő események, illetve jellemző állapotok
a házasság, az első gyerek születése, majd ezt követi a gyerekek kis-
gyermekkora, iskoláskora, felnőttkora, és végül az „üres fészek” és az
egyedüllét.1 A családfejlődés-elmélet tehát arra hívta fel a figyelmün-
ket, hogy egy adott családról eltérő képet kapunk attól függően, hogy
mikor „fényképezzük le”, és bármilyen időpontban készüljenek is ezek
a pillanatfelvételek a magyar társadalom családjairól, mindig a csa-
ládfejlődés egy adott időszakát éppen megélő családokról lesz képünk.

A válások elterjedése, majd a válásokat követő új párkapcsolat ki-
alakítása, a házasság nélküli együttélés, az össze-, illetve szétköltözések
viszont olyan események, amelyek „megbontják” a klasszikus csa-
ládciklus ívét, új családfázisok életútba való „ékelődésével” és család -
típusok kialakulásával járnak. Mivel az ilyen események nemhogy nem
tekinthetőek ritkának, de elterjedtségük növekvő tendenciát mutat,
következésképpen növekszik azon családszerkezeti típusoknak és fá-
zisoknak a száma és gyakorisága, amelyeket a családok életük során
befutnak. Ilyen új családszerkezeti fázis az „egyszülős családi lét”, a
házasság nélküli együttélés révén „megformált” család, a „mozaik”
vagy az „újjáalakult” család. Ugyanakkor félrevezető lenne, ha azt fel-
tételeznénk, hogy ma már minden modern család ezen az új rögös úton
halad végig: a mai magyar népesség egyik fele továbbra is olyan csa-
ládban éli le életét, amely a klasszikus családmodell ívét követi.

A fentiekben jelzett átalakulás az európai társadalmak mindegyi-
két jellemzi, bár nem teljesen azonos mértékben. Azonban Magyar or-
szágon és a volt kommunista országokban az elmúlt negyed évszázad -
ban, a rendszerváltozást követően mélyreható demográfiai változások
következtek be. Általánossá vált, hogy a felnőtté válás kulcseseményei,
az első munkahely megszerzése, az elköltözés a szülői háztól, a csa-
ládalapítás egyre későbbi időpontban következik be, elhalasz tódik. Ez
a demográfusok számára nem volt meglepő, hiszen ismertük, hogy a
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magyar társadalmat a „korai családalapítás” mintája jellemzi, és vár-
ható volt, hogy az átalakuló társadalmi körülmények között a magyar
társadalom egy későbbi családalapítási mintára fog áttérni.

A következőkben azt taglaljuk, hogy az említett általános, átme-
net- és országspecifikus folyamatok milyen családi változásokat ge-
neráltak, illetve milyen családi viszonyokat eredményeztek. A válto-
zások rendszerezése céljából a felnőtt életpályát három részre tagolva
— a családformálódás időszaka, a gyermekükkel együtt élő közép-
korúak családi viszonyai, illetve az időskorúak — tekintjük át.

A politikai, gazdasági és társadalmi rendszerváltozás révén alapvetően
átalakultak a családformálódás körülményei.2 A számtalan folyamat
közül a felnőtté válást átalakító makro változásokat érdemes kiemel-
ni. A gazdasági rendszerváltozás átalakította a munkapiaci körülmé-
nyeket: felértékelte a tudást, a humán tőkét, és kíméletlen versenyt te-
remtett a munkavállalók körében. A humán tőke felértékelődése
komoly igényt teremtett az iskolai végzettség növelése iránt, amihez
a kormányzat képzésbővítése a 90-es évek közepétől lehetőséget te-
remtett. Míg korábban a 20-as éveik elején járó fiatalok alig több mint
egy tizede vett részt felsőfokú képzésen, addig az ezredfordulótól több
mint harmada. Mivel tudjuk, hogy a családalapítás az oktatásban való
részvétellel alig egyeztethető össze, kézenfekvő, hogy az oktatási expanzió
következtében a családalapítás időszaka későbbre halasztódott. A mun-
kapiaci szorítások, a munkavállalók körében zajló kíméletlen verseny
megnehezíti a munkapiacra való belépést, a munkapiaci helyzet sta-
bilizálását; ez ellehetetlenítette a korábban kialakult és követett stan-
dard életpályamodell követését, ahol az iskola befejezését probléma-
mentes munkába állás követi, ami pedig előfeltétele a házasságkötésnek
és a családalapításnak. A fiatalok anyagi függetlenségének megszer-
zése tehát nem mindenkinek egy időben, nem mindenkinek ugyan -
annyira sikere sen következik be, így a családalapítás időzítése nagy-
 ban szóródik, bár abban azonosság látszik, hogy a családalapítás minden
társadalmi csoportnál később következik be.

