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Szendrei Eszter

A CSALÁD ÉS A RENDSZERVÁLTÁS

A rendszerváltást követő években a szociológusok a folyamatban lévő politikai, gazdasá-
gi és társadalmi változások elemzésekor a már rendelkezésre álló adatok tükrében igyekez-
tek felvázolni a változások irányát, illetve a társadalom perspektíváját. Az 1990-es évek kö-
zepén az Andorka Rudolf, valamint a Szelényi Iván által megfogalmazott prognózisok vol-
tak a leghatározottabb körvonalúak. Andorka szerint a magyar társadalom nagy kérdése a
rendszerváltozás kezdetén, hogy a nyugat-európai polgári demokráciák irányába, vagy a
dél-amerikai típusú kétpólusú, lényegében középosztály nélküli gazdasági, társadalmi és
politikai viszonyok irányába mozdul a későbbiekben. E két alternatíva közül, úgy véli, a
magyar társadalomban a kettészakadás realitása nagyobb, mint a kiegyensúlyozott, polgári
demokrácia kiépülése.' Szelényi szerint a piacgazdaság a magyar társadalomban egy
menedzser-elit kialakulását eredményezi. Nézete, hogy ez az újonnan kitermelődő társa-
dalmi réteg lesz a jövőben a magyar gazdaság, társadalom és politika meghatározója, azaz:
Magyarországon menedzserkapitalizmus van kialakulóban.2 A kedvezőtlen, polarizálódás
irányába haladó társadalmi környezetben a családok sorsának, belső élete alakulásának, a
család intézménye „fenntarthatóságának", illetve e fenntarthatóság minőségének alakulá-
sa, a családstrukturáló hatások fontos kérdésekké váltak.

Jelen dolgozatomban a családstrukturáló tényezők számbavételére, illetve saját gyűjté-
seimre támaszkodva egy alföldi kisváros munkanélküli és fekete munkából élő családjai
körében végzett vizsgálataim alapján kirajzolódó kép bemutatására teszek kísérletet.3

1.) A család erőviszonyai a társadalmi térben

A szociológiai irodalomban már az 1970-es évektől egyre több tanulmány foglalkozott
a család intézményének alakulásával, válságával.4 A rendszerváltást követően újabb lendü-
letet vett a családkutatás, s egyre szélesebb összefüggéseiben vizsgálta a családot. Magyar-
országon és külföldön az 1990-es évektől felerősödött a családi életformák pluralizációját

