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1999 októberében új műsor indult az Újvidéki Rádió magyar adá-
sában, amely kisebb-nagyobb változtatásokkal a mai napig létezik. 
Az újságírás politika- és gazdaságközpontú, a kisebbségi médiában 
emellett kiemelt szerepet kap a művelődés is. Mindennapi életünk-
nek továbbá nagyon fontos elemét képezik az emberi kapcsolatok. 
Ezekkel foglalkozunk a Közös nevezőn című heti családi magazinban, 
mégpedig nemcsak a párkapcsolattal, hanem a barátsággal, a szülő-
gyermek, a tanár-diák, a fi atal és az idős nemzedék stb. viszonyának 
különböző vetületeivel is. 

Ötvenöt perces műsorunk minden hétfőn délután kerül adásba. 
Néhányszor úgy hozta a helyzet, hogy elmaradt, az utóbbi három 
évben pedig nyáron át szünetel. Így hát – durván számolva – a húsz év 
alatt még nem értük el az ezredik műsort, de már közel járunk hozzá. 

Nehéz lenne megszámlálni, hány interjúalanyunk volt eddig. 
Vannak műsorok, amelyekben csak egy személlyel beszélgettünk, 
de olyanok is, amelyekben többel, ugyanakkor néhány szakem-
bert (pszichológust, pedagógust, szociológust stb.) többször is 
megszólaltattunk. Nagyon ritkán részesültünk visszautasításban, 
az emberek leggyakrabban vállalják az interjút, sőt, beszélgetés 
közben megnyílnak, és megosztják velünk intim gondolataikat is. 
Tapasztalatunk szerint ehhez nincs szükség semmilyen „szakmai 
fortélyra”, csupán talán jó témaválasztásra, és elsősorban a beszél-
getőtársra való odafi gyelésre. 

Ugyancsak nehéz lenne felsorolni, hogy hány településen ripor-
toztunk, de a Bánát legészakibb csücskében levő Majdány-Rábé meg 
a legdélebbi Pancsova és Hertelendyfalva, a szerémségi Maradék és 
a nyugat-bácskai Apatin, Zombor, Doroszló és Gombos közötti 
térségben nagyon sok faluban, városban jártunk már. 

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akiktől 
időnként egy-egy riportot, interjút kapunk (Kónya-Kovács Otília, 
Battyányi-Bosznai Amarilla, Szabó Gabriella, Gallusz László, He-
gedűs Erika, Pozsár Csilla), valamint külön Berényi Klárának, aki 
havi egy műsor szerkesztését vállalja. 

                                                 Nánási Anikó és Miklós Csongor
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A vállalás dönti el azt, hogy 
egy csónakban ülünk-e 

és együtt evezünk, 
vagy pedig én erre evezek, 

ő pedig amarra.
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SZERENÁD SMS-BEN

Nyugati hatásra február 14-ét, Bálint napját az utóbbi években 
a szerelmesek világnapjaként tartjuk számon. Virágszállal, 
üdvözlőlappal, apró ajándékkal tehetünk ilyenkor vallomást az 
érzelmeinkről. De megtesszük-e valóban ezen a napon? Esetleg 
máskor?

A témánk ezúttal: udvarlás egykor és most. A régi világban 
pontosan meghatározott szabályai voltak az udvarlásnak. Kez-
detként ezeket ismerteti SZABÓ GABRIELLA szakújságíró.
 

Szabó Gabriella: A falusi élet régi rendjében a legények nem 
akármikor, hanem a kijelölt legényjáró napokon látogathatták meg 
egy kis beszélgetésre a lányokat, kiszemeltjüket, választottjukat. 
Hogy melyek voltak a legényjáró napok? Hát a húsevő napok. 
Hogy a vendégek „ne lássanak málét”, vagyis hogy a lányos ház a 
vonzóbb oldalát mutassa. Ne a kását, a tésztaételt, hanem a húsfélét. 
A 19. században a parasztság heti két, legfeljebb három napot jelölt 
a főételek étrendi ritmusában húsevőnek. Általában vasárnap és 
egyszer a hét derekán, szerdán vagy csütörtökön ettek húsételt. A 
csütörtökre éppen innen ragadt a kisvasárnap elnevezés. De volt, 
ahol a vasárnap mellett a kedd, a csütörtök volt a remélt húsevő nap, 
tehát a legényjáró nap is egyben a vasárnap, a kedd és a csütörtök lett. 
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A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt jelentős 
szerepük. A magyar nyelvterületen számos adat bizonyítja, hogy a 
lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát. A legények ezt far-
sangvasárnap, azaz farsang utolsó vasárnapján tűzték a kalapjukra, 
így mentek el a bálba. Volt olyan legény, aki több leánytól is kapott 
bokrétát. Azzal kellett először táncolnia, akitől az elsőt kapta. Ezt 
tűzték a kalapjuk elejére. Az udvarlás, párválasztás és a lakodalmak 
legfőbb ideje a hagyományos paraszti életben a farsang időszaka 
volt. Éppen ezért a farsang adott alkalmat arra is, hogy tréfásan 
vagy durván fi gyelmeztessék azokat, akik még nem keltek el, azaz 
még nem mentek férjhez.

 
A felsőhegyi ŐSZ SZABÓ MÁRTA és FERENC úgy ismerkedtek meg, 
ahogyan néhány évtizeddel ezelőtt a szabályok előírták. Most 
ők mesélnek erről.

Ősz Szabó Márta: Amikor befejeztük az iskolát, akkor beiratkoz-
tunk a tánciskolába. Az is egy iskola volt. Tánc- és illemtanár tanított 
bennünket. Három kilométerre tőlünk, egy másik faluban, Keviben 
volt a tánciskola, oda kellett járnunk. Ott ismerkedtünk a fi úkkal. 
Vidékről is jöttek. Akkor még voltak gardemamák. Azok elkísértek 
bennünket, nem voltunk ennyire szabadjára engedve, mint a maiak.
• Magát is kísérték?

Persze. Mi hárman voltunk testvérek, mindhárman egyszerre 
jártunk a tánciskolába, úgyhogy nem hiába volt a gardemama, volt 
neki kire felügyelni.
• Illemtudóak voltak akkor a legények?

Igen.
• Hogyan ismerkedett meg a férjével?

Ott Keviben, a bálban. Ő is tánciskolába járt akkor, de Zentá-
ra, ugyanahhoz a tánctanárhoz. Ott három-négy fi ú volt, mi meg 
hárman lányok. Mondta nekik a tánctanár, hogy majd egyszer 
kijöttök gyakorolni Tornyosra, van ott három lány. A páromnak az 
unokatestvére is oda járt, és azt mondta: „Jaj, oda ne menjünk, ott 
van egy nagyon kövér lány...” És hát mit hozott a sors, csak összeis-
merkedtünk Keviben. Vendégest volt, és oda eljöttek. A férjem ezt 
később elmesélte, jót nevettünk rajta, hogy azért csak odakeveredtek 
abba a családba, ahová nem akartak jönni.
• Hogyan vették észre egymást?
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Hát úgy, hogy rám nézett, rám nevetett, és azt mondta: „Az 
anyád boldogságát, hát akkor gyere velem!”
• És ön hogyan emlékezik erre?

Ősz Szabó Ferenc: Most úgy tűnik, hogy nem is olyan régen 
volt még, amikor fi atalok voltunk. Valóban, ennek a tánciskolának 
föl volt építve a gyakorlata. Mikor valamennyire már ment a tánc, 
akkor vendégestet tartottak. Erre eljöttek azok is, akik már kijárták 
a tánciskolát meg akik tudtak táncolni, és akkor mindenki táncolt. 
Ez ment egy hónapon keresztül. Hetente kétszer is volt vendégest. 
Végül vizsgabálba torkollt a dolog. Megemlíteném Pesti Mihályt, aki 
tánc- és illemtanár volt. Nem csak táncolni tanított meg bennünket, 
hanem valamennyi illemre is. Na jó, akkor is röhögcséltek a fi atalok 
ezen, de azért valami csak ragadt ránk. Hogyan kell fölkérni egy 
lányt meg lekérni, meg a gardemamával hogyan kell viselkedni. Ez 
ma már nincs. Mindenki megy szabadjára, az öregebbet abszolút 
nem veszik fi gyelembe. Holott a gardemamától el lehetett szöktetni 
a lányt, ha olyan volt, és azt akarta. Abban az időben is zajlott az 
élet, de valahogy csak volt egy rend. Akkor még udvaroltunk. Most 
azt mondják: együtt járunk, meg barátnője van. Harmincöt-negy-
ven évvel ezelőtt mi még úgy mondtuk, hogy: a nagylánya meg a 
legénye. Most mások a kifejezések is. Meg az, hogy összeköltöznek, 
ki tudja hányszor, mire esetleg összeházasodnak. A házasság nem 
annyira divat mostanában.
• Mit szól ahhoz, hogy egy férfi embernek, egy férjnek udvarolnia 

kell egy szál virággal, bókkal? Kell ez a kedvesség legénykorban, 
és vajon szükséges-e később is?
Egy szál virág... ma ilyesmi már nincs. Látom a mi gyerekeinknél 

is: nem nagyon röpködnek a virágok. De akkor az mindenképpen 
egy gesztust jelentett a fi atalok közt, a fi ú gesztusa a lány felé, de 
fordítva is. Most meg úgy nézem, hogy itt problémák lesznek, 
illetve már vannak is. És az erkölcs is elszállt. Apám generációja jut 
eszembe, hiszen mi sem voltunk olyanok, mint ők. A mi fi aink sem 
olyanok, mint mi voltunk. De hogy meddig bír ez süllyedni? Mert 
úgy érzem, hogy süllyed.
• Ön szerint annak idején a lányoknak, nőknek, asszonyoknak 

jólesett a szép szó? És jólesne ma is?
Ősz Szabó Márta: Hát jólesne. Kellene!
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Változik a világ, és vele együtt az udvarlási szokások is. DR. 
HÓDI SÁNDOR pszichológust kérdezzük, hogy mi jót hoznak a 
férfi-nő viszonyba az ilyen változások?