Mindeközben mélyreható változások zajlanak le a párkapcsolat-for -
má lódásban, melynek gyökerei a rendszerváltozást megelőző időszakra
nyúlnak vissza. A házasodási magatartásban bekövetkezett változáso -
kat legszemléletesebben a teljes első női házasságkötési arányszám
változásának adatai mutatják.3 Ez az arányszám megmutatja, hogy
egy adott évben a különböző korú hajadon nők házasodási gyako-
risága szerint milyen az esélye egy hajadonnak, hogy élete során majd
megháza sodik. Míg az 1960-as években csaknem minden nő életé-
ben leg alább egyszer házasságra lépett, és az 1990-es adatok szerint
a nők há romnegyedének a házasságkötése várható volt, addig nap-
 jainkban a nőknek várhatóan csak 40%-a fog házasságot kötni (vö.
1. ábra), míg 60%-uk de jure hajadonként fogja leélni az életét. (Az
első házasságkö tések átlagos életkorának növekedése miatt ez a mu-
tató kicsit torzít!)
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A házasságkötések persze nem azért esnek vissza, mert a fiatalok
nem szeretnének egymással együtt élni, hanem mert erőteljesen ter-
jed a kevésbé intézményesedett, és így bizonyos szempontból ke-
vésbé kötött élettársi kapcsolat.4 Az élettársi kapcsolatok pontos szá-
máról a tízévente megtartott népszámlálásokból informálódhatunk.
Az adatok azt mutatják, hogy 1990 és 2011 között az élettársi kap-
csolatban élők száma minden korcsoportban többszörösére emel-
kedett (1. táblázat). Míg például a 25–29 éves tartós párkapcsolat-
ban élő nők 95%-a házasságban élt 1990-ben, és csak 5%-uk élettársi
kapcsolatban, addig 2011-re ez az arány 51–49-re módosult (vö. 1.
táblázat). Az élettársi kapcsolatban élők arányának növekedése
minden egyes korcsoportot egyaránt jellemez.

Közismert, hogy az élettársi kapcsolatban élők és különösen az első
párkapcsolatot élettársinak választók gyakran össze is házasodtak, de
azt nem állíthatjuk, hogy minden élettársi kapcsolatból házasság lesz.
Táblázatunk adataiból jól látszik, hogy az idősebb korcsoportok felé
haladva nő a házasságban élők aránya, de az is, hogy 2011-ben még a
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1. táblázat:
A 15–44 éves nők megoszlása korcsoport és partnerkapcsolat szerint, 

1990, 2000, 2011 (%)

Forrás: Népszámlálások, saját számítás

15–19
1990 91,26 1,86 6,88 100,00
2001 94,81 3,68 1,51 100,00
2011 95,95 3,47 0,58 100,00

20–24
1990 43,03 3,69 53,29 100,00
2001 66,13 13,66 20,21 100,00
2011 77,82 16,86 5,32 100,00

25–29
1990 18,93 4,08 76,99 100,00
2001 32,99 14,62 52,39 100,00
2011 48,06 25,27 26,67 100,00

30–34
1990 16,01 3,99 80,00 100,00
2001 20,19 10,45 69,37 100,00
2011 30,26 21,47 48,27 100,00

35–39
1990 17,29 4,07 78,64 100,00
2001 18,64 8,59 72,77 100,00
2011 26,62 16,74 56,64 100,00

40–44
1990 19,05 4,02 76,94 100,00
2001 20,72 7,63 71,65 100,00
2011 27,25 12,61 60,14 100,00
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40–44 évesek között is 1:5 arányban találunk élettársi kapcsolatban, il-
letve házasságban élő nőket. És ne feledjük, hogy ezek az adatok né-
mileg alulbecsülik az élettársi kapcsolat elterjedtségét, hiszen a fiatalok
idősödésével várható, hogy az élettársi kapcsolatok részaránya to vább
fog nőni. Érdemes azt is megemlíteni, hogy míg negyed évszázaddal
ezelőtt a nők és a férfiak többsége egy vagy több rosszul sikerült házas -
ság után mintegy a házasság alternatívájaként választotta az élettársi
kapcsolatot, addig ma a fiatalok körében szinte „kötelező” lett először
élettársi kapcsolatban élni, és (esetleg) azt követően megházasodni.