Andorka Rudolf: Változások és állandóságok a magyar társadalomban a rendszerváltás óta. Magyar Szemle 1994. október
1011-1024. p. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásai-
ról és problémáiról. Lakitelek. 1996.
Szelényi Iván: A magyar társadalom szerkezetének változásai a posztkommunizmusban. Kultúra és társadalom egy új kor-
szakban. Budapest, Akadémiai Kiadó 1993; Szelényi Iván: A posztkommunista társadalom szerkezetének változásai: a me-
nedzseri uralom elméletének újragondolása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998.
A munkanélküliek és az alkalmi munkából élő, vagy épp az ilyen értelemben „vegyesnek" tekinthető családok tipizálására
az életmódbeli sajátosságok alapján tettem kísérletet két korábbi tanulmányomban: Szendrei Eszter: „A semmi ágán". In
Őrsi Julianna (szerk.): Családok - famíliák - nemzetségek. Túrkeve 2003. 193-217. p. Valamint: Napszámosok. In: Őrsi
Julianna (szerk.): Nagykunsági közösségek. Lokális közösségek szerepe a változó társadalomban. Túrkeve 2004. 21-37. p.
E helyen csak néhányat emelek ki a gazdag irodalomból: Cseh-Szombathy László: A változó család. Budapest. Kossuth
Könyvkiadó 1978.; Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest, Gondolat Kiadó, 1979;
Léderer Pál (szerk.): Családmonográfiák. Szociológiai Füzetek 18. Budapest, Oktatási Minisztérium Marxizmus-
Leninizmus Főosztálya 1979; Neményi Mária (összeáll.): A család. Budapest, Gondolat Könyvkiadó 1988; H. Sas Judit;
Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban. Budapest, Akadémiai Kiadó 1976
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célzó vizsgálatok száma. Ennek okául különösképpen a - már a hetvenes években felvetett
- „válságban a család intézménye" hipotézis további elemzése - a pro és kontra érvek
felsorakoztatása - mellett az 1989 utáni gazdasági és társadalmi változások hatására még
bonyolultabbá váló családi kapcsolatok, a családi élet szervezése, a családi munkameg-
osztás és a családban betöltött szerepek változása szolgált.5 Domináns továbbra is a kétge-
nerációs együttélés (házaspár és gyermekek) modellje, a nukleáris család maradt. Ugyan-
akkor a főként demográfiailag kimutatható jellegzetességek e modellen belüli - egyre több
szálon követhető - árnyalást is szükségessé tesznek. Ilyenek elsősorban: a házasságok, az
újraházasodások, a születések - ezzel összefüggően a családok - számának folyamatos
csökkenése. Párhuzamosan másik - ugyancsak negatív - erőként mérhető a konszenzuális
kapcsolatban élők, az egyszülös családok, a gyermektelen házaspárok illetve élettársak, és
a válások számának növekedése. Ezeknek a demográfiai tényeknek a hátterében bonyolult
társadalmi-gazdasági- érték- és szemléletbeli változások, olykor kényszerek kombinációja
áll. E tényezők megerősíteni látszanak azt, a már az 1970-es évek végén megfogalmazott
prognózist, amely szerint a házasság intézménye, a család stabilitása folyamatosan gyen-
gül.6 A második évezred utolsó évében Somlai Péter a negyedszázaddal korábbihoz hason-
ló következtetésre jutott a családi életformák pl ural izei ójának hátterét és összefüggéseit
vizsgálva.7 Szűcs Zoltán ezredvégi demográfiai elemzései ugyancsak a család gyengülési
folyamatának hipotézisét erősítik."

A tradicionális családmodell gyengülésére utaló jelek az 1970-es évektől - a nemi szere-
pek változásával, a nők tömeges munkába állásával, a családon belüli hagyományos mun-
kamegosztás szigorú határvonalainak elmosódásával, a gyermeknevelés szemléletének vál-
tozásával - jelentkeztek, a későbbi évek során pedig a válások, a csonka családok számá-
nak növekedésével kiegészülve egyre erőteljesebbnek tűnnek. A családok száma hazánk-
ban az 1980-as évek derekától folyamatosan csökken. Míg 1980-ban meghaladta a három
milliót, tíz évvel később már nem érte el 2,9 milliót sem, a további években pedig egyen-
letes és folyamatos csökkenés volt jellemző. A kedvezőtlen tendencia ellenére a harmadik
évezred küszöbén családban élt a magyar lakosság 86 százaléka.1* Jóllehet egész Európában
megfigyelhető az egyszülös családok aránynövekedése, Magyarországon négy százalék-
kal magasabb az ilyen családok száma az európai átlagnál, ugyanekkor a magyar családok
33 százaléka gyermektelen.10

5 Cseh-Szombathy László: Stabilitás és instabilitás a családban. In: Hamp Gábor-Kelemen Gábor (szerk.): A család. Budapest,
Balassi-Magyar Pax Romána Kiadó, 2000. 100-105. p.; Nagy Ildikó: A családfő intézménye - nemi szerepek a családban.
In: Nagy Ildikó-Pongrácz Tiborné-Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről
2001. Budapest. TÁRKI 2002. 155-175. p.; Neményi Mária: Család és családpolitikák. Szociológiai Szemle 2003. 1. sz. 3-27.
p.; Neményi Mária-Takács Judit: Változó család - változó családpolitikák. Szociológiai Szemle 2005. 4. sz. 3-35. p.; Őrsi
Julianna: Szerepcsere. A társadalmi-gazdasági változások hatása a nagykunsági családok életmódjára. In: Őrsi Julianna (szerk.):
Kulcsemberek. Túrkeve 2002. 291-298. p.; Simonyi Ágnes: Tizenegy falu - ötvenöt család. Munkatudományi tanulmányok.
Budapest Struktúra - Munkaügyi Kiadó 2001.; Végh Károly: Család, közösségi életmód falun. A falu 1997. XII. 2. sz.
89-96. p.