Hódi Sándor: Az utóbbi néhány évtizedben annyira megváltoztak 
a kapcsolatok, a férfi -nő viszony, hogy még a szakemberek is kap-
kodják a fejüket, és nem győznek vizsgálatokat, kutatásokat végezni. 
Ezt közlik a világsajtóban, és akkor mindenki ezen háborog, vagy 
pedig elismerően bólogat. Valójában egy kicsit korábbra kell vissza-
menni. A régi társadalmi szokások és viselkedési minták, amelyek 
évszázadokon keresztül szabályozták a férfi -nő viszonyt, a fi atalok 
kapcsolatát, az udvarlást is, ezek mintegy ötven évvel ezelőtt kezdtek 
megváltozni, semmivé válni. Én falun születtem, gyermekkoromban 
sok időt töltöttem falusi környezetben, úgyhogy alaposan kiismer-
tem ezeket a szokásokat. Később viszont a hivatásomnál fogva újra 
találkozom ezekkel a problémákkal más, megváltozott formában. 
Szülőktől, akiknek felnövekvő lányuk, fi uk van, gyakran hallom 
azt a kérdést, hogy van-e ma udvarlás. Udvarolnak-e egyáltalán a 
fi atalok, vagy pedig zutty, összekerülnek? Én azt mondom, hogy 
bizonyos értelemben az ismerkedés folyamatát most is udvarlásnak 
lehet nevezni, más kifejezés nincs rá. De ez semmiben sem hason-
lít a fél évszázaddal ezelőtti viselkedési sémákhoz. Hogy is volt 
ez akkoron? Amikor befejezték az általános iskolát, betöltötték a 
tizenötödik életévüket, akkor elmehettek az első bálba. Az első bál 
nagy jelentőségű volt. Amikor egy kislány megjelent az első bálon, 
akkor az nagy feltűnést keltett. Utána legfeljebb a menyasszonykora 
volt annyira szép és ünnepélyes, mint ez. Hiszen az egész bálterem 
róla beszélt, őt saccolgatták, nézegették, értékelték – az édesanyja 
nagy büszkeségére. Mert akkor nem úgy volt, hogy a kislány fogta 
magát és elment a barátnőjével, hanem ment az anyuka, a nagyné-
ni is. Néha egész brancs kísérte, a gardedámok, és ezek körülülték 
a termet. Nézték, hogy a kislány mennyire kapós, ki táncoltatja, 
hányszor viszik táncba. Megvolt ennek a szépsége és a bája. Talán 
nem teljesen pontos a kifejezés, de mondjuk úgy, hogy akkor lépett a 
felnőttkor küszöbére, akkor vált fi atal felnőtté, amikor is az udvarlás 
lehetősége már nyitva állt azok a fi úk előtt, akiknek tetszett a kislány. 
Akkor még nem a nők kezdeményeztek, ez nem így működött, mint 
ma. Szerintem ez a mai liberálisabb hozzáállás még nem feltétlenül 
hátrányos, csak hát itt is sok esetben átesnek a ló másik oldalára. Na 
de azt hiszem, a régi időkben sem volt teljesen úgy, hogy a férfi ak, 
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a fi úk választanak. Akkor választott és azt választotta, aki bizonyos 
értelemben őt már kiválasztotta. Tehát rajta felejtette egyszer vagy 
kétszer a tekintetét, aztán elkapta, esetleg visszamosolygott, kellette 
egy kicsit magát. Na ennél több már nem kellett a fi únak. Csak ha 
szamár volt, nem fogta föl, hogy bizony ő tetszik ennek a kislány-
nak. Tehát fölkérte táncolni egyszer, kétszer, háromszor. Ha nem 
kosarazták ki, bátorságot kapott. Így aztán lassan összemelegedtek, 
és a lány tizenhét, legkésőbb tizennyolc éves korára férjhez is ment. 
Ezek általában jó kapcsolatok voltak, és jó házasságok jöttek létre. 
A szülők elvileg nem szóltak bele, de azért ez sem teljesen igaz, 
mert közvetve, amikor kifejtették a véleményüket arról a fi úról, 
aki a lány körül legyeskedett, abból a lány is megértette, hogy a 
szülei elviselik-e a fi út vagy tiltják, nehezményezik a kapcsolatot. 
Nem minden lány tartotta magát a szülői elvárásokhoz. Szerencsé-
sebb esetben az egész család mindkét részről rokonszenvezett és 
bátorították, építették a fi atalok kapcsolatát. Ezeket általában már 
indulásnál jó fészek várta. Akkor még divat volt a hozomány, de ha 
nem volt hozomány, akkor is valahogy sínre tették őket, és a fi ata-
lok százszorta előnyösebb helyzetből indultak neki a házaséletnek, 
mint manapság. Ha szegényebb volt a család, akkor is összedobtak 
annyit, hogy a fi ataloknak nem voltak igazi anyagi, egzisztenciális 
gondjaik. A gyerek sem, a házasság sem jelentett problémát vagy 
konfl iktust a számukra. No de előfordult az is, hogy a szülők ne-
hezményezték, nem tartották egyiket vagy másikat jó partinak 
(így nevezték ezt akkoron), de ha a fi atalok megszerették egymást, 
dönthettek úgy, hogy mégiscsak egybekelnek, összeházasodnak. Az 
szóba sem jöhetett, hogy együtt élnek, olyan erős volt a társadalmi 
szabályozás, hogy az együttélés teljesen ismeretlen volt. Ez is csak 
az utóbbi idők fejleménye itt nálunk. Szerintem ez egy nagyon 
önsorsrontó és feleslegesen átigazolt élet. Mert minden igazi, valós 
kapcsolat, házasság alapja a döntés, a másik vállalása. Ma úgy állnak 
hozzá, hogy: nem vállalom, majd még meglátjuk... De nincs mit 
meglátni, mert a vállalás dönti el azt, hogy egy csónakban ülünk-e 
és együtt evezünk, vagy pedig én erre evezek, ő pedig amarra. Szóval 
ez így nem megy. Térjünk vissza a régi időkre. Ha a fi atalok a szü-
lői tiltás ellenére is úgy döntöttek, hogy egybekelnek, akkor nagy 
lakodalomra, esküvőre nem számíthattak, mert a szülői megrovás 
egyik formája rendszerint az volt, hogy kitagadták a gyereket, nem 
adtak neki stafírungot. De ez sem tántorította el őket. Amikor a 
lány első éjszaka, hogy úgy mondjam: kimaradt (maradjunk ennél 
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a kifejezésnél), tehát nem otthon aludt, akkor másnap az édesapja 
befogta a lovakat a kocsiba, és elment a fi ús házhoz, hogy megbe-
szélje a következményeket. Hogy megbeszélje, mikorra is tűzzék ki 
az eljegyzést és az esküvőt. Mert az nem történhetett meg, hogy a 
lány kimaradt, az élet pedig ment volna tovább. Ilyen nem volt. Ezt 
az akkori társadalmi norma nem tűrte el.
• Tehát megszöktették a menyasszonyt…

Igen, megszökött. Na de most ugye szabadabb a világ, ma már 
nem számít szöktetésnek, ha valaki kimarad, mert egyszerűen így 
találta jónak. Néha olvasom a kollégáktól meg a visszaemlékezőktől, 
hogy akkor a szüzesség még nagy érték volt, és a lánytól elvárták, 
hogy úgy menjen férjhez. De ez azért nem teljesen így volt. Ez volt 
a forma, de azt hiszem, hogy lényegében semmivel sem volt kevésbé 
szexuális a világ, és már akkor is a szükség mindig törvényt bontott, 
csak a forma volt más. A fi atalok akkor is megtalálták a módját, 
hogy megismerkedjenek a másik nemmel, sőt bizonyos tapaszta-
latokra tegyenek szert, és nem szakadt rá az ég akkor sem senkire. 
De most – és valahol itt esnek át a ló másik oldalára – ez valahogy 
nyakló nélkül megy, tehát a formára nem adnak semmit, és ebből 
aztán nagyon sok probléma adódik. Ez régen úgy nézett ki, hogy az 
együttlét, az udvarlás, az első csók olyan volt, mint egy ünnepi ebéd, 
amikor vendégek vannak, virág van, terített asztal, és ennek megvan 
a maga hangulata. Ma az első kapcsolat vagy kaland az körülbelül 
olyan, mint amikor egy fi atal beugrik a McDonald’sba és bedob két 
hamburgert. Ezt azért mondom így, mert ha éhes az ember, akkor 
nincs ideje, siet. De elveszik a dolog szépsége, bája, ami az egésznek 
értelmet ad. Mert hát öt-tíz perc alatt nem ismerkednek meg azzal az 
igazi élménnyel, életérzéssel, amit maga az udvarlás szépsége is nyújt. 
Én úgy érzem, hogy egy kicsit későn születtem, és ezt végtelenül 
sajnálom, mert mindig irigyeltem a korábbi generációkat, amikor 
még szerenádot lehetett adni. Elképzelhető, hogy milyen szép volt, 
amikor megjelent a fülig szerelmes fi atalember a lány ablaka előtt, 
vitte magával a zenekart, és szívhez szóló szép dalokat játszottak. És 
ha a lány úgy találta, hogy ez megérintette a szívét, akkor meglebbent 
a függöny, esetleg kihajolt az ablakon. És ezt nem felejtette el 99 éves 
koráig, mert ez egy nagyon szép emlék. Ez már nem létezett az én 
koromban sem, de az udvarlásnak a többi repertoárja azért megvolt. 
Például hogy mikor lehetett először hazakísérni a lányt, mikor vált 
lehetővé, hogy a fi ú nemcsak hazakísérte, hanem bemehetett, mert 
a lány azt mondta, hogy a szülei szeretnék megismerni. Akkor egy 
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vasárnapi ebédnél vagy egy szombat délután tiszteletét tehette, és is-
merkedtek, beszélgettek. Ezek a tiszteletkörök valahogy fölértékelték 
a kapcsolatot, a lányt is, a fi út is, mert látszott, hogy ez társadalmilag 
nem mindegy. A világ sorsán változtat, hogy két fi atal megszerette 
egymást, komoly érdeklődést mutatnak egymás iránt. Természetesen 
ez ma elképzelhetetlen, hiszen a fi atalok úgy érzik, hogy szabadsá-
gukban lennének korlátozva, ha ilyen rigorózus ellenőrzéssel kell 
egymást megismerniük. Csak hát az a helyzet, hogy a rokonszenv 
meg a vágy akkor érlelődik szerelemmé, ha akadályoztatva van. Ha 
valamiért nem találkozhatnak, a távolság miatt vagy egyebek miatt. 
Ma elképzelhetetlen Rómeó és Júlia története. Nincs olyan akadály, 
amely miatt – hogy úgy mondjam – belobbanna igazán a szerelem. 
Megmarad egy lagymatag vágy szintjén. Nem ismerik azt az örömet, 
hogy mit jelent néhány évi udvarlás, vágyódás után együtt lenni.

Milyenek a mai idők kapcsolatteremtési szokásai? Erről kérdez-
tünk néhány fiatal hölgyet, akik mind egyetértenek abban, hogy 
a nők számára igenis fontos az udvarlás, a kedveskedés, a bók, 
és ezt el is várják.

Első nő: Én úgy gondolom, hogy a mai fi atalság nagyon megválto-
zott. Anyukám és apukám idejében, a hatvanas években teljesen más-
képp működött ez az egész, nekem sokat meséltek erről. A fi atalok 
tizennyolc-húsz éves korukban már férjhez mentek vagy feleségük 
volt. Mi nem is vagyunk olyan érettek, mint az idősebb korosztá-
lyok, és ezért minden csúszik. Ómamámékról ne is beszéljek, náluk 
az udvarlás a szerenádnál kezdődött. Nekem ez olyan szép! Inkább 
abban az időszakban szeretnék élni, de ez most már nem létezik.
• Most ezzel azt mondta, hogy Ön is szeretné, ha elhalmoznák 

virággal…
Igen, igen, szerintem ez nagyon-nagyon szép. Szerenádot ugyan 

nem kapok, de van egy kapcsolatom, és az a fi ú, akivel együtt vagyok, 
azért meg szokott lepni olykor egy-két szál rózsával.
• És ennek így kell lenni?

Szerintem igen, kell ez egy kapcsolatban. Ha az még nem is 
komoly, csak szimpátiája van valakinek, akkor is sugallni kell, hogy 
itt van valami. Aztán: valaki elmegy egy szórakozóhelyre, de nem 
mernek közeledni a fi úk. Nem értem, hogy ez miért van így. Most 
már a fi úk is külön társaságban buliznak, és külön a lányok.
• A lányok elvárnák, hogy megszólítsák őket?
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Én úgy gondolom, hogy igen. Nagyon sok barátnőm van, akinek 
szimpátiája van, de egyszerűen még a szemkontaktust sem veszik 
föl. Félősebbek lettek a férfi ak? Nem tudom, nem értem, nem fér 
a fejembe, hogy miért van ez.
• És fontosak-e az egyéb gesztusok, például a kabátföladás, 

zsebkendőfölemelés?
Én úgy gondolom, ez ma már egyáltalán nem működik. Tudom, 

hogy velem hogyan viselkednek az idősebb emberek. Nagyon 
tetszik, ha nekem, mivel nő vagyok, föladják a kabátot, az nagyon 
szép. De ez már nem divat. 