E változások az emberek véleményében is tetten érhetők. A taná-
csolt életforma tekintetében a társadalom házasságpárti volt és há-
zasságpárti maradt, de az élettársi kapcsolatok elfogadottsága, az
élettársi kapcsolatokkal szembeni tolerancia mindenkire jellemző.5

Nincsen hely annak részletes taglalására, hogy az élettársi kap-
csolat és a házasság mennyiben azonos, és miben különbözik egy-
mástól. Az élettársi kapcsolatban élők is felelősséget vállalnak egy-
má sért, a házasság nélküli párkapcsolatot is a monogámia jellemzi,
a két párkapcsolati formában élők egymással való elégedettsége is
alig különbözik. Az a tény, hogy a ma megszülető gyerekek több mint
négy tizede nem házasságban születik, egyértelműen azt bizonyítja,
hogy jogos igény, hogy a gyerekkel kiegészült élettársi kapcsolatot is
családnak tekintsük.6 Ugyanakkor számtalan elemzés azt mutatja,
hogy e két életforma között lényeges különbségek is vannak. Az élet-
társi kapcsolatok ugyanis kötetlenebbek, a résztvevőknek nagyobb
egyéni szabadságot engednek meg, és bomlékonyabbak is.7 Ezt azon-
ban nem szabad eltúlozni a magas válási arányszámok ismeretében.

Számtalan tényező hátráltatja tehát a szülővé válás egész életet
átformáló, életpályát meghatározó eseményét. Az iskolai életpálya
megnyúlása, a munkapiaci megkapaszkodás súrlódásai, az élettársi
kapcsolatok mint első párkapcsolat „beékelődése” az életpályába, a
házasságot megelőző vagy helyettesítő szerepe, a munka és a fogyasz -
tás versengő életcéljai akarva akaratlanul a szülővé válás el odá z(ód)á -
sához vezetnek.8 Ma több mint 5 évvel később válunk szülővé, mint
egy emberöltővel ezelőtt. (1988-ben 23 év, 2013-ban 28 év volt a szü-
lő vé válás átlagos életkora a nők életében.) 

A halasztás következtében a magyar társadalom termékenységének
(a gyerekszületéseknek) a halasztás időszakában szükségszerűen
csökkenni kellett. A termékenység szintje — a teljes termékenységi
arányszám9 — a rendszerváltozás előtt jellemző, a természetes repro-
dukcióhoz szükséges 2 körüli szintről az 1,3-as szint körüli átlagos gyer-
mekszámra csökkent szinte minden volt szocialista országban, így Ma-
gyarországon is. Ezen értékeknek szükségszerűen emelkednie kell,
amennyiben a termékenység csökkenés mögött csak és kizárólag a ha-
lasztó magatartás áll. Az a tény azonban, hogy Magyarországon a tel-
jes termékenységi szint már 1999 óta az 1,3-as szint körül stagnál, mi-
közben más volt kommunista országokban 2005 körül növekedésnek
indult, a jövőbe li gyors emelkedés várakozásával szemben kétségeket
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ébreszt. A kételyeket erősíti az is, hogy az első gyermeket szülő nők élet-
kora az elmúlt néhány évben már nem növekszik, a teljes termékenységi
arányszám ugyanakkor mégsem indult növekedésnek. E jelenségek arra
utalnak, hogy a gyermekvállalási gyakorlat nem csak az időzítésben
(halasztás) változott meg. Nem csupán arról van tehát szó, hogy a
család alapítás kulcseseménye később következik be, hogy a „korai”
család alapítás mintáját a „ké sői” családalapításra cseréltük, és a későb -
bi családalapítást követően minden a korábbi „rendnek” megfelelően
megy végbe, hanem arról, hogy az új „minta” a gyermekszám szerinti
összetételben is változásokat eredményez majd. Valószínűleg nőni fog
a gyermektelenek és az egygyermekesek részaránya, és noha domináns
lesz, de csökkenni fog a kétgyermekes családok aránya. Végül többé-
kevésbé változatlannak várjuk a három és többgyermekesek részará-
nyát.10 E megállapításunk egyelőre a tendenciákon alapuló várako-
zásainkat fogalmazza meg, hiszen még nem beszélhetünk az új minta
teljes stabilitásáról. Ugyanakkor kevés jel utal arra, hogy a fentiektől
lényegesen eltérő jövővel számoljunk.