6 Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest, Gondolat Kiadó 1979. 310. p.
7 Somlai Péter: A sokféleség zavara: a családi életformák pluralizációja Magyarországon. Demográfia 1999. 4. sz. 38-47. p.
8 Szűcs Zoltán: A családösszetétel változása a kilencvenes évek első felében. Demográfia 1999. 1-2. sz. 14-37. p.
9 Szűcs Zoltán: A családösszetétel változása a kilencvenes évek első felében. Demográfia 1999. 1-2. sz. 16. p.
10 Szűcs Zoltán: A családösszetétel változása a kilencvenes évek első felében. Demográfia 1999. 1-2. sz. 18.:20.p.
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Az 1970-es évek végétől már statisztikailag is kimutathatóak a törvényes házasságot
nem kötött - élettársi kapcsolatban élő - társak, bár ekkor még jellemzőbb az együttélésnek
ez a formája az idősebb - főleg özvegy - illetve az alacsony iskolázottságú nők és férfiak
körében." Az 1980-as évek közepétől egyrészt növekvő tendenciát mutat az élettársi kap-
csolatban élők száma, másrészt szélesebb korosztályt és társadalmi státuszcsoportot érint,
mint egy évtizeddel korábban.12 Egyre gyakoribbá válik, hogy a már egyszer házasságban
élt nők és férfiak az újraházasodás helyett - mintegy a házasság alternatívájaként - az élet-
társi kapcsolatot választják. Az utóbbi évtizedben pedig gyakorlattá vált - immár nem csak
az alacsonyan iskolázottak körében - hogy a házasulandó korú fiatalok nem tartják fontos-
nak kapcsolatuk törvény előtti szentesítését.13 Az 1990-es évek felmérései szerint már minden
negyedik gyermek házasságon kívül született.14

Somlai Péter, Cseh-Szombathy Lászlóhoz hasonlóan nagy fontosságot tulajdonít a csa-
lád intézményének gyengülésében a válások magas számának. Míg 1949-ben ezer lakosra
11,7 házasságkötés ellenében 1,4 válás jutott, addig az ezredfordulóra ez arány 4,6:2,4-re
módosult. A felmérések ellentmondásos állapotra vallanak: a demográfiai statisztikák a tra-
dicionális családmodell gyengülésének, míg a szemlélettel kapcsolatos felmérések a tradi-
cionális család iránti igény erősödésének hipotézisét támasztják alá.15 Őrsi Julianna 1975-
ben és 2003-ban nagykunsági közép- és főiskolás fiatalok körében végzett felmérései is ezt
a megállapítást erősítik.16 Ugyanakkor mások arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a
magyarok szemlélete az attitűdvizsgálatok szerint erősen tradicionális, a gyakorlatban ezzel
az értékrenddel csak kevesen azonosulnak.17 Egy, az 1990-es évek végén, a Családügyi Mi-
nisztérium által irányított országos szociológiai felmérés eredményei is igazolni látszanak
a klasszikus modell iránti nosztalgiát. Az adatok arra mutatnak, hogy még a fiatal (harminc
év alatti) iskolázott (felsőfokú végzettséggel rendelkező) nők és férfiak is azt a véleményt
vallják, hogy a nők elsődleges szerepe a család egyben tartása, a gyermekek nevelése, s leg-
többjük véleménye szerint az optimális a skandináv mintájú női munkavállalás volna, azaz,
hogy a nők részmunkaidős tevékenységet folytassanak.18