Második nő: Számomra mindenképpen fontos, hogy érezzem 
azt: nő vagyok. Tehát nem tartom elavultnak az ajtókinyitást, a 
kabátfeladást. A férfi aknak kell érezniük, mi az, ami nem elavult, 
és melyik nő követeli meg az ilyesmit. A mai korra talán a technika 
vívmányai a legjellemzőbbek. Tehát üzenetküldés telefonon, illetve 
e-mailben. Szerintem ezek a legmodernebb udvarlási technikák. 
Igaz, hogy így nem érintkezik a két személy, de viszont fontos, hogy 
legyen valamilyen formája.
• Szeretnek a lányok virágot kapni?

Szerintem igen. Én is. Nem muszáj, hogy ez bizonyos alkalmak-
kor legyen. Lehet bármikor az egész év során. Úgy gondolom, ezzel 
a többi nő is így van. Fontos, hogy időnként eszükbe jussunk. Nekik 
kell érezniük, hogy mikor.
• Azt mondják, hogy a mai tinédzserek nagyon leegyszerűsítették 

a közeledést, a kapcsolatfenntartást. Ön szerint jó ez?
Abszolút nem jó. Szerintem fontos lenne, hogy egy lány még-

iscsak nőnek érezze magát. Ahhoz pedig az kell, hogy egy férfi  
tudjon udvarolni.
• A férfi ak néha visszavágnak azzal, hogy a nők sem tudják igazán 

visszareagálni a dolgokat.
Való igaz, a mai fi atalok között nem mindenki tud reagálni erre. 

De szerintem azért egy bizonyos idő után kell az a szál virág.
• A Bálint-nap viszonylag új szokás ezen a tájon. Fontos-e, hogy 

az ilyen napokról megemlékezzenek?
Nekem nem feltétlenül fontos, hogy pont azon a napon emlékez-

zen meg a párom. Emlékezzen rám egész évben, bármelyik napon. 
Ezt meg is követelem, nem szóval, hanem éreztetem.
• A nők udvarolhatnak-e?

Ahhoz, hogy te nőnek érezhesd magad, szerintem nem jó, ha te 
udvarolsz. Viszont nem baj, ha egy nő kezdeményez…



■   Szerenád sms-ben  ■ 17  ■

• Milyen legyen ez a kezdeményezés, hogy a nőiesség ne csorbuljon?
Jeleket adsz le, beszédbe elegyedsz vele. Azért érzékelhető, ha 

egy nő kezdeményezni szeretne.
• Fontos-e egy mostani fi atal nőnek, lánynak az udvarlás, illetve 

udvarolnak-e egyáltalán a férfi ak?
Harmadik nő: Én szerencsés vagyok ebből a szempontból, 

ugyanis azok a fi úk, akik nekem udvaroltak, még tényleg tudtak 
udvarolni. És én ezt el is vártam, hogy ha egy fi ú közeledik hozzám, 
akkor igenis tessék udvarolni. Legalább egy kicsit, és legalább abban 
az első fázisban, ameddig meg nem ismerkedünk valamivel jobban. 
A férjem egy kifejezetten romantikus típus, ő előszeretettel udvarolt 
nekem, és kedveskedett különböző ajándéktárgyakkal. Viszont 
úgy gondolom, hogy ez egyre inkább aktualitását veszíti a fi ata-
lok körében. Egyszerűen elfelejtenek udvarolni. Nagyon-nagyon 
remélem, hogy ez nem egy végleges állapot, és ők is érzik annak a 
szükségességét, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a lányokhoz. Az 
udvarlás nagyon sokat jelent. Ezzel inkább el tudják érni a céljukat 
egy kiszemelt lánynál, mint amikor durván vagy hideg módon a 
lényegre térnek.
• Melyek azok az udvarlási gesztusok, amelyeket egy fi atal nő 

szívesen fogad?
Nagyon apró fi gyelmességekről van szó. Tehát nem feltétlenül 

arra gondolok, hogy ajándékokkal kell elhalmozni egy lányt. Tudni 
kell, hogy mikor van a születésnapja, különböző ünnepeken, apró, 
pici, gesztusértékű dolgokkal kedveskedhet egy fi ú. Azt minden lány 
értékeli. Nem kell ezt túlzásba vinni. Nagyon pozitívan tudom érté-
kelni, ha egy fi atalember így viszonyul a hölgy társához, és úgy érzem, 
hogy szükség van erre, hiszen valami úton-módon ez is meghatározza 
az életminőségünket. Ezek apró dolgok, nem kerülnek pénzbe, mégis 
gazdagabbá teszik az életünket. Szerintem a lányok egyre kevésbé 
tudják fogadni az udvarlást, hiszen nem szoknak hozzá. Azt sem 
tudják, hogy bizonyos esetekben ezt hogyan kell lereagálni. Hogy 
ők udvarolnak-e? Pont ebből kifolyólag úgy gondolom, hogy ha a 
fi úk nem rajongják őket körül, akkor természetesen megpróbálják ők 
elérni a céljukat, és akkor egy icipicit rámenősebben próbálkoznak a 
fi úknál. Ám szerintem a kezdeményezés azért maradjon meg mégis 
a fi úknál. Avagy: legalább a hitüket hagyjuk meg.
• Mennyire veszett el az udvarlás szokása, hagyománya manapság?

Negyedik nő: Szerintem az a klasszikus udvarlás, csónakázás, 
sétálgatás, ez manapság, ebben a rohanó világban eltűnt, viszont 
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megjelentek újabb formák. Sms-ben egy pár kedves sor, kedves 
levelezés. Egy másik formája alakult ki a kapcsolattartásnak. A kap-
csolat alapjaként és a melegen tartásához mindenképpen szükséges 
az udvarlás, a kedvesség. Nem kötelezően napi szinten, de biztos, 
hogy olykor jólesik mindkét félnek.
• Szükségesek-e a régi gesztusok, miszerint például a férfi  fölsegíti 

a nőre a kabátot.
Én személy szerint annyira nem igénylem, de ha valaki a fi gyel-

mével megtisztel, látja bennem a nőt, akkor az jólesik. De nem 
terhelem le a másikat azzal, hogy ezt elvárásként állítom elébe.
• Egyenjogúság szükséges ezen a téren?

Szerintem a nőnek meg kell maradnia nőnek, és a női tartásának 
is meg kell maradnia. Rafi náltsággal teremtsen olyan helyzetet, 
hogy a férfi  kezdeményezhessen. Tehát tényleg legyen mellettünk 
egy kőszikla, aki – ha kell – akkor rácsap a kerek asztal sarkára. Ne 
legyen tutyimutyi.

Ötödik nő: Akármennyire is igyekszik egy nő határozottnak, 
önállónak, emancipáltnak mutatni, érezni magát, véleményem 
szerint azért igenis szüksége van az udvarlásra, mert ez a nőiessé-
gének a megerősítése. Hozzátartozik az is, hogy szépen mosolyog, 
kedveseket és okosakat mond. Ehhez mindenképpen szükség van az 
udvarlásra, és szerintem ezt a férfi ak is komolyan veszik. Udvarlás 
nélkül hogy alakul ki egy kapcsolat? Az elég sivár lehet... Ha valaki 
szerelmes, vagy legalábbis szimpatizál valakivel, akkor mindenkép-
pen elmaradhatatlan az udvarlás.
• Milyen gesztusokat igényelnek a nők? 

Sokszor a minimum is elég. Egy kedves pillantás, egy mosoly, 
egy elismerő tekintet. Ez már nagyon sokat jelent.
• Bókok, ajándékok?

Meglepetések! A meglepetések nagyon fontosak. Úgy még a 
házasság előtt, mint a házasságban. Én annak a híve vagyok, hogy 
udvarlásra nemcsak akkor van szükség, mielőtt házasságra vagy 
kapcsolatra kerülne sor (vagy egy hosszú kapcsolatot illetően ma 
már élettársi kapcsolatról beszélünk), hanem amikor már együtt 
élnek, már házasok. Amikor élettársi viszonyban élnek, akkor is 
nagyon nagy szükség van erre. Nekem igazán kedves emlékem 
az, amikor a férjem egyszer meglepett. Azt mondta: legyél szíves, 
hozz nekem egy teát, mert olyan jól esne. És én fogtam magam, 
és kimentem a konyhába. De nem arról volt szó, hogy a tea miatt 
menjek ki, hanem ott várt engem egy meglepetés: tizenegy szál 
vörös rózsa. Nekem ez óriási élmény volt, eleredt a könnyem.
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• Milyen alkalomból történt ez? Csak úgy?
Igen, csak úgy. Mert ő meglátta a virágot, és rám gondolt. Nem 

kell születésnapnak vagy névnapnak lennie, hanem egyáltalán a 
szürke hétköznapokat ilyen apróságokkal földobni, megédesíteni, 
bearanyozni.
• A nőknek kell-e kezdeményezniük?

Figyelemfölkeltésre szerintem mindenképpen szükség van, mert 
lehet, hogy az a férfi  észre sem venné azt a nőt.
• És a rámenősség, a szerepcsere? Mivel egyenrangúak vagyunk, 

és a XXI. században élünk…
Részemről ezt elképzelhetetlennek tartom. Véleményem szerint 

egy párkapcsolaton belül mindkét félnek megvan a maga szerepe.

A hölgyek után férfivélemények következnek az udvarlás fon-
tosságáról.

Első férfi: Régen más világ volt. Az udvarlás került az első helyre, 
ha valakit meg akartál hódítani. A virágnak szerintem most is előkelő 
szerepe lehetne a fi ataloknál, de ma sajnos azt sem tudják, mit jelent 
virágot venni valakinek. Most már inkább a nők kezdeményeznek, 
ahogy látom. Pedig a férfi nak kellene. Aztán: annak idején, régen 
Szabadkán három hely volt, ahová este el lehetett menni táncolni. 
Ott jöttek össze a lányok és a fi úk, ott vetettek szemet egymásra. És 
bizony sokat kellett udvarolni, hogy valaki közelebb kerüljön valaki-
hez. Amikor én voltam fi atal, a lányok az anyjukkal mentek a táncra.
• Az anyák engedték, vagy azért megnézték, hogy melyik fi úval 

táncolhat a lányuk?
Általában többnyire engedték. De mást is elmondanék: abban 

a világban, amikor én voltam fi atal, minden városrésznek volt egy 
bandája, amelynek tagjai nem engedték be a máshonnan érkező 
fi úkat a lányokhoz. Sok verekedés történt. Amikor kísérték haza a 
lányokat ezek a máshonnan jött fi úk, és beleütköztek a bandába, ak-
kor sokszor megverték őket, úgyhogy aztán el is kerülték azt a részt.

Második férfi: Udvarlás? Persze hogy kell, természetesen. 
Minden valamirevaló férfi nak igenis kell udvarolnia. Persze ebben 
egyesek nagyon jók, mások kevésbé. Akadnak kevésbé romantikus 
típusok, ezek közé tartozok én is, de udvarolni azért időnként 
szoktam és szeretek is.
• Ha már meghódította a párját, feleségét, barátnőjét, akkor is 

mutatkozik szükség további gesztusokra?
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Szerintem igen. A sikeres együttélésnek ez egy nagyon fontos 
része. Vannak pillanatok, amikor így kell hozzáállni a dolgokhoz, 
egy kis udvarlással, egy kis hízelgéssel…
• A nők ezt elvárják?

Szerintem minden nőnek nagyon jólesik, ha megdicsérik, ha 
azt mondják: szép a frizurád vagy a ruhád vagy a cipőd. Ez nagyon 
jólesik nemcsak a nőnek, a férfi nak is, de főleg a nők várják ezt el 
és szeretik.
• Tehát a férfi aknak is jólesik néha egy-egy jó szó?