A válások magas és növekvő száma szükségessé teszi, hogy kitérjünk
az egyes családokat érintő párkapcsolati válságokra, és különösen azok
gyermekeket érintő következményeire, a családszerkezeti és szerep-
változásokra. Magyarországon sajátságos és sajnálatos módon nem-
zetközi összehasonlításban mindig is magas volt a válások számará-
nya. A reális helyzetértékeléshez itt is egy képzett mutatóra és nem a
nyers adatokra kell hagyatkoznunk. Világos képet a teljes válási arány-
számok változásának vizsgálatából nyerhetünk, amely azt jelzi, hogy
hogyan alakul a házasságok felbontásának kockázata. E mutató sze-
rint 1970-ben 100 megkötött házasságból valószínűsíthetően 27 vég-
ződött válással, 1990-ben ugyanez a mutató 31 válást jelzett előre, 2012-
re pedig ez az arány 45-re emelkedett (1. ábra). Más szóval, ha a népesség
válási magatartásában nem következik be változás, és tartósan meg-
marad a 21. század elejének válási gyakorlata, a megkötött házassá-
gokból csaknem minden második a bíróság előtt válással fog végződni.

Itt nincsen módunk részletesen kitérni az élettársi kapcsolatok sta-
bi li tására, ezért csak jelezzük, hogy az élettársi kapcsolatok bomlé kony -
 sága a házasságoknál is magasabb, tehát az élettársi kapcsolatok ki-
terjedésével általában véve nőtt a párkapcsolatok bomlékony sága.

A folyamatosan növekvő válási arányszám szinte minden társadalmi
csoportot egyformán érintett, a válások jellegzetességeiben mégis némi
eltolódás is megfigyelhető. Az elmúlt két évtizedben folyamatosan emel-
kedett a férfiak és nők váláskori átlagos életkora, valamint a házassá-
gok hossza, tartama is. A válási hajlandóságban bekövetkezett emel-
kedés leginkább a hosszan tartó házasságok válással történő
felbomlásának növekedésével magyarázható. Míg korábban vi-
szonylag ritka volt a 20 év vagy annál hosszabb ideje együtt élő párok
körében a válás, ma minden negyedik pár dönt úgy ennyi év együtt-
élés után, hogy egyedül vagy másik partnerrel folytatja az életét. Ez a
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változás döntően két forrásból táplálkozik: a 90-es évek közepe óta nö-
vekszik a várható élettartam, így ez megnyújtja a válási kockázatokat
a hosz szú ideje tartó házasságok esetében is. Másrészt, úgy tűnik, hogy
— talán éppen a javuló életkilátások következtében — idősebb élet-
korban is vállalható opcióvá válik a házasság felbontása.

Az előzőekhez kapcsolódó tény, hogy 67%-ról 60%-ra csökkent a
kiskorú gyermeket nevelő szülők válási gyakorisága. Ezen belül is
igen erőteljesen csökkent a 6 év alatti gyerekek érintettsége. E mö-
gött persze több tényező húzódik meg: az egyik legfontosabb, hogy
megszűnt az az „erkölcsi kényszer”, hogy egy nem tervezett terhes -
ség esetén a legitim gyermekvállaláshoz elengedhetetlen a házas-
ságkötés. De talán az is szerepet játszik ebben, hogy általánossá vált
a házasságkötés előtti együttélés, és azok, akiknek választásai si-
kertelennek bizonyulnak, a párkapcsolati karrier ezen „próbahá-
zasságnak” tekintett fázisában is szét tudnak válni.11

A párkapcsolatok növekvő instabilitása nemcsak a párkapcsolatban
érintett két személy életútját alakítja át, de mélyreható változásokat hoz
a gyermekek életében is.12 A gyermek, a szülő–gyermek diád (ezen be-
lül az anya–gyermek és az apa–gyermek relációban) akaratlanul is ré-
szesévé válik annak, ha a szülők egymáshoz fűződő kapcsolatában vál-
tozás következik be. A párkapcsolat felbomlása multilokálissá teszi a
szülői–gyermeki kapcsolatokat: a szétköltözést/válást követően a szü-
lői szerepeket eltérő helyen/külön időben élik meg a szülők és a gyer-
mekek. Ehhez a helyzethez nem könnyű alkalmazkodni, hiszen a vá-
lást követően a gyermek egyszülős családban nevelkedik — és ez akkor
is így van, ha a szülők a gyermekek feletti jogokat közösen gyakorol-

11Földházi Erzsébet:
Az első házasság felbom-

lása – eseménytörténeti
elemzés. Demográfia,

2008/1. 79–111.

Multilokális szülő–
gyermek kapcsolatok

12Gunnar Andersson:
Children’s experience

of family disruption
and family formation.