11 Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest, Gondolat Kiadó, 1979.
12 1970-ben hazánkban 62 ezer fő élt élettársi kapcsolatban. Számuk 1995-re több mint kétszeresére emelkedett: ekkor 143

ezer főt tartottak nyilván élettársi kapcsolatban élőként.
13 A téma aktualitását mutatja, hogy az 1990-es évek végétől egyre több demográfus és szociológus vizsgálja az élettársi versus

házastársi kapcsolatok alakulását. Itt most csak az utóbbi évek néhány témával foglalkozó publikációját említem: Bukodi
Erzsébet: Ki, mikor és kivel házasodik? A házasság helye az egyéni életútban, és történeti időben. Szociológiai Szemle 2000. 2.
sz. 105-127. p. Bukodi Erzsébet: Házasság vagy élettársi kapcsolat: ki mikor kit (nem) választ. Statisztikai Szemle 2002. 3. sz.
227-251. p. Bukodi Erzsébet: A házasság és az élettársi kapcsolatok közötti választást meghatározó tényezők. In: Spéder Zsolt
(szerk.): Család és népesség - itthon és Európában. Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet-Századvég Kiadó 2003.
165-196. p. Őrsi Julianna: A mikrotársadalom válságban lévő és megújuló intézményei. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok
- famíliák - nemzetségek. Túrkeve 2003. 313-315. p.; Pongrácz Tibomé-Spéder Zsolt (szerk.): Népesség-értékek-vélemények.
Budapest KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2003. Szűcs Zoltán: Az élettársi kapcsolatban élő családok társadalmi-
demográfiaijellemzői. Kutatási jelentések 56. Budapest KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 1996.

14 Somlai Péter: A sokféleség zavara: a családi életformák pluralizációja Magyarországon. Demográfia 199. 4. sz. 43. p.
15 Blaskó Zsuzsa: Nők és férfiak - Keresőmunka, házimunka. Kutatási jelentések 82. Budapest KSH Népességtudományi

Kutatóintézet, 2006.; Pongrácz Tiborné-S. Molnár Edit-Dobossy Imre: Család és munka - értékek és aggodalmak a
rendszerváltozás után. Budapest KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2000.

16 Őrsi Julianna: Családkép, családi minta a nagykunság fiatalok között az ezredfordulón. In: Őrsi Julianna (szerk.): Családok
- famíliák - nemzetségek. Túrkeve 2003. 139-182. p.

17 Dupcsik Csaba-Tóth Olga: feminizmus helyett familizmus. Demográfia 2008. 4. sz. 307-324. p.
18 Pongrácz Tiborné: A család és a munka szerepe a nők életében. In: Nagy Ildikó—Pongrácz Tibomé-Tóth István György:

Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2001. Budapest TÁRKI 2002. 30-45. p.
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2.) A család és a rendszerváltás

Kérdés tehát, hogy a 20. század végén hazánkban is bekövetkezett rendszerváltás milyen
mértékben és módon hatott a családformák alakulására, illetve eredményezett-e struktu-
rális vagy akár szemléletbeli változást. A társadalmi mozgások a családok életének, a csa-
lád inter- és intraperszonális kapcsolatainak, társadalmi mobilitásának, összetétel-
alakulásának, formájának, belső munkamegosztásának, a családi és azon belül az egyéni
életstratégiáknak vizsgálatán keresztül tükröződnek. Kétségtelen, hogy azok a tünetek,
amelyek erősítik a tradicionális család válságát hirdető hipotézist, már a rendszerváltás
előtt jelentkeztek, s nem csupán hazánkban, hanem általános európai jelenségként. Viszont
a statisztikák tükrében az is látható, hogy 1990 után a folyamat felgyorsult, tehát az általá-
nosan terjedő liberális szemlélet mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni a gazdasági és
társadalmi életben bekövetkezett gyökeres változások hatásait sem. A rendszerváltást
követően fokozott jelentőséget kaptak a családok életét meghatározó tényezők. Ezek közül
is a jövedelemszerzés (munka) lehetősége vagy lehetetlensége, valamint a lakóhely jellege,
a gyakorlatban pedig a két tényező szerves egysége. Az alföldi mezővárosokban például,
ahol a felülről irányított, telepített iparosítás ellenére a mezőgazdaság dominanciája a nagy-
üzemmel szervesen együttműködő háztáji gazdálkodás révén megmaradt, a nagyüzemi gaz-
dálkodás teljes összeomlása a családok egzisztenciális, ezzel együtt anyagi összeomlását
is eredményezte.