Minden embernek jólesik, ha valamiért megdicsérik.
• Mi változott az idők során? Sokak szerint az utóbbi egy-két 

évtizedben a fi ataloknak egészen más a hozzáállása.
A mi szüleink vagy a nagyszüleink egész másképp udvaroltak, 

mások voltak a kapcsolatok, az elvárások. Már mi is másképp 
csináltuk ezt. De a mai fi atalok? Nekem fi atal gyerekeim vannak, 
húszéves a fi am, így van némi rálátásom. Tény, ez a mai rohanó és 
komputerizált világ nagyon rossz felé irányítja a fi atalokat. Nem 
beszélgetnek egymással, sms-ekkel meg Facebookon keresztül 
tárgyalnak, és elmarad az udvarlás, az együttlét, a romantika, és ez 
hiányzik. A mi időnkben teljesen normális volt, hogy a lányokat 
hazakísértük. Én mint sportoló a jégpályán lógtam állandóan, ott 
a lányokkal korcsolyáztunk, és utána hazakísértük azt, aki tetszett. 
Akkor így kezdődött egy kapcsolat, vagy nem kezdődött, attól függ. 
A mai gyerekek ilyet már nem csinálnak. A hazakísérés nem divat, 
csak imitt-amott hallok ilyesmit. Külön mennek a fi úk szórakozni 
és külön a lányok. És akkor vagy összejön valami, vagy nem. Ezt én 
már nem is tudom követni. Megváltozott a világ nagyon.
• Ön szokott-e virágot venni? Az udvarlás idején és most is, amikor 

már hosszú évek óta házasságban él?
Persze, szoktam. Ha vannak ilyen alkalmak, születésnap, évfor-

duló, vagy valamilyen fontos dátum, akkor igen.
• És a párja megörül?

Mindig megörül neki. Ki is szokta mutatni, mondja is, hogy neki 
szüksége van erre. De ezt nem kell mondania, mert én az ilyesmire 
odafi gyelek.



Eddig azt hallottuk, hogy bezzeg a régi szép időkben minden 
sokkal jobb volt, így az udvarlás, a párválasztás is. Miért van ez 
így? A szót ismét átadjuk dr. HÓDI SÁNDOR pszichológusnak.

Hódi Sándor: Vitathatatlanul előnyösebb ma a helyzet olyan szem-
pontból, hogy itt van a mobiltelefon, az internet, több a szórakozási 
lehetőség, ahol elvileg nagyobb esély nyílik megtalálni a számunkra 
„megfelelőt” (idézőjelben mondva), mert ugye mindenki azt gon-
dolja, hogy valahol a világban ott az a kislány vagy az a fi atalember, 
aki álmai netovábbja, és ha rátalál, akkor révbe jutott az élete. Ez 
nem egészen van így, de ez a vágy ott él bennük. És a több ember 
közt nagyobb a lehetőség, hogy rátaláljanak. De hát nem találnak 
rá. Szóval ez a gond, hogy hiába az internet, hiába a mobil, hiába a 
diszkó. Praxisomban azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon egyedül 
vannak a fi atalok. Eltűntek azok a sémák, ahogyan meg lehet ismer-
kedni. Annak idején azt hittem, hogy ha az a rigorózus szabályozás 
és ellenőrzés eltűnik, akkor az ember fölfalja a lányokat, akik útjába 
kerülnek, mert szabad lesz. Ez azért nincs így. Nagyon sok a ma-
gányos fi atal lány, akik okosak, szépek, helyesek, egzisztenciálisan 
is megalapozott az életük, de szingliként élik a legszebb éveiket, 
egyedül. Ez is egy ellentmondása a kornak és ennek a világnak, hogy 
miért kell a legszebb éveket egyedül, várakozva tölteni. Később már, 
mire valakivel megismerkedhet, akkor már mire jó, hogy szép meg 
helyes, hiszen már érettebb nő. Nem talál a piacon olyan lovagot, 
aki számára megfelelne, mert azok akkor már fi atalabbakat keresnek, 
vagy esetleg már megnősültek. Így egyre nehezebb igazán megfele-
lő partnert találni, olyan „évjáratból”, amely a párkapcsolatokban 
jellemző a nemek között.
• Alkalmazkodni is nehezebb, már ha talál valakit az ember…

Így van, ez nagyon fontos. Régen úgy tartották, hogy a túl 
fi atalon kötött házasságok nem jók, mert később, felnőtté válva, a 
megváltozott életkörülmények miatt megváltozik a természetük is, 
és nehezen férnek össze. Van ebben valami. De ez fordítva is igaz. 
Ha úgy harmincéves koráig agglegénykedik valaki, vagy egy lány 
egyedül él, akkor már kialakulnak és rögzülnek azok a szokásai, 
amelyeken nagyon nehezen tud változtatni. Vagy ha változtat is, 
akkor ez nehezére esik, és nem igazán érzi jól magát. Meg kell szokni 
egymást, és meg kell szokni a közös életet. Itt a fi atalok rugalma-
sabbak, könnyebben alkalmazkodnak egymáshoz. Nem beszélve a 
családról, a gyermekvállalásról.
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• Tudják-e a mai fi atalok produkálni és fogadni az udvarlást? 
Van-e kitől megtanulni egy fi únak udvarolni, és egy lány, egy 
nő tudja-e fogadni az udvarlást egyáltalán?
Ők modellt követnek. Miután eltűnt a régi társadalmi modell, 

most a tévé kínálja fel az újat. Ez viszont nem nagyon készíti fel sem 
a lányokat, sem a fi úkat arra, hogyan kell egy kapcsolatba belemen-
ni. Megy egy sms, hogy: „jó vagy nálam”, „csíplek”. Elképzelni sem 
tudom, hogy ilyen helyzetben hogyan lehet igazán a másik szívéig, 
lelkéig eljutni, mert a tévé által kínált sémák erre nem jók. Nem 
beszélve arról a hihetetlen zörejről, nem tudom én hány decibeles 
fülkárosító, halláskárosító zajról, ami ma a diszkókban van. Hát ott 
nem lehet beszélni, nem lehet a lány fülébe súgni, ha netán eszébe 
jut a fi únak valami, és fordítva sem. A legalapvetőbb dolgokat sem 
tudják megbeszélni, nincs mód intimitásra. Én néha azt gondolom, 
hogy talán azért is van ez a dübörgés, a fény-, hangeff ektus, hogy az 
intimitás megszűnjön, hogy ne tudjanak igazán összehangolódni. 
Csak a tömeg marad, atomokkal, emberekkel, akik társtalanul ott 
lődörögnek, vonaglanak, táncolnak. Önmagam táncolok – ez egy 
végtelen hiányérzet a korábbi szép időkhöz képest, mármint olyan 
értelemben, hogy egy keringőt vagy egy tangót lejteni egy bálte-
remben, az más volt, mint ma egy óriási nagy dübörgés, villogás 
közepette egyedül rángatózni egy csoportban. Karikírozom egy 
kicsit, de azt hiszem, hogy ez fájdalmas. Ez nagyon nagy veszteség 
a fi ataloknak, mert elmúlnak azok a szép évek, amikor maga az 
udvarlás meg a fl ört meg az ismerkedés hallatlanul szép élmény 
lehetne. De ha sms-eznek vagy e-maileznek, ez is bizonyos értelem-
ben udvarlás vagy udvarláspótlék, mert amíg én a másik fi gyelmét 
felhívom magamra, vagy ő felhívja az én fi gyelmemet magára, és ha 
kapcsolatba kerülünk, ez a folyamat mégiscsak udvarlás, bármilyen 
modern formában is zajlik. Csak az a gond, hogy ennek rendkívül 
sok érzelmi, emberi vonatkozása sikkad el, amelyek korábban adva 
voltak. Egyébként is gond, hogy érzelmileg üresedik ki minden kap-
csolat. Nemcsak az udvarlás, hanem az emberi, társadalmi kapcsola-
tok. Visszakanyarodva a témához, azt hiszem, hogy a régi udvarlási 
szokások voltaképpen az intimitás kialakulásának, elmélyülésének 
az útját jelentették, és egy tartalmas, mély emberi kapcsolathoz 
vezettek. Nem voltak azok sem konfl iktusmentes kapcsolatok, de 
érzelmileg sokkal telítettebbek voltak, mint a maiak.

                                             



HOLTOMIGLAN-HOLTODIGLAN?

Két évtizeddel ezelőtt Angliából indult egy kezdeményezés, 
amely minden évben – Bálint-nap környékén – egy héten át a 
házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. 
Ennek alapján négy kontinens több tucat országában világszer-
te megünneplik, illetve megemlékeznek a házasság hetéről. A 
témáról három szakember mond véleményt: SÁRCSEVITY HAJDÚ 
BEA szociálpolitikus, ÖRDÖG RÓBERT családterapeuta és dr. HÓDI 
SÁNDOR pszichológus.
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Sárcsevity Hajdú Bea: A házasság intézményének csökken a nép-
szerűsége, ez egy világtendencia. Így egész Európára jellemző, nem 
csak Magyarországra vagy Szerbiára. Megfi gyelhető ugyanakkor: 
Nyugat-Európában a házasság intézményének népszerűtlenebbé 
válásával párhuzamosan nőtt az élettársi kapcsolatok száma. A fi a-
talok előbb fognak élettársi kapcsolatot vállalni, mint házastársakká 
válni. Kitolódott időben a gyermekvállalás, különösen az elmúlt 
két évtizedben. A kilencvenes években általában 22 és 25 év között 
vállaltak gyermeket a fi atalok. Ez a szám ma már 29 és 32 között 
van. Tehát Nyugat-Európában ezek a tendenciák sokkal előbb elkez-
dődtek, mint nálunk. Sok tudós szerint bizonyos fokig a gazdasági 
tényezők sem hanyagolhatók el, azaz régen a kelet-közép-európai 
országokban az államszocializmus nagyobbfajta biztonságérzetet 
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nyújtott, aminek hatására korábban vállaltak gyermeket, és koráb-
ban házasodtak a párok.
• A fi atalok tudták, hogy megvan a ház, megvan a munka, akkor 

úgymond miért ne házasodjunk...
Igen. Lesz mindenkinek munkája, de nem feltétlenül kötelező 

a feleségnek is dolgoznia, ha nem akar. Azonban ha a kétkeresős 
modellt választják, az is működhet, és lesz egy stabil anyagi háttér. 
Biztosítani tudják maguknak a lakhatást, a hitelt is képesek lesz-
nek kifi zetni. Tehát létezett egy ilyenfajta stabilitás. Ami aztán 
megszűnt, s jött a háborús időszak, s közben nagyban változtak a 
szerepek. Maga a gazdasági változás pedig kényszerhelyzetbe hozta 
a fi atalokat és a szülőket is, előidézve ezeket az említett világten-
denciákat.
• Nyugaton tehát már elfogadott, hogy a fi atalok együtt élnek és 

nem házasodnak.
Így van. Úgy gondolom, hogy sokkal elfogadottabb, mint ná-

lunk, miként a nemi szerepeknek a változása is, azaz a férfi  és a nő 
a szerepe a házasságon belül. Mert ez is megváltozott. Az azonos 
neműek házassága is elfogadottabb, nálunk még elképzelhetetlen. 
Nagyon érződik az, hogy ott előbb kezdődtek bizonyos folyamatok, 
mint errefelé.
• Jók ezek a folyamatok?