Demographic Research,
2002, Vol. 7. art. 7.
www.demographic-

research.org
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ják, ha a gyermekek „ingáznak” a két szülői háztartás között, és ak-
kor is, ha tartósan az egyik szülővel (leggyakrabban az anyával) élnek,
és az apának meghatározott időbeosztásban van láthatása. Tovább bo-
nyolódik a gyermek helyzete, ha valamelyik vagy mindkét szülő új tar-
tós kapcsolatot alakít ki. Ez nem lehet ritka, hiszen a válások/szét-
költözések többségében egy „harmadik” megjelenése is tetten érhető.
Az új tartós kapcsolat, különösen, ha az összeköltözéssel jár, nyilván-
valóan új háztartási/családi kontextust hoz létre, ami a szerepek — gyer-
mek, szülő, házastárs — újraértelmezését igényli. Végül, amennyiben
az új tartós partner is egy korábbi kapcsolatból érkezik, ahol őneki is
voltak gyermekei, akkor a gyermekeknek nemcsak az „új” felnőttek-
hez, de egymáshoz (az új testvérekhez) is alkalmazkodniuk kell.

Hogy e szerepváltozásoknak a gyermekek jövője szempontjából is
maradandó hatásuk lesz, abban biztosak lehetünk. Számos szocioló-
giai kutatás bizonyítja, hogy az egyszülős családokban nevelkedő
gyermekek — és az egyszülős családok többsége válás révén jön létre
— a kétszülős családokban nevelkedő gyermekekkel szemben hátrá-
nyos helyzetben vannak.13 Arra is számtalan kutatási eredmény mutat
rá, hogy az egyszülős családokban növekedők hamarabb maradnak
ki az iskolarendszerből, körükben gyakoribb a korai gyermekválla-
lás, és fiatal felnőtt korukban elterjedtebbek közöttük a deviáns visel-
kedésformák. E negatív jelenségek nem egyszerűen az egyszülős csa-
ládszerkezetből („csonka család”) következnek, hanem azokból a
traumatikus eseményekből, amelyek révén a csonka család kialakul,
illetve abból a kényes anyagi helyzetből, diszharmonikus szülői sze-
repekből, amibe a válást követően a gyermekek belekerültek.

Szinte alig tudunk valamit arról, hogy hogyan élik meg az érintett
gyermekek a család „újraformálódását”, hogy a gyermekek jövőbeli
életlehetőségeire milyen hatással van az, ha édesanyjuknak (vagy édes-
apjuknak) új partnere lesz. Keveset tudunk arról, hogy az új „jövevény”
szülői szerepet játszik-e el — hiszen az édes szü lővel való partneri vi-
szony ebbe az irányba tereli —, vagy egy neutrálisabb, „háztartásta-
gi” szerepet vállal magára. E partneri konstellációk hatását a szocio-
lógia alig-alig elemezte.

Sajnos olyan adatgyűjtéssel nem rendelkezünk, amely a fenti kér-
désekre választ tud adni, de arra lehetőségünk van, hogy egy nemré-
gen felvett adatrendszer alapján eligazodjunk, hogy a fenti kérdések
a gyermeki társadalom milyen részét érintheti. Azt tudjuk meghatá-
rozni, hogy a közelmúltban (2008-ban) a 18 év alatti gyermekek mi-
lyen családtípusban éltek, hogy a gyermekek hogyan oszlanak meg a
különböző családszerkezeti jellemzők szerint. A családtípusok kiala-
kítása során vizsgálódásunk elsősorban a gyermek–szülő viszonyokra
terjedt ki. Sajnos sem a gyermek–szülő, sem a gyermek–gyermek kap-
csolatok vizsgálata nem lesz teljes, hiszen a kérdezés nem a gyerme-
kekre vonatkozott, és így a rendelkezésre álló adatrendszer nem teszi
lehetővé, hogy a gyermekek különélő szülővel való viszonyát részle-
teiben is megfigyeljük. A gyermek családi viszonyairól e korlátozá-

Egyszülős családokban
nevelkedő gyermekek

13Sara McLanahan –
Gary Sandefur: Growing
Up With a Single Parent.
What Hurts, What Helps.

Harvard University Press,
Cambridge, MA, 1994.

A gyermekek családi
viszonyai
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sok ellenére is sikerült néhány új összefüggést feltárni. Három csa-
ládtípust különböztettünk meg:

1. Klasszikus szülői viszonyok („édesszülők”, vagy „vér szerinti
szülők”) jellemzik a gyermekek helyzetét, ha a gyermek, illetve a
gyermekek két édes (vér szerinti) szülővel élnek együtt.

2. Vegyes szülői helyzet („mozaikszülők”) jellemzi azon gyerme-
keket, akik kétszülős családi kontextusban élnek, ám csak az egyik
szülő vér szerinti, a másik pedig mostohaszülői szerepet formál
(őket néha mozaikszülőknek nevezzük.) Mostohaszülőnek tekint-
jük az édesszülővel élő partnert, függetlenül attól, hogy házasság-
ban vagy élettársi kapcsolatban él-e az édesszülővel. Nem szabad
elfelejteni, hogy mind a gyermekek, mind pedig a „mostohaszülő”
szempontjából ez igen sokféle szerepkapcsolatot jelenthet.