A munkanélküliség következtében megváltozott anyagi- és társadalmi státuszhelyzet a
családok tagjainak mindennapi életét megszokott medréből eltérítette, életvitelüket, a csa-
ládi munkamegosztásban elfoglalt helyüket, és nem kevés esetben egymáshoz való viszo-
nyukat is befolyásolta és módosította. Magam Túrkevén végeztem terepmunkát 2001-2008
között. Az általam vizsgált település társadalmában a kisszámú középkorú és annál idősebb
értelmiségi, pontosabban felsőfokú végzettségű és e végzettségnek megfelelő munkakör-
ben dolgozó embertől eltekintve alig található olyan család, amelynek legalább egy tagját
ne érintette volna rövidebb, de ami jellemzőbb: hosszabb ideig ez a súlyos társadalmi prob-
léma. Százhetven interjúalanyom közül száztíz volt már munkanélküli vagy az interjúké-
szítés idején sem rendelkezett munkahellyel, ötvenhatan pedig voltak már alkalmi munká-
sok vagy az interjúkészítés időpontjában is illegális munkából tartották fenn családjukat.

A kedvezőtlen munkaerőpiaci tényezők hatására a hagyományos nemi szerepek határai
tovább lazultak. Ennek következtében a munka nélkül maradt családok közül nem kevés-
ben a nő tölti be a családfenntartói tisztet. Ez a változás, főként a munkanélküli férj, csa-
ládfenntartó feleség összetételű házasságokban gyakori házastársi illetve családi konflik-
tusok forrásául szolgál, a sűrűsödő konfliktusok pedig a család kohéziója ellenében hat-
nak. Úgy tűnik, a családi kötelékek erősítéséhez jobban hozzájárul - amikor az anya veszíti
el munkahelyét, s visszavonul a háztartásba. A férj, mint családfenntartó, a feleség, mint
háziasszony, a családi élet szervezője foglalja el helyét. Az ilyen családokban a gyerekek
otthoni nevelésére, tanulásuk irányítására, a szülő által helyesnek tartott orientáció megva-
lósítására, a törzscsaláddal való szorosabb kapcsolat tartására optimálisabbak a feltételek,
mint a kétkeresős, idő- és energia szűkében lévő családokban. A tradicionális modell stabi-
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litását gyengítheti viszont az apa alacsony keresete miatti megélhetési nehézség, illetve az
ebből fakadó konfliktusok, valamint az anya társadalmi szerepének, családon kívüli kö-
zösségi életének beszűkülése, ami ugyancsak konfliktusok forrása lehet.