A változásnak önmagában véve nem kell feltétlenül rosszat 
hoznia, amennyiben tudunk alkalmazkodni hozzá. Nekem mint 
nőnek például nagyon sok pozitív dolgot tud hozni az, hogy a nők 
is egyenlőséget kaptak. Tanulhatunk, saját karriert építhetünk. 
De van ennek egy másik oldala is. A kettő közötti harmóniát kell 
megtalálni, s itt a házasságra mint intézményre utalok, annak mo-
dernitására gondolok, hogy nem szabad ezeknél a merev szerepeknél 
megragadni, miszerint a férfi nál van a pénz, a nő meg az otthoni 
modellt képviseli. Ezt kellene rugalmasabban kezelni, a jövő ebbe 
az irányba vezet. A pszichológusok ezt sokszor megtámadják azzal, 
hogy a férfi nak csökkenni fog az önértékelése, ha mondjuk ő lesz 
az otthoni szereplő. Például a nő több nyelvet ismer, képzettebb, 
mondjuk neki lesz jobb munkája, és ő lesz a pénzkereső. Tehát ezek a 
mostani modellek ilyen szinten is meg tudnak bukni a mai világban, 
amikor alapvetően a munkának nagyon fontos a szerepe, mert egy 
család csak akkor stabil, ha megfelelő anyagi bevétellel rendelkezik.
• Mindez magyarázható csak pénzügyekkel, vagy talán a mai 

fi atalok jobban igénylik a szabadságot?



■   Holtomiglan-holtodiglan?   ■ 25  ■

Maga a házasodási, illetve a gyermekvállalási kedv a középisko-
lások körében nagyon magas. Ezt a Vajdaságban készített kutatások 
is bizonyítják. Ez valahol később változik meg. Valójában azt gon-
dolom, hogy nem feltétlenül a fi atalok házasodási kedve csökken, 
hanem azok az élethelyzetek, amelyekbe kerülnek, azok változtatják 
ezt meg. Például az, hogy hosszabb ideig tanul, és hogy milyenek a 
gazdasági elvárások. Tehát a fogyasztói társadalom milyen ütemet 
diktál, milyen nehezen kap munkát, és ha kap, akkor az általában 
nem stabil. Részidős munkát kapnak vagy meghatározott munka-
idős munkához jutnak, ez pedig közvetlenül magát a biztonság-
érzetet csökkenti. Nyilván minden fi atal szeretne jobbat adni a 
gyermekének annál, mint amiben ő nőtt fel, vagy legalább annyit 
adni. Ma már az is jellemző tendencia, hogy a fi atal tanul, befejezi 
az iskolát, elkezd dolgozni, és újra beiratkozik valamilyen iskolába, 
és a szüleivel marad. Sokszor megtörténik az is, hogy kiköltözött 
már úgymond a családi fészekből, de vissza kell költöznie. Esetleg 
odahozza az ő családját is. Az, hogy nem tudnak önállósodni, 
elköltözni, nem tudnak stabilakká válni, mindezek a tényezők is 
kitolják a házassági kedvet.
• Gyakorlatilag mindig a pénz körül forgunk. Valahogy úgy hozta 

a világ, hogy nagyon függünk az anyagiaktól…
Ez azért fontos, mert az anyagiak hozzák a stabilitást az életben. 

Persze egy stabil kapcsolat nemcsak az anyagiakon múlik. Számos 
más dolog is közrejátszik: muszáj a párnak jól működnie együtt, 
továbbá jó kommunikációs készség és konfl iktusmegoldási képesség 
szükséges. Rengeteg eleme van egy házasságnak, de az egyik legfon-
tosabb az anyagi biztonság – aminek egyébként korábban nem volt 
ennyire kiemelt szerepe. Most presztízs lett, hogy hol élek, milyen 
autót vezetek. Ez a fogyasztói társadalommal érkezett, és nagyon 
erősen hat a mostani fi atalokra. Kialakul egy kép, amit szeretnének 
elérni, így a saját önkifejezési vágyuk is erősebb. Némileg önzőb-
bek lettek tehát céljaik megvalósításában. Az individualizmus is 
sokkal erősebb. Régebben például a nő sokkal jobban elnyomta 
saját egyéniségét és elfogadta azt a szerepét, hogy ő háztartásbeli, 
a gyermekeket neveli, az apa pedig a pénzkereső. Erősebben voltak 
meghatározva a szerepek, hogy ki, mit és hogyan csináljon.
• Még az sem volt nagy ügy, ha több generáció élt együtt.

Ez sem jelentett egyáltalán problémát. Most viszont a kis család, 
a mikrocsalád a jellemző, amikor nem él több generáció együtt. És az 
is tipikus, hogy akár az ilyen mikrocsaládban is meg tudnak bomlani 
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a szerepek. Mert a különböző élethelyzetek úgy hozhatják, hogy az 
egyik személy számára fontosabb az önkiteljesedés, a másik pedig 
családcentrikusabb. Tehát nagyon bonyolult és összetett helyzetek 
lehetségesek, amelyekre nemcsak a külső tényezők hatnak, hanem 
a belső tényezők is. Az egyénnek a karaktere és a belső igényei vál-
tak nagyon fontosakká. És sokkal kevésbé engedi meg magának az 
egyén, hogy elnyomja az önkiteljesedést. Annak idején, ha valakik 
megházasodtak, és ezek a kötelékek egyszer megköttettek, akkor 
utána nem választották szét őket. Tényleg csak valami igen nagy do-
lognak kellett történnie, amikor a régiek elváltak vagy nem tudtak 
együtt élni. Ma sokkal könnyebben eldobjuk ezeket a kapcsolatokat, 
és úgy vagyunk velük, hogy majd lesz új.
• Ez mintha azt sugallná, nem tragédia, hogy a házasság intézmé-

nyei meginognak.
Úgy vélem, a házasság intézménye fontos, ugyanakkor egészen 

más szerepet képvisel, mint az élettársi kapcsolat. És itt lényeges 
kidomborítani, hogy maga a házasság egy bizonyos rituálén ke-
resztül köttetik meg; hagyományok őrzik, kötelékeket kapcsol 
össze. Sokkal stabilabb érzést biztosít a feleknek, mint az élettársi 
kapcsolat. Amiből ráadásul bármikor ki lehet lépni. Maga a házas-
ság tehát fontos, de mára megváltozott a belső működése, a nemek 
közötti eloszlás, a gyermeknevelés és így tovább. Mindez másmilyen 
irányban halad, és erre fontos lesz odafi gyelni, mert feszültséget 
okozhat a generációk között.
• Tehát korai lenne a házasság intézményét leírni…

Intézményként a házasságot mindenképpen támogatni kell. 
Látom a szüleimet, mennyire boldogan élnek házasságban. Maga 
a házasság mint kötelék fontos abból adódóan, hogy a bizonytalan 
világban olyan könnyen felszakítjuk a kapcsolatokat, olyan könnyen 
feladjuk őket, a házasság viszont stabilitást jelent, amit mégsem le-
het olyan könnyen megszakítani. Nem is nehezen, de nem annyira 
könnyen, mint egy élettársi kapcsolatot. És ez is egy biztonságos 
pont tud lenni egy fi atal életében.
• Kinek és mit kellene tenni annak érdekében, hogy esetleg a ten-

dencia visszafelé forduljon, tehát több fi atal kössön házasságot?
A fi atalokkal kell nagyon sokat beszélgetni a család fontos-

ságáról. Nem említve külön, hogy az élettársi vagy házastársi. 
Mindebből a tanárok sem maradhatnak ki, valamint azok, akik a 
fi atalokkal foglalkoznak. Sokszor a két félnek egyébként teljesen 
mások az elvárásai a családról. Ezeket meg kell beszélni. És nagyon 
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sok olyan konfl iktus jelentkezhet családon belül, amelyek megol-
dása nem tűr halasztást, mert különben válás lesz a vége. A válások 
száma azért nőtt meg, mert nem tudjuk kezelni a konfl iktusokat. 
Nem tudunk beszélni róluk. Úgy vagyunk velük, hogy amennyi-
ben képtelenek vagyunk egy adott konfl iktus megoldására, akkor 
kilépünk belőle. Egyszerűen otthagyjuk, és majd alakul valahogy 
az élet. Régen nagyon fontos volt megtanulni élni a másikkal. Ez 
ma már nem annyira lényeges. Ezeken a dolgokon változtatni kell, 
de nem feltétlenül kötődve a normákhoz.

Sok fiatal szeretne ugyan házasságra lépni, de megriadnak a 
rájuk váró kötelezettségektől, illetve az új embertárssal kap-
csolatos gondoktól. Pedig a problémák és a gondok is a társas 
élet részei. Dr. HÓDI SÁNDOR pszichológus beszél arról, hogy 
miért is fontos ez az elemi társadalmi kötelék, és hogy miként 
kell tekintenünk a társas élet okozta nehézségekre.

Hódi Sándor: Talán ágyazzuk bele a problémát a világtrendbe, hogy 
viszonyítani tudjuk, nálunk akkor milyen is a helyzet: jó vagy rossz 
az átlaghoz képest, ami történik a világban. Egyáltalán: mi történik 
a nagyvilágban? Nos, most kezd egy új tudományág kibontakozni, 
aminek még neve sincsen, de azzal foglalkozik, hogy melyek azok 
a tényezők, faktorok, amelyek az ember életminőségét javítják, az 
életét meghosszabbítják. És melyek azok, amelyek az életminőséget 
rontják, és az életet látványosan megrövidítik. Ezt már Amerikában 
például a biztosítótársaságok fi gyelembe is veszik! Megdöbbentő 
adatokra lehet bukkanni, ha az ember olvassa az ide vonatkozó 
tanulmányokat. Például: ami az életminőséget leginkább kiugróan 
javítja, valamint az élettartamot jelentős mértékben, tizenvalahány 
évvel meghosszabbítja – ez a házasság, a család! És erre éppen 
Amerikában bukkantak rá, ahol ez fejbeverő adat volt, hiszen ott 
gyakorlatilag a házasságok fele pár éven belül felbomlik. Az amerikai 
gyerekek esetében – mire tizenöt évesek lesznek – százból ötven 
már csonka családban, az egyik szülővel nő fel. Hiányzik az a másik 
szülő, és ennek jelentkezik minden lelki következménye. És akkor 
kutatni kezdték, hogy mi ennek a háttere, honnan a családnak ez 
az életminőség-javító és életet meghosszabbító funkciója. Holott a 
média és az emberek mindig a családi problémákról beszélnek, mi-
lyen rengeteg konfl iktust veszünk a nyakukba, új kiadásokat jelent, 
továbbá korlátozza a mozgásszabadságot, a szórakozásokat és egye-
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beket. Tehát: mennyivel jobb lenne egyedül. Ezek, azt hiszem, csak 
átlátszó ürügyek, kifogások. A pszichológusok elemezései alapján 
inkább arról van szó, hogy nem szocializálódunk a páros kapcsola-
tokra. Nem növünk bele, nem tudjuk a kapcsolatot kiépíteni, nem 
tudunk kapcsolatot fönntartani. Ez nem úgy van, hogy találkoztunk 
valakivel, szervusz, Szilvia, jó reggelt, Józsi, és akkor most már het-
ven évig együtt vagyunk. Ebbe rengeteget kell invesztálni: energiát, 
időt, kedvességet, szeretetet, szellemiséget, együttlétet. Mi pedig úgy 
gondoljuk, hogy ez kidobott pénz, ez luxus, ennek nincs sok értelme. 
Mert hát ha munkával töltjük ezt az időt, és az órabérrel beszoroz-
zuk, akkor láthatjuk, hogy mennyi „kidobott” pénz ez az ablakon.
• Tanulni kell tehát a kapcsolatépítést? Illetve születni kell erre, 

vagy nevelni kell erre a fi atalokat?
Tanulni kell! Közben nem is kell idealizálni a családi közösséget. 