3. Egyszülős családnak tekintjük azon helyzeteket, amikor a
gyermek egy édesszülővel él együtt. Ezen családok létrejöttének
három fő útja van: legtöbbjük válás következtében jön létre, de olya-
nok is vannak, akik gyermeküket egyedül vállalják, és így élnek
egyszülős családban, és végül, ha ritkán is, de megözvegyülés ré -
vén is kialakulhat az egyszülős család.14

A 18 évesek és fiatalabbak több mint kilenctizede kétszülős csa-
ládban élt, és 85 százalékuk két vér szerinti szülővel élt együtt 2008-
ban (2. ábra). Ugyanabban az évben a gyermekek kevesebb mint
egy tizede, pontosan 8,3 százaléka élt egyszülős családban.

A fenti arányok eltérnek attól, amit a magas válási arányszámok, há-
zasságon kívüli születések fényében várunk: azok alapján ugyanis az
egyszülős családok magasabb arányára, továbbá a vegyes szülői csa-
ládok magasabb arányára lehet következtetni. Több tényező is ma-
gyarázza, hogy arányszámunk miért alacsonyabb a vártnál. Ez egy-
részt a közelítésünkből fakad: Elemzésünket a gyermekek mintáján
végezzük, és az egyszülős családok átlagos gyermekszáma kisebb, mint
a kétszülős családoké, ezért alacsonyabb arányt kell kapnunk, mint ha
a családok alapján vizsgálnánk a népességet. Másrészt azért, mert a vá-
lások egy jelentős része még akkor következik be, amikor nincsen gyer-
mek, vagy amikor a gyermekek már felnőttek. Emlékezzünk rá, hogy
az elmúlt két évtizedben a hosszú, 20 év, vagy annál hosszabb együtt-
élés után felbontott házasságok részaránya növekedett. Harmadrészt
azért, és ez a fontosabb ok, mert az egyszülős családok nemcsak ke-
letkeznek, de meg is szűnnek. (A szülők új partnerrel költöznek össze.)
Valójában tehát sokkal többen tapasztalják meg az egyszülős családi
életet, mint ahányan egy adott időpontban ilyen családszerkezetben
élnek. A rendszerváltást követően, a 2000-es évek elején 15 éves korukig
a gyermekek egy negyede élt hosszabb-rövidebb ideig egyszülős csa-
ládban. A keresztmetszeti adataink a „mozaikszülőség”-et megta-
pasztaló gyermekek számát is alulbecslik, hiszen az újjáalakult csa-
ládképződés a gyermekek későbbi életszakaszát érinti. Becsléseink
szerint 15 éves korukig a gyermekek egy tizede tapasztalja meg a „mo-
zaikcsaládosságot”, azaz a mostohaszülőséget.

Családtípusok

14Vö. Földházi Erzsébet:
Új párkapcsolatok az első
válás után – eseménytör-
téneti elemzés. Demográ-

fia, 2006/2–3. 173–196.

Az arányszámok
magyarázata
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2. ábra:
A gyermekek (18 éves és fiata-
labbak) megoszlása szülői hely-
zetek szerint Magyarországon
(2008)

Forrás: Életünk fordulópont-
jai, 3. hullám, NKI, saját szá-
mítás

A középkorú családok viszonyait tárgyalva a válással felbomlott, majd
újraalakuló családokra koncentráltunk, noha a családok többségénél
a klasszikus családfejlődés szerint, családszerkezeti törések nélkül ala-
kul az élet, fejlődnek a gyermekek. Becsléseink szerint a gyermekek há-
romnegyedét 15 éves korukig nem érinti sem az egyszülős családi hely-
zet, sem pedig a mozaikcsaládi lét. Tudatában vagyunk, hogy a családok
a gyermekek felnövekedése és felnőtté válása, iskolaváltások, költö-
zések során is számtalan problémával szembesülnek, nem egyszer ala-
kul ki feszültség gyermekek és szülők között. Úgy ítéljük meg azon-
ban, hogy ezekről a problémákról többet tudunk, mint azokról, amelyek
válás és mozaikcsalád képződés során kialakulnak, hogy a klasszikus
nukleáris családban fellépő krízishelyzetekre többféle kezelési mód áll
rendelkezésünkre, mint azokra a szülői, családi konfliktusokra, ame-
lyek az előbbiekben taglalt családszerkezeti változásokból adódnak.
Noha e problémákat részletesen bemutatni nem tudjuk, de a demog-
ráfiai folyamatok áttekintésével fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy
a válás és mozaikcsaláddá átalakulás problémái velünk vannak, és el-
terjedésük növekedésére kell számítani.