A legnehezebb, legtöbb konfliktushelyzetet mutató családokban mindkét házasfél munka-
nélküli. Ezekben a családokban a szülők és keresőképes gyermekeik általában alkalmi
munkák vállalásával próbálják biztosítani megélhetésüket. A képzetlen, hajdani betanított-
és segédmunkás férfiak egy része könnyebben szánja rá magát alkalmi munkák vállalásá-
ra, más részük viszont csak a segélyekre hagyatkozik. A szakmunkás, vagy annál magasab-
ban kvalifikált férfiak (technikus) többsége nem tudja feldolgozni az őt ért traumát, külö-
nösen nem a társadalmi és családi presztízsvesztést. A rendszerváltás óta - bár statisztikai
adatunk erre vonatkozóan nincs: a megállapítást a terepmunkám során tapasztaltak, vala-
mint a helyi önkormányzat e területtel foglalkozó tisztviselői által elmondottak alapján
tehetem - a munkából kiesett, új munkahelyet nem találó, az önfoglalkoztatást vállalni
nem merő, vagy abba belebukó férfiak körében figyelhető meg a korábbinál nagyobb
mértékű alkoholfogyasztás, amely az esetek egy részében lumpenizálódással párosult az
évek folyamán. Az ilyen családokban a nők vállalják a többnyire illegális vagy fél-legális
alkalmi munkákat. A munkahelyvesztést követően, vagy a próbálkozások kudarca követ-
keztében férfiak egy részének magatartása passzívvá válik, szélsőségesebb esetben bekö-
vetkezik az apának a család életéből való teljes kivonulása. E folyamatban a család
tartalékai-nak rohamos apadása jellemző. E tényezők együttese generálta a legtöbb
esetben, hogy a nők energia- és erőtartalékaikra építve családfenntartóvá váljanak."

A családfenntartói szerep az esetek többségében nem eredményezett „ családfőváltást",
de még szerepcserét" sem, bár azt is meg kell jegyeznünk, hogy előbbivel kapcsolatban
általában határozatlan válaszokat adnak a megkérdezettek. A legtöbb családban közösen
döntik el a fontosabb, a család életét, anyagi helyzetét befolyásoló ügyeket. A gyerekek
nevelése, iskolába indítása, az iskolai ügyek intézése a nők feladata, viszont a továbbtanu-
lást, a gyermekek sorsára vonatkozó döntéseket a szülők - a gyermekkel egyetértésben -
közösen hozzák meg. Ugyancsak előzetesen megbeszélik a nagyobb kiadással járó —
például tartós fogyasztási - eszközök vásárlását, közösen döntenek a lakóház tatarozásá-
ról. Az apróbb, mindennapi kiadások, általában a „ családi kassza " kulcsa a nők kezében
van. Arra a kérdésre azonban, hogy ha valamilyen okból meg kellene nevezni a családfőt,
a tradicionális normáknak megfelelő választ adják; az esetek többségében azzal az indok-
lással, hogy „ez így szokás", „mindig is így volt". A bomlófélben lévő családok esetében
azonban ez a kérdés szinte még elvileg sem merülhet fel, mivel ezekben a családokban az
apa kivonult nem csak családfenntartói szerepéből, hanem általában a család életéből. Még
ha jogi értelemben együtt van is a család, az anyára hárul nem csak a létfenntartás biztosí-
tása, hanem valamennyi, a család tagjait érintő döntés meghozatala és lebonyolítása. A
szociális osztály főmunkatársa és a városi Vöröskereszt vezetőjének elmondása szerint
akad a városban - nem is egyetlen - olyan család, ahol az apa otthoni tevékenysége a hűtő-
szekrény „kifosztására" korlátozódik. Az empirikus vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy

19 Szendrei Eszter: Napszámosok. In: Őrsi Julianna (szerk.) Nagykunsági közösségek. Lokális közösségek szerepe a változó
társadalomban. Túrkeve 2004. 21-38. p.
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szerepcseréről ezekben a családi szituációkban nem beszélhetünk. A feleség-anya család-
fenntartóvá válása inkább destruktív mint kohézionális erőket szabadít fel. Az otthon ma-
radó férj-apa nem veszi át a „gazdasszonyi", anyai teendőket, a „női" munkák továbbra is
a feleségre-anyára hárulnak. A férj-apa többszörös presztízsvesztése konfliktusokba, ita-
lozásba, az esetek egy részében agresszivitásba torkoll, amely gyakran a házasság felbon-
tásával végződik. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a családfelbomlások nem minden
esetben járnak a házasság jogi felbontásával. Különösen a szélsőségesen elmérgesedett
helyzetekben tűnik értelmetlennek a családfenntartó anya szemében a válás, hisz lumpene-
sedett férjét válás után sem tudná a család otthonából eltávolítani.