Nem az a funkciója, hogy valami eszményi állapotot, közérzetet és 
létformát biztosítson számunkra, hanem arról szól, hogy együtt, 
közösen megküzdeni a problémákkal könnyebb, mint egyedül. Ez 
a lényege. Erre jött rá az ősember is, és erre jött rá minden család-
modell az egész világban. Egyedül most, a nyugati kultúrában té-
vedtek ezzel kapcsolatban, amikor az individualizmus kezdett teret 
hódítani, hogy nem kell a család meg a nemzet meg a mindenféle 
kötöttségek. A szabadság kell, az önmegvalósítás kell. Mármost ez 
azt jelenti, hogy felnő egy generáció, vagy több is. És mint ahogy 
meg kell tanulnunk látni, hallani, ráérezni valamire, festményekre, 
könyvekre, ők nem tanulják meg tulajdonképpen azt, hogy milyen 
szeretetmegnyilvánulási formák léteznek. Elmegy mellette, nem 
veszi észre, hogy valakinek tetszik. Nem veszi észre, hogy az táguló 
pupillákkal néz rá, hogy az örül a jelenlétének. És azt sem veszi ész-
re, nem érzékeli, hogy őneki ki tetszik. Mondok egy példát. Nagy 
költők, zsenik keserves sorsot éltek meg emiatt. József Attila örökös 
szeretetszomja: nem szeretnek, nem szeretnek! De hát szerették 
sokan, de nem fi gyelt föl rájuk, nem jelentettek értéket a számára. 
Azt akarta, hogy más szeresse. De ez nincs így, hogy én kit akarok, 
hogy szeressen. Ráadásul nyújtani is kell nekünk szeretetet, méltóvá 
kell válnunk rá. Megszülettünk, most már szeretni kell minket. 
Nem kell, dehogy kell! Erre rá kell szolgálni, úgy viselkedni, mások 
kedvében kell járni.
• Interjúalanyunkat a válások okairól, illetve a párválasztás ne-

hézségeiről is kérdeztük, hiszen ilyen vonatkozásban komoly 
kutatásokat végzett. Mit mutatnak az eredmények?



Nálunk az alkoholizmus, az erőszakos viselkedés, a durvaság, 
amivel a nők vádolják a volt férjüket, a férjek pedig az asszony há-
zsártos természetét, költekezését, esetleges kicsapongását szokták 
szóvá tenni. De újabban ez már nem is szükséges a váláshoz, mert 
az is elég, ha azt mondják egymásra, hogy nem egyforma a termé-
szetük, nem férnek össze. De ezek egyébként is hogy úgy mondjam 
gyanús dolgok, mert ezek a problémák ugyanilyen arányban előfor-
dulnak a jó házasságokban is, semmivel sem kisebb vagy nagyobb 
arányban.
• Talán ez a dolog lényege.

Valóban. Merthogy a jó házasság nem abban különbözik a rossz-
tól, hogy kevésbé problémás. Hanem abban, hogy a felek megtanul-
ják kezelni a konfl iktust, a problémákat. A rossz házasságban erre 
nem képesek, valamint nem is tolerálnak semmit, mert azt hiszik, 
hogy nekünk jár, nekünk egy tökéletes ember jár. Ez egy végtelenül 
szűk látókörű szemlélet, egy éretlen személy rálátása a dolgokra. 
Nem jár tökéletes ember senkinek sem. Meg kell próbálni egy em-
berrel kijönni, és avval az emberrel a lehető legjobb életminőséget 
élni. Egyébként is: miért kellene az embernek olyannak lenni, ahogy 
a másik akarja? Egy ember olyan, amilyen. Legfeljebb egy közös 
ügy érdekében lehet együtt közösen valami irányában változni. 
Amúgy ez teljesen téves. Nem találtam meg az igazit. Ki az igazi? 
Tizenkilenc éves korban, akik itt bohóckodnak a zenei fesztivá-
lokon, ezek a modellek, ezek kellenének. De már harmincévesen 
rémálmukban sem gondolnak rájuk. Pedig fi atal korban az volt a 
modell. Vagy egy negyvenéves anyának nem jutna eszébe vonzó 
férfi akat nézegetni, hogy az lenne az élete párja. Viszont sajnos az 
ilyesmi nagyon sokszor akadálya a jó kapcsolatok kialakulásának, 
mert hát a külsőségek meg a divatmodellek, amit a TV szuggerál, 
vagy a futtatott sztárok, akik hát tulajdonképpen nemcsak hogy 
utolérhetetlenek, hanem nem is jók, nem is alkalmasak arra, hogy 
velük az ember néhány évtizedet békességben és boldogan leéljen. 

Van itt egy harmadik probléma is: a biológiai érettség előbbre 
tolódik, a társadalmi érettség meg egyre hátrább. Tehát ma, mire 
önálló életet kezd élni egy fi atal, lassan már a harmincas éveinél jár. 
Mire összejön a lakás, állás, minden, akkor addigra talán partnert 
is talál. Ha nem, akkor ott van az egyedüllét gondja és a választás 
nehézsége. Az a norma, amit a családban látott és elsajátított, 
ezekben a fi atalabb években zárójelbe kerül, felfüggesztődik. Ezt 
egy szubkultúrának is tekinthetik, ez a világon mindenütt így van. 
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Ez a diszkónemzedék, és a felnőttes munkavállalás gondja, terhe, 
normái viszont még messze állnak tőle. Lázad, részben az ellen, amit 
a szülők közvetítettek felé, részben az ellen, ami rá vár, hogy bizony 
be kell állni a taposómalomba. Bizony férjhez kell menni, gyereket 
kell szülni, munkába kell állni, hajnalban kell kelni. Lázadnak erre 
is, lázadnak arra is. De igazán nem tud kiforrni ebből, belőlük egy 
olyan előremutató társadalmi szerveződés, amely régebben jellemző 
volt. Mert régen a fi atalok újították meg a társadalmakat. Itt ilyen 
nem volt hosszú évek, évtizedek óta. Adott pillanatban hihetetlen 
nagy esélyek voltak arra, hogy ezeknek az elöregedő, elbitangoló 
társadalmaknak valamilyen más irányt adjanak az emberek. Ez a 
feladat konkrétan a fi atalokra várt volna. De hol vannak ezek, az 
ilyenek mostanában? Hát a diszkóban, és ott fülsértő zene mellett 
riszálják magukat. Jó, igaz, néhány évig ezt is lehet.
• De miért csak a diszkóban vannak?

Hát ez nagy kérdés. Valószínűleg ez sem spontán folyamat. Én 
például nem vagyok meggyőződve felőle, de több kolléga is úgy 
gondolja, hogy ez egy tudatos szervezés, talán éppen azért, mert a 
fi atalságban levő lázadó erő és társadalmi reformerő ilyen módon 
le van kötve.
• Ha jól értem, akkor bizonyos társadalmi erők kötik le ezt a 

bizonyos fi atalos lendületet?
Így van, pontosan. Mert ha a helyükön lennének, akkor nyilván 

már azt a meszesedő, mihaszna népséget, amely mondjuk ilyen 
társadalmi helyzeteket okozott, mint itt, és széltében-hosszában a 
térségben, azokat vagy kirugdosták volna vagy nyugdíjba kerülnek. 
De hát így ugye nincs az a fi atal mozgatóerő, amely a társadalomnak 
új irányt vet, nagyobb lendületet adna. Nem vádolom őket, hanem 
inkább velük érzek, mert nagyon nehéz a helyzetük. Szét van verve 
a kommunikáció, a zajban nem lehet beszélni. A páros kapcsolatok 
alakítására régen fönntartott formák megszűntek. Igen, például 
farsangi mulatságok azért voltak, hogy a szülők, a család, a rokonság 
mellett a fi atalok találkozzanak, a fi atalok ismerkedjenek, a fi atalok 
szórakozzanak. Olvassuk Jókai regényeiben, hogy hát ottan bizony 
meg kellett adni az ilyesminek a módját.
• És nem is titkolták talán régen, hogy találkozni, ismerkedni 

mennek, és ez segített adott esetben a szégyenlősebbeknek.
Hogyne, persze, ez nyilvánvaló, és szerintem nagyon pozitív 

dolog is volt, mert hát irreális azt várni, hogy éppen a párválasz-
tásra semmiféle segítséget ne nyújtsanak a korábbi nemzedékek 



■   Holtomiglan-holtodiglan?   ■ 31  ■

az utánuk jövőnek. De nézzünk szét ma! Azok a kiváló, aranyos, 
szép, okos, tanult nők hol találják meg a párjukat? Hol jönnek 
ők össze azzal a potenciális férjjelölttel, vagy fordítva: azok a jó-
ravaló férjnek, apaszerepre alkalmas férfi ak hol találják meg azt a 
nőt? Hol, hol? Ezeket a lehetőségeket elvette tőlük a társadalom: 
megszűntek, beszűkült az ismerkedési lehetőség. Sokkal nehezebb 
helyzetben vannak, mint a korábbi nemzedékek voltak. Ezt nem 
lehet a nyakukba varrni, ezért nem lehet őket felelősségre se von-
ni. Nem véletlen, hogy a világ nagy részén azért a szülők vagy a 
rokonság csak besegíthet, diszkréten bár, de lehetőségeket teremt 
közös nyaraltatásokkal, közös vendégeskedéssel az ismerkedésre. 
Aztán vagy megtetszenek egymásnak vagy nem, vagy választanak 
vagy nem választanak: de ez a mai magukra hagyatottság, ez nem 
a legszerencsésebb megoldás, az biztos.

Annak is megpróbáltunk utánajárni, hogy létezik-e tökéletes 
házastárs, illetve hogyan kell viszonyulnunk egy nem tökéletes 
házassághoz. Minderről ezúttal ÖRDÖG RÓBERT lelkész, család-
terapeuta mond véleményt.

Ördög Róbert: Van-e tökéletes, vagy pedig mennyire nem tö-
kéletes a házastárs? Ez egy örökös kérdés, és általában az ember 
önmagából kiindulva mindig a másikat tartja gyengébbnek, esen-
dőbbnek, ami örökös konfl iktust idézhet elő, amennyiben nem 
tudjuk kezelni ezt a különbözőséget. Ha eltérő céljaink vannak, és 
ha ezeket nem tudjuk egy meghatározott irányba terelni, akkor ez 
káoszt és a házasság széthullását fogja eredményezni. Ha különböző 
céljaink vannak, de ugyanakkor van egy közös, generális célunk, ami 
felé együtt igyekszünk és egymást támogatjuk különbözőségeink 
ellenére is, akkor már sokkal jobb a helyzet. De hogy mindenkinek 
abszolút egy célja legyen, ilyen nincs. Mi úgy képzeljük el, hogy 
mikor lesz mindenki olyan, mint amilyen én vagyok. Különbözőek 
vagyunk. Sok ifj úsági táborban, nyári táboron vettem részt. Álta-
lában párkapcsolatokról szoktam fi atalokkal beszélni, témakört, 
előadást készíteni, és minden évben megismétlek egy feladatot. A 
lányoknak azt a feladatot adom, hogy írják le, milyen az ideális fi ú, 
a fi úknak pedig azt, hogy milyen az ideális lány. A fi úk általában 
azt írják le, hogy az ideális lány szereti a focit és a sört. Meg nem 
is tudom, talán leírnak egy másik fi út. A lányok az ideális fi út úgy 
írják le, hogy szinte leírnak egy másik lányt. 
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Mindaddig, amíg ezen nem tudjuk túltenni magunkat, és nem 
tudjuk ezt a különbözőséget feldolgozni, addig gondjaink és prob-
lémáink lesznek a kapcsolataink terén. Holott nem törvényszerű, 
hogy egy kapcsolatnak legyen hanyatlása. Élő jelenségként kell erről 
beszélni. Megkerestem egy fölmérést, amelyben különböző adatokat 
találtam. Példaként vettem egy magyarországi meg egy szerbiai ada-
tot. A magyarországit azért, mert körülbelül hasonló mentalitású 
emberek élnek ott, és magyarként, magyarokként hasonló módon 
gondolkodunk, érzünk és járunk el. A házasságkötések száma 1960 
és 2011 között drasztikusan csökkent. A másik fölmérés pedig azt 
látszik bizonyítani, hogy a házasságkötések csökkenésének arányá-
ban nő az élettársi kapcsolatok száma (bár ez utóbbiról nincsenek 
pontos adataink). A Blic című napilapban egy cikk arról szól, hogy 
Szerbiában kb. 118 ezer pár él élettársi kapcsolatban. Erről sajnos 
nincs igazi statisztika, így nem tudjuk kimutatni, hány kapcsolat 
hullik szét, hány kapcsolat éli túl az átlagos iksz-évet, valamint hány 
kapcsolat alakul át meghatározott év után házastársi kapcsolattá. 