Noha a családi változások legintenzívebb időszakának a fiatal fel-
nőttkort tekintjük (párválasztás, gyermekvállalás), mint láttuk, a kö-
zépkorú családokban a gyermekek felnövekedésétől független várat-
lan események (válás, új párkapcsolat kialakítása) egyre gyakrabban
módosítják a családszerkezetet, ám az idősebb korúak családi viszo-
nyai sem maradnak érintetlenül. Az időskori családszerkezetet három
fő társadalmi folyamat formája: a gyerekek elköltözése, az özvegyü-
lés, a gyerekekkel való összeköltözés. Egy negyedik szerep — a nagy-
szülővé válás és a nagyszülőség — ma már általában a tágabb családi
rendszer részeként értelmezhető. E szinte „menetrendszerű” válto-
zások mellett az életpálya megnyúlása, a várható élettartam növeke-
dése új perspektívát kölcsönöz az időskorúaknak.

A gyerekek elköltözése a középkorúak körében indul el, és teljese-
dik ki, de részben belenyúlik a fiatal időskorba. Míg a 45–49 évesek több
mint fele — 55% — házasként él gyermekeivel, addig az 50–55 évesek
körében már csak a harmada, a 70–74 évesek egytizede él gyermeké-

A válások és
mozaikcsaláddá

átalakulások várható
növekedése

III. Idős család:
újratervezés az

életpálya harmadik
harmadában?
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vel. E változások következménye az „üres fészekként” is ismert férj–
feleség alkotta háztartás. A 2008-ban felvett adatok szerint a 65–69 éve-
sek több mint harmada (36,0%) és a 75–79 éveseknek is még alig ke-
vesebb mint negyede (22,9%) él így együtt. 

A nemzetközi kutatások arra utalnak, hogy ezen „üres fészek” idő-
szak új és egyre inkább megnyúló fázisát jelenti az életpálya harma-
dik szakaszának. Ez közvetlen következhet a várható élettartam fo-
lyamatos emelkedéséből, még ha ennek ütemét a családalapítás
elhúzódása fékezi is. Noha tudjuk azt, hogy a szülő–gyermek kapcsolat
életünk végéig is tart, mégis a gyerekek családalapításával, végleges
leválásával ennek egyértelműen új jelentése lesz. Noha különösen ná-
lunk, az elköltözött gyerekek további segítségre szorulnak, a várható
élettartam növekedése megkívánja, hogy ez az életszakasz új tarta-
lommal telítődjön. A nemzetközi szakirodalom szerint ebben az élet-
szakaszban újra intenzívvé válnak az informális segítő kapcsolatok, a
fiatal idősek stabil anyagi helyzete pedig új fogyasztási magatartás el-
terjedését is lehetővé teszi. A várható élettartam megnyúlása, és a há-
zastárssal, partnerrel szembeni magas igény azonban a párkapcsolat
felbontását, új párkapcsolat kialakítását is eredményezheti. Azon vá-
lási adatok, amelyek szerint a hosszú, húsz év házas együttélést követő
válások emelkedtek a leginkább, legalábbis erre utalnak. Egyes nyu-
gati szerzők azt állítják, hogy az individualizálódás, az egyéni bol-
dogságkeresés nemcsak a fiatal és középkorú felnőtteket, de az idősebb
korosztályt is egyre inkább jellemzi.15

Az özvegyülés családbontó szerepe a relatíve rossz magyar halan-
dósági viszonyok következtében már a hatvanas éveiben járókat is érin-
ti. A 65–69 évesek negyede (24,1%) özvegyként egyedül él; arányuk a
75–79 éves korcsoportban az idősek felét (45,0%) teszi ki. Bár a há-
zasságokat húsz év után felbontók részaránya nő, az időskori egyedüllét
döntő oka ma is az özvegyülés. A férfiak alacsonyabb várható élettar -
tama következtében az özvegyülés következtében létrejövő egyfős ház-
tartások körében jelentős a nőtöbblet, és úgyszintén a nőket jellemzi
inkább (24,6%), hogy a késő idős korban (újra) a gyermekeikkel élnek
együtt. Az idős férfiak körében viszont a két házastársból álló párkap -
csolat a legelterjedtebb: a 70–74 évesek 57,5%-a él ilyen háztartásban.