Az irreverzibilisen eldurvult miliőből az anya általában visszaköltözik gyermekeivel a
szüleihez, vagyis egy kvázi csonka család egyesül a törzscsaláddal. A csonka család törzs-
családdal való összeköltözésére konszolidáltabb körülmények között is sor kerülhet. Külö-
nösen az esetben, ha a gyermekek még kicsinyek, tehát anyjuk távollétében önmaguk ellá-
tására képtelenek. Az anya szüleihez való visszatérés nem jelenti a nagyszülők eltartóvá
való előlépését, hiszen az anya épp családfenntartói kötelezettsége miatt tér vissza gyer-
mekeivel a törzscsaládhoz. Ezekben a családokban a háztartás az összeköltözést követően
közössé válik. A jövedelmek: a szülők nyugdíja, az anyának járó családi pótlékok, eseti
szociális juttatások és az alkalmi munkabérek teljes összemosódása ugyan nem történik
meg, azonban a közös háztartás kiadásai és a gyermekek gondozása, iskoláztatása révén
keletkező terhek közös vállalása, az egymásra épülő, egymástól függő életvitel kialakítása
azt mutatja, hogy a törzscsaládba visszatérő csonka család egységet alkotva működnek
tovább. A törzscsaláddal való kapcsolat megerősödése tapasztalható olyan munkanélküli
családokban is, ahol a nukleáris család működése harmonikus vagy legalábbis kielégítő,
viszont a munkanélküli szülők már képtelenek a család működőképességét biztosítani.
Ezekben az esetekben a fix nyugdíjjal rendelkező nagyszülők rendszeres segítsége, támo-
gatása meghatározó mértékben van jelen a kiscsalád életében. Tovább erősíti a törzscsalád-
dal való kapcsolatot, ha a nagyszülők gazdálkodásába a munkanélküli szülők be tudnak
valamiképp kapcsolódni. Ezekben az esetekben ugyan nem kerül sor a nukleáris család
törzscsaládba való beolvadására, viszont a közös munkavégzés, a közös érdekeltség szoro-
sabbra fonja a szálakat.

A család intézményének jövőjét negatívan befolyásolja, hogy a házasuló korú generáció
előtt nem áll stabil minta, a szülők kettétört élete nem lehet példaértékű. Különösen ér-
vényes ez azokra a fiatalokra, akiknek nincs munkahelye, s szüleik maguk is munkanél-
küliek. Önálló lakás híján szüleikkel élnek együtt. Túrkevén a helyi születésű felsőfokú
végzettségű pályakezdők közül - alig féltucat kivétellel - csak azok élnek, akik tanulmá-
nyaik befejeztével nem találtak munkát, s így kényszerűségből, létfenntartásuk biztosítása
miatt tértek vissza a szülői házba. Látszólag a nukleáris család kohézióját erősíti ez az
élethelyzet, hisz a tradicionális „a család mint támasz" szemlélet egyik alappillére nyer lét-
jogosultságot az elesett, vagy önálló életet kezdeni nem képes fiatal szülőkkel való együtt-
élésével. A valóságban azonban ennek az állapotnak sok az árnyoldala. Alapvetően egy
olyan kényszer szüli a szülőkkel való együttélést, amely nem teszi lehetővé az egészséges,
tanult fiatalember önálló életbe való belépését, s mivel ez a helyzet nem kínál távlatot a
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teljes értékű, önálló életre, könnyen vezethet pszichés, hosszabb távon akár szomatikus sé-
rüléséhez. A kérdés, hogy a család intézményére a rendszerváltással együtt járó gazdasági
és társadalmi változások destruktívan avagy épp kohézionálisan hatottak-e inkább, jelen-
leg aligha válaszolható meg teljes biztonsággal. Amint a felmérések bemutatásakor láttuk:
a családtípusok pluralizálódása jellemezte a gyakorlatot, ugyanakkor a tradicionális csa-
ládminta igénye fogalmazódott meg dominánsan az elmúlt két évtized során.2" Úgy vélem,
ez az ellentmondás arra vall, hogy az igényelt életmodell-családmodell megvalósítását az
egyének körülményei, egzisztenciális helyzete döntő mértékben befolyásolják, illetve a le-
csúszó vagy korábbi életmódját szinten tartani alig képes rétegek esetében gyakorta lehe-
tetlenné teszik.