A fő kérdés, hogy a saját házastársi kapcsolatunkba milyen építő 
dolgot tudunk bevonni, és mi az, ami ezt tönkreteheti, ami ezt 
elronthatja. Szerbiában – egy interneten található felmérés szerint  
– a házasságok élettartama átlagban tizenkét év. Nem Afrikáról 
van szó, Dél-Amerikáról, vagy éppen a fejlett Nyugatról, hanem 
Szerbiáról, ahol élünk. Ha ennél hosszabb időt töltöttünk már 
házasságban, akkor javítjuk az átlagot, illetve mi vagyunk azok, 
akik kihoztuk a tizenkét évet, mert nagyon sok esetben két-három 
esztendő után kritikussá válik a kapcsolat és megszűnik. Ami szintén 
érdekes dolog, hogy a férfi ak általában 35–39 évesen döntenek úgy, 
hogy válnak, a nők pedig 30–34 éves életkoruk között. Ez szintén 
szerbiai fölmérés. Persze az átlag az csak egy statisztika, de mégis 
fi gyelemreméltó adat, hogy pont akkor hullanak szét a családok, 
amikor a gyerekeknek a legnagyobb szüksége lenne mindkét szü-
lőre, hogy tanítsa, nevelje őket, jó példát adjon. Hogy még egy 
konkrét példát vegyünk: Niš, a 2011-es év: a megkötött házasságok 
száma 1485, a válások száma 619. Megdöbbentő az arány. Ennél 
csak a következő a rosszabb: 2002-ben egy vajdasági községben az 
anyakönyvi hivatal kimutatása szerint az előbbi esztendőben 101 
esküvő volt – és 100 válás. Pontosan ezek az adatok sarkallnak ben-
nünket arra, hogy foglalkozzunk mindenekelőtt a saját életünkkel, 
a saját házasságunkkal, a saját házastársunkkal. Amíg tudunk tenni 
valamit. Nos, felmerül tehát a kérdés: létezik-e ideális házasság? Be-
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szélhetünk-e tökéletes házasságról? Kezdjük azzal: van-e tökéletes 
ember? Nincs. Ha nincs tökéletes ember, van-e tökéletes házasság? 
Nincs. Az volna a tökéletes házasság, ahol soha semmiben nincs 
különböző véleményünk, mindig mindenben egyetértünk? Nem. 
Az ideális az, amikor a különbözőségeket tudjuk kezelni. Másfelől 
viszont megkérdezhetnénk, miért válik a tartós párkapcsolat egyre 
nehezebben eladható áruvá? Mert fogyasztói társadalomban élünk, 
és ez a mentalitás inkább a divathoz ragaszkodik, mintsem a gya-
korlatias dolgokhoz. Most ez így jól áll rajtam, de ha nem, akkor 
ott a visszaváltás lehetősége – és a házasságot is nagyon sokszor így 
kezelik. Ha nem egyezünk meg valamiben, ha nem tudunk egyet-
érteni, akkor: szervusz, és megyünk tovább. A világnézet pedig 
az, hogy „…ami neked jó, azt engedd meg magadnak, és élvezd az 
életet, mert rövid…” Ha ez a házasságod kárára megy, hát kérem, 
nagyon sajnáljuk. De ennek kapcsán háromféle nézet van: Az egyik 
az, hogy mindenki gondol, amit gondol, és mindenki megy abba 
az irányba, amerre megy. A másik az, ami az ideális házasságnak a 
képe: különböző nézeteink vannak, de van egy közös célunk mint 
házastársaknak. A harmadik az abszolút lehetetlen: hogy mindig, 
mindenben egyet gondoljunk. Ha ezt szeretnénk, akkor önzők is 
vagyunk, mert az akarjuk, hogy a másik ember olyan legyen, mint 
én vagyok, úgy gondolkozzon, ahogy én gondolkodom, és úgy 
érezzen, ahogy én érzek. Ez kizárt dolog, lehetetlen. 

Mikor lesz mindenki olyan, mint én? Ezzel a kérdéssel foglalko-
zik az az ember, aki szeretné a házasságát tönkretenni. Mikor lesz a 
házastársam olyan, mint én? Mikor fog úgy viselkedni, mikor fog 
úgy reagálni, mikor fog bármit úgy tenni, ahogyan én akarom – vagy 
pedig hogyan fér meg két különböző vélemény egy családban? Mert 
ha két különböző ember együtt van, akkor két különböző vélemény-
nyel fogunk találkozni, és itt szükséges a tolerancia nyelve. Nagy 
kérdés az, hogy mennyibe kerül ennek a nyelvnek a megtanulása. 
És a toleranciát hol lehet tanulni? Erre az élet próbál bennünket 
rákényszeríteni, és a józan ész. Érdemes erről gondolkodni. Nagy 
kérdés, hogy igazából mi választ szét egymástól embereket, mi vá-
lasztja szét azokat az embereket, akik tegnap szerették egymást, ma 
meg azt mondják, hogy nem bírlak látni sem. Mi az, ami igazából 
tényleg megmérgezi a kapcsolatot, ami tönkreteszi? Megdöbbentő, 
hogy nagyon sok esetben ezek egészen apró dolgok. A házasságban 
tulajdonképpen a legnagyobb művészet elfogadni a házastársat 
olyannak, amilyen. Teljes értékű személynek tartani, és tudomásul 
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véve a tényt, hogy különbözőek vagyunk. Nem pedig megformálni 
vagy átformálni olyanra, amilyennek én szeretném látni. 

És szólni kell a megalázásról is, ami akár a legnagyobb prob-
lémaként is jelentkezhet a balkáni mentalitás révén. Nagyon sok 
emberrel beszélgetek házassági kérdésről, témákról, és eközben 
tapasztalom, hogy bizony nagyon könnyen megalázzuk a másikat. 
Ez nem azt jelenti, hogy megverjük vagy megpofozzuk: egy-egy 
kijelentés, maga a szó is sértő lehet. Nem olyan régen például egy 
társaságban beszélgettünk, és egy férfi  elkezd mellettem a feleségére 
panaszkodni. – De hát – mondom – mi a problémád vele? – Nézz 
rá! (Gondoljuk csak el, ott volt mintegy tizenöt ember.) Nézz rá! 
Leadhatna egy pár kilót! Szegény asszony pirult, szóhoz sem jutott. 
Mondom a férfi nak: fi gyelj ide, három gyereket szült neked. Hát mit 
akarsz? Nagyon jól néz ki a feleséged! Nekem volt már kellemetlen 
mint férfi nak, hogy megdicsérjem az ő feleségét. De tényleg nem 
lehet azt mondani, hogy rosszul nézett ki. Habár van ilyen mondás 
is, hogy csúnya nő nincs, csak furcsa. Hát még furcsa sem volt. 

Az elfogadásnak három módja és területe van: tekints úgy a há-
zastársadra, mint akinek meghatározott értékei vannak. Határozz 
úgy, hogy szeretni fogod olyannak, amilyen. És fogadd el, hogy 
más, mint amilyen te vagy. Általában úgy néz ki, hogy amikor két 
fi atal egymásra talál – mindegy, hogy szerelem első látásra vagy 
pedig egy hosszabb távú ismerkedés –, az ember szerelmes, és akkor 
általában azt mondjuk, hogy vak és süket. És azt is mondják, hogy 
jól van így, mert senki nem lépne házasságra, ha mindig tisztán 
látna meg hallana. Aztán jönnek a szürke hétköznapok: igazából 
itt fontos, hogy én úgy döntöttem, hogy a házastársamat szeretni 
fogom. Tudom: ma már régimódinak tűnhet az a kifejezés, hogy 
hát én megesküdtem az Isten meg az emberek előtt. Függetlenül, 
hogy Isten és emberek előtt vagy csak emberek előtt vagy csak 
négyszemközt fogadtak egymásnak hűséget, most nem ezeknek a 
fajsúlyát mérlegelem és értékelem, a lényeg az, hogy ha szeretnénk 
tartós kapcsolatot, akkor mindig emlékezzünk arra, hogy volt egy 
döntésünk. És nemcsak hormonok indultak el bennem működni. 
Nemcsak egy föllángolás volt, hogy a másiknak tetszett a szeme, és 
ezért megkértem a kezét. Ezzel egy döntés is együtt járt. És amikor 
a döntéseimre hagyatkozom, fontos megtanulni, hogy az elfoga-
dáshoz mi kell: döntés. Vagy a megbocsátáshoz mi kell? Meg tud-
nánk-e bocsátani, hogyha bármikor is az érzelmekre hallgatnánk? 
A másik megsértett. Tegyük föl, hogy tényleg ő váltotta ki a vitát, 
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a veszekedést, és megsértett, a lelkem mélyébe belegázolt. De ha én 
most arra várok, hogy ha majd úgy érzem, hogy meg kell bocsátani, 
akkor majd megbocsátok, akkor már lehet, hogy késő lesz. Régen 
kihűlt a családi tűzhely. Aztán rájövök, hogy mégsem jó egyedül, 
és jó volna, ha most ő itt volna. Tehát nekem döntenem kell. És ha 
probléma merül föl, meg fogok neki bocsátani. 

Ez talán furcsán hangzik, mert azt mondhatja az ember, hogy 
akkor inkább nem is lépek házasságra, hogyha eleve be kell tervez-
zem a problémát. Nem a problémát kell betervezni, hanem azt, hogy 
különbözőek vagyunk, és különbözőféleképpen gondolkodunk. 
Mert ha nem tudjuk egymásban fölismerni ezt a különbözőséget 
és értékelni azt, hogy pont ez a kulcsa annak, hogy egymást kiegé-
szítsük, akkor eleve halálra van ítélve a kapcsolat! 
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ANYÓS PAPUCSBAN

Az anyósnak milyen frizura áll a legjobban? Hát azt szokták 
mondani, hogy középen elválasztva baltával, de ez nagyon 
morbid. Sajnos az anyósviccek mind ilyenek. Az anyós csak úgy 
jó, ha porhanyós. Úgy jó, mint a hozomány, földben legyen. Sőt 
van még egy morbidabb: A temetkezési vállalkozó késő este 
ér haza, a felesége kérdezi: – Édes párom, hát hol voltál eddig? 
– Képzeld, anyóst temettünk, és háromszor visszatapsoltak! 

Ilyenek tehát az anyósviccek, mi pedig annak próbálunk 
utánajárni, hogy mennyi a valóságalapjuk. Szabálynak számít-e 
az ellenszenv, és milyen mértékben befolyásolhatja ez magát a 
házasságot. Menyekkel és vejekkel beszélgettünk arról, meny-
nyire és miért szeretik vagy éppen nem szeretik házastársuk 
édesanyját. 

Anyósokat is megkérdezünk arról, hogy miként viszonyulnak 
az önállósulásra törekvő fiatalokhoz. Emellett RICZ DENCS TÜN-
DE mentálhigiénés szakember is elemzi a kérdéskört. Elsőként 
azonban vejeket szólaltatunk meg. Először egy olyant, aki bizony 
nem jól jött ki az anyósával.