Az idősebbek családi viszonyainak áttekintése során érdemes fi-
gyelmet fordítani a különélő gyermekekre, a különélő gyermek és a szü-
lők kapcsolatára, hiszen a felnőtt gyermekek döntő többsége nem az
idősekkel él együtt. Adatgyűjtéseink alapján a gyerekek és szülők kap-
csolatát két igencsak „száraz”, de mégis fontos szempontból tudtuk mér-
ni: a személyes találkozások gyakoriságával és a gyermekhez fűződő
kapcsolattal való elégedettséggel. A gyerekekkel való kapcsolat a leg-
fontosabb az idősek számára, hiszen a 60 év felettiek igen magasra ér-
tékelték e kapcsolat minőségét. Az átlagos elégedettség a maximum
10-es közelében 9,1 értéket mutat. Ez azt jelenti, hogy szinte minden-
ki a legfelső három érték (8–9–10) közül választva „nagyon elégedett”
volt a gyermekével való kapcsolattal. Ami a különélő szülőkkel való

Az „üres fészek”
időszak

15Jenny de Jong Gierveld
– Helga de Valk –

Marieke Blommsteijn:
Living arrangements of

older persons and family
support in more

developed countries.
In: Living Arrangements

of Older Persons.
Population Bulletin of the

United Nations, Special
Issue, Nos. 42/43,

2001, 193–218.
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A különélő gyermekek
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kapcsolat gyakoriságát illeti: a gyerekek egy harmada naponta, negyede
pedig ha nem is naponta, de gyakran hetente találkozik szüleivel.
A gyer mekek egy tizede találkozik igen ritkán (ritkábban, mint havonta)
a szüleivel. A különélő gyermekek több mint felének szinte napi sze-
mélyes kapcsolata van szüleivel, és csak a szülők 15 százalékáról mond-
hatjuk, hogy igen ritkán (havonta, vagy annál is ritkábban) találkozik
gyermekeikkel. A szülőkkel való személyes kapcsolattartást alapvetően
a közelség határozza meg; a gyakori kapcsolatot segíti elő, hogy a gyer-
mekek fele ugyanazon a településen él, ahol a szüleik.

A 65 év felettiek alig több mint tizede érzi gyakran vagy állandóan
magányosnak magát. Várakozásunknak megfelelően az életkor nö-
vekedésével nő a magányosok száma. A 80–82 évesek között közel két-
szer annyian magányosak, mint a 60–64 évesek között. A csa ládi vi-
szonyok azonban az életkornál sokkal inkább magyarázzák az idősödő
népesség magányosságát. Amíg az érintettek házasságban, párkap-
csolatban élnek, a magányossággal küzdők aránya közöttük elenyé-
sző. A társ elvesztését, az egyedüllétből fakadó magá nyosságot a gye-
rekek együttléte, gyakori látogatása csak valamelyest tud ja betölteni.

Tanulmányunkban az elmúlt évtizedekben a családszerkezetben
végbement változások néhány meghatározó jellemzőjét kívántuk
áttekinteni, és rávilágítani néhány olyan demográfiai folyamatra,
amely e változások mozgatója és formálója. Noha a leglényegesebb
folyamatokra koncentráltunk, néha lényegtelennek tűnő vagy ke-
veseket érintő változásokat emeltük ki, ám ezeket jövőbeli követ-
kez ményeikre való tekintettel kiemelésre érdemes tartottuk. Átte-
kintésünk tehát semmiképpen nem lehet teljes, így nem tekinthetjük
feladatunknak az összegzést. Tanulmányunk zárásaként vissza kí-
vánunk térni a bevezetőben említett családfejlődés elmélethez. Min-
den kétséget kizáró, hogy a családfejlődés elmélete mint általános el-
mélet „megbukott”, hiszen az abban nem tárgyalt események —
válás, válás utáni új párkapcsolat alapítása, egyszülős családi helyzet,
mozaikcsalád-képződés — tömegesen jellemzik a modern világot, a
hazai népességet. A családok lényeges hányada akarva-akaratlanul
nem a családfejlődés klasszikus útját járja végig. Ugyanakkor ne be-
csüljük le, hogy szép számmal vannak olyan családok, akik a Hill–
Rodgers szerzőpáros által tipizált fázisokat járják végig, és vannak
olyan gyermekek, akik életük során nem tapasztalják meg a család-
szerkezet töréseit. Vagyis nem feltételezzük, hogy az említett „új”
eseményeket mindenkinek meg kell tapasztalnia, és mindenkinek
atipikus családi életpályát kell bejárnia. A szocializációs és életpálya-
közelítésekre alapozva hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a
népesség a családi viszonyokat illetően két lényeges szektorra bom-
lik (majd). Az egyikben a családszerkezeti változások, átmenetek ál-
landósulnak, a másikban a változások továbbra is a klasszikus csa-
ládi életpálya, a családfejlődés ritmusának megfelelően alakulnak.

Összefoglalás helyett
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