Az általam vizsgált, lecsúszó, vagy korábbi életmódját szinten tartani alig képes rétegek
esetében sem ítélhető meg egyértelműen a kérdés. Vizsgálataim tapasztalata alapján úgy
vélem, hogy a tradicionálisan működő családok stabilabbak még akkor is, ha a nehéz
anyagi helyzet több konfliktust teremt, mint az 1990 előtti években. Azonban azt sem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy ezekben a társadalmi rétegekben a nők általában alacsony
végzettséggel, vagy nem piacképes kvalifikációval rendelkeznek, tehát a háztartásba tör-
ténő visszavonulás, amely mintegy lét- és mentális biztonságot nyújt számukra, nem okoz
olyan mérvű presztízsvesztést, illetve egzisztenciális törést, mint egy nagyvárosi, iskolá-
zott, liberálisabb szemléletű nő esetében. E helyzet elfogadása tehát az esetek jelentős
részében nem beletörődésként, hanem a jelenlegi helyzet - még ha nem is optimális —
megoldásaként jelenik meg. A törzscsaláddal való kapcsolat felerősödése bár alapvetően
pozitív momentum, a háttér ismeretében e jelenség kedvező megítélése árnyalást igényel.
Tekintetbe kell venni ugyanis, hogy a munkanélküli, vagy éppen csonka családok esetében
a törzscsaláddal való kapcsolat felerősödését, esetleg közös háztartásban való eggyéolva-
dását kényszer szülte. Tehát nem a hagyományos, elsősorban paraszti élet és munka rend-
jének természetessége, a közös gazdálkodással együtt járó munka- és érdekközösség gene-
rálja a kötelék szorosabbá válását, hanem a kiscsalád kiszolgáltatott helyzete. A szüleivel
együtt élő, családalapításra önálló egzisztencia híján alkalmatlan fiatal esetében, amint
korábban utaltam rá, a család támaszként, biztos háttérként való megjelenése ugyancsak
kényszerű, hisz a fiatal nem önállóan dönt a szülőkkel maradásról, hanem puszta létfenn-
tartása érdekében kényszerül erre az életformára. Az úgynevezett szerepcserés családok
esetében pedig szó sincs a családfenntartó nő emancipációjának kiteljesedéséről. A család-
fenntartóvá történő „előlépés" hátterében a struggle for life kényszere áll. Vagyis a hagyo-
mányos „női", családanyai feladatok nem csupán a már korábban is gyakorolt keresőfog-
lalkozással gyarapodnak, hanem az alkalmi munkavégzés sajátosságai - amelyek alapve-
tően eltérnek úgy jellegükben, mint idő-térbeli keretükben a korábbi keresőfoglalkozástól
- révén már-már emberfeletti erőfeszítést követelnek a családfenntartó nőktől. Összessé-
gében úgy vélem, hogy a társadalom igen széles rétegeit súlyosan érintő változások fonák
módon jelentkeznek a családstrukturálás folyamatában.

20 Blaskó Zsuzsanna: Nők és férfiak - keresőmunka, házimunka. Kutatási jelentések 82. Budapest, KSH Népességtudományi
Kutató Intézet 2006.; Dupcsik Csaba-Tóth Olga Feminizmus helyett familizmus. Demográfia 2008. 4. sz. 307-328. p.;
Pongrácz Tibomé-S. Molnár Edit-Dobossy Imre: Család és munka - Értékek és aggodalmak a rendszerváltozás után.
Kutatási jelentések 62. Budapest, 2002. KSH Népességtudományi Kutatóintézet
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