Első vő: Én úgy gondolom, hogy ha férfi t kérdezel meg, akkor 
biztosan azt mondja, hogy a jó vejkó-anyós viszony ritka, mint a 
fehér holló. Nem titok, hogy én meg az anyósom nem vagyunk 



felhőtlen viszonyban. A feleségem és az édesanyám – az egész más 
téma. Mert ott jó az együttműködés minden szinten. Szerintem 
akárcsak a rendőrviccek, az anyósviccek sem véletlenül születtek. 
Az biztos, hogy az anyósok sok akadályt gördítenek a vejük útjába. 
Pláne az elején, ameddig a vejkó vagy ki nem vívja a tiszteletet, vagy 
egyszerűen nem beszélnek.
• Arról lenne szó, hogy a szülők birtokolják a gyereküket, és ne-

hezen engedik át a jövendőbeli élettársnak?
Pontosan. Én valamilyen szinten önzést látok az egészben. 

A szülő azt kívánja, hogy a gyereke mellette maradjon, tehát ne 
menjen se külföldre, se sehová. Szerintem az anyósoknál is ez van 
a vejkóval szemben, hogy a lányukat féltik. A lánygyereket minden 
szülő félti, főleg az apja. Az anyja is, aki többet neveli, többet van 
vele. Úgy gondolom, ez a legfőbb oka az elején tapasztalható túlzott 
óvatosságnak, és ebből fakadnak a későbbi problémák. Talán ha 
másként viszonyulnának az anyósok a vejkókhoz, több bizalommal 
és megértéssel, akkor nem lenne konfl iktus.
• Környezetében, ismeretségi körében milyen tapasztalatokat szer-

zett? Melyik a jobb kapcsolat, az anyós-vő vagy az anyós-meny?
Az én példámat fi gyelembe véve úgy gondolom, hogy a meny-

anyós a jobb, a békésebb változat, mivel a nők általában nem 
kelnek ki annyira magukból. A férfi ak pedig úgy vélik, pláne az 
elején: nehogy már az anyós mondja meg, nehogy már ő diktál-
jon... Mivel még a mai világban is létezik a férfi dominancia meg a 
-temperamentum, emiatt keletkezik a férfi aknak a negatív reakciója 
az anyós felé. Tehát mind a kettő elindul egy keményfejű csatába, 
és akkor általában a feleség vagy a gyerekek isszák meg ennek a le-
vét, szükségtelenül. A saját példámból tudom, ha nem úgy indult 
volna el a dolog az anyóssal, akkor biztos, hogy nem lenne ma ez a 
stand-by viszony.
• De ez önkritika is?

Persze, én is keményen fogadtam az anyós reakcióit vagy óhajait. 
Kettőn áll a vásár, de én úgy gondolom, hogy a meny-anyós viszony, 
pont azért, mert a nők nem annyira temperamentumosak, mindig 
jobbá alakul, mint a vej-anyós kapcsolat. 

Második vő: Mondhatom, hogy ami az anyósomat illeti, nagyon jó 
viszonyban voltunk vele. Valószínűleg azért is, mert mi Nagybecske-
reken éltünk, ő pedig Adán. Havonta egyszer, esetleg kétszer talál-
koztunk, soha egy rossz szó nem hangzott el. Sőt volt egy időszak, 
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mikor a nagyobbik fi amra vigyázott, ott lakott nálunk a lakásban. 
Tényleg nem volt se az ő részéről, sem az én részemről semmilyen 
rossz szó egymás iránt. Ő már eltávozott az élők sorából, de na-
gyon jó emlékeket őrzök róla. Ezt elmondhatom a feleségem és az 
édesanyám viszonyáról is. Apukámat fi atal koromban elvesztettem. 
Látom, hogy a feleségem tiszteletet érez anyukám iránt. Úgyhogy 
elég összetartó család a miénk. Soha nem voltak súrlódások a testvé-
rek, a nagybácsik, a nagynénik között. Ugyanígy van az anyósokkal 
és apósokkal. Habár nekem sem volt apósom meg a feleségemnek 
sem, de az anyósokkal rendben volt minden. 
• Azt szokták mondani, hogy a fi ús anyukák féltékenyek a fi atal 

menyükre. Ez maguknál hogyan alakult?
Nem így volt. Valószínűleg a távolság is közrejátszott. Ha nap-

ról-napra együtt vagyunk, lehet, hogy érezhetők lettek volna a 
generációs különbségek. Nálunk ez nem jelentkezett.
• És milyen apósnak tartja magát?

Egy menyem van hivatalosan, egy pedig nem hivatalosan. Náluk 
is ugyanez a helyzet. Ők Pesten élnek, elég nagy a távolság, nem 
tudunk a menyemmel sokat együtt lenni. De amikor találkozunk, 
tényleg nagyon jó a hangulat. Amikor összejön a család, csak nevetés 
hallatszik. Kerüljük a vitatkozást, inkább azon vagyunk, hogy jól 
érezzük magunkat.
• Önök beleszólnak-e a fi atalok, a gyerekek életébe, vagy pedig itt 

is megvan az a bizonyos távolság?
Nagyon fi atalon elkerültünk Nagybecskerekre. Én 22 éves vol-

tam, a feleségem 18-19. Mindent magunk csináltunk. Természete-
sen telefonon beszélgettünk a szülőkkel, meglátogattuk őket, ők is 
minket. De minden nagyobb döntést mi magunk hoztunk meg. A 
gyerekeimtől is elvárom ugyanezt, mivel fölnőttek már, meg intel-
ligensek annyira, hogy el tudják rendezni a saját problémáikat. Ha 
tanácsot kérnek, én mindig itt vagyok. De azt soha nem mondtam, 
hogy melyik iskolába menjenek, mit tanuljanak, kivel járjanak és 
kivel ne. Tehát fölnőttek, van egyéniségük, el tudják dönteni, hogy 
mi a jó nekik és mi nem. Ami nekik jó, az nekem is jó. Én így állok 
hozzá. Tényleg nem szoktam senkinek beleszólni az életébe. És 
őszintén szólva nem szerettem volna, ha az enyémbe beleszólnak.

Harmadik vő: Kettőn áll a vásár. Mind az anyósnak, mind a 
vejkónak tiszteletben kell tartania a másik gondolkodását, óhaját. Az 
én anyósom sohasem szólt bele az életünkbe. Néha adott tanácsot, 



ha kérdeztük, de nem kötözködött. Lekopogom, nem volt semmi 
problémánk az életben ez alatt a 30 év alatt. Mindenkinek kívánom, 
hogy ilyen kapcsolata legyen az anyósával. 
• Akkor ez lenne az elégedettség titka, hogy az anyósok, illetve a 

szülők ne szóljanak bele a fi atalok kapcsolatába?
Minden ember más egyéniség, más óhajokkal, elvárásokkal és 

elképzelésekkel. Szerintem tiszteletben kell tartani azt, amit a másik 
gondol. Nem azt mondom, hogy ne adjunk tanácsot, de ne avatkoz-
zunk bele a másiknak az életébe. Lehet, hogy nekem is nehéz lesz 
nem beleszólni, ha majd a fi am megnősül. Én meghallgattam, ha 
a szüleim mondtak valamit, de magam döntöttem el, hogy melyik 
utat választom. A fi atalok általában bólogatnak, de azt hiszik, hogy 
mindent jobban tudnak az idősebbeknél, akik szerintük csak össze-
vissza beszélnek. Én meghallgatom a tanácsot, de a döntés az enyém, 
és a saját bőrömön érzem meg, ha nem jól döntöttem. A fi atalok is 
belátják, hogy azért meg kell hallgatni az idősebbet, egy köztes utat 
kellene találni. Mert veszekedéssel meg tromfolással nem megy az a 
hajó abba az irányba, ahová kellene. A hajón a családot értem. Nem 
azon az úton halad, amin kellene. Meghallgatni, és azután dönteni, 
hogy mi a jó és mi nem. Ez az én véleményem.

A műsor folytatásában ezt követően a fiatalasszonyok, azaz a 
menyek szemszögéből vizsgáltuk meg az anyóskérdést.

Első meny: Huszonhárom éve, úgymond, nyüstölöm az anyóso-
mat. Na ő aztán a tipikus anyós. Mindenkinek ilyet kívánok, edzi 
a népet. Sokat köszönhetek neki. Nem azért, mert segített, hanem 
pont azért, mert örökös ellenségek voltunk. Ezért él bennem mindig, 
hogy na, akkor most azért is megmutatom. Az életem folyamán ez 
sok mindenben segített. Egyebek között letettem például a kami-
onsofőri vizsgát. Megmutattam a mamának. Ily módon tehát ebben 
kicsit segített.
• Mármint az önállósulásban? 

Igen. Hogy bizonyítsak. Fiatal vagyok, de talán én is tudhatok 
valamit, amit ő sose. Tehát nálunk ez a tipikus menyecske-anyós 
viszony működik. 
• Miből ered az ellentét?

Nem tudom, szerintem ez genetika. Egyéne válogatja. Ő például 
azt mondta, hogy igen, elszerettétek a fi amat. 
• Maga erre hogy reagált?
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Hogy lehet erre reagálni? Nem hozzá mentem férjhez. Szeren-
csére a férjem mellettem, anyukájával szemben áll. Kisebb-nagyobb 
sikerrel tudja tompítani, csillapítani ezeket a zörgéseket, de hát néha 
azért háború volt.
• Fontos az, hogy a férj valaki mellé odaálljon?

Igen. Talán nem is úgy, hogy valaki mellé álljon, hanem hogy 
valahol igazságos legyen. Nehéz, biztos nagyon nehéz két tűz között 
lenni. De ő hála istennek mindig a realitás talaján áll.
• Együtt élnek a férje szüleivel?

Nem, nem, hála istennek három kilométer választ el bennünket! 
• És ez nem elég?

Néha nem volt elég. Például elejében, amikor megesküdtünk 
és ide jöttünk lakni, minden egyes reggel felkeltett, csak azért, 
mert náluk az volt a szokás. Néhány hetet náluk töltöttünk, ab-
ban a nagyon kritikus háborús időszakban. Nem kellett semmit 
csinálnunk, de keljünk föl öt órakor azért, mert ők fölkeltek. Ők 
rendezték a jószágot, végezték a munkát, nem kellett segítenünk, 
de ne is aludjunk. Nálunk ez tényleg tipikus anyós-menyecske séma. 
Mindezek ellenére nem kívánok neki semmi rosszat. Ő is ember. És 
tőle is lehetett tanulni, attól függetlenül, hogy mi nagy ellenségek 
vagyunk. Például vannak ételek, amiket úgy csinálok, ahogyan ő, 
ellentétben az anyáméval. Tehát attól függetlenül, hogy vitáztunk 
meg nézeteltéréseink voltak, tőle is, mint mindenkitől, lehetett 
tanulni. Vannak dolgok, amiket átvettem tőle. Remélem azt nem, 
hogy majd valamikor én is ilyen anyós leszek, ha menyem, vejem 
lesz. Szerintem ha valaki a gyerekét tiszteli és szereti, akkor elfogadja 
annak a választottját, és tiszteletben is tartja. Másfelől meg az idős 
ember általában azt gondolja, hogy ő a tapasztalt, aki mindent tud, 
holott a körülmények változnak. Hozzám képest a gyerekem az 
életnek más viszontagságai között nőtt föl. Szó sincs arról, hogy a 
fi atalsága miatt tapasztalatlan lenne, aki semmit sem tud. Egyébként 
nekem azt mondták, hogy amíg a menyecske fi atal, addig az anyósa 
a nem jó. És amikor már a hajdani menyecske is anyóskorba lépett, 
hát onnantól kezdve pedig a menyecskék a nem jók. 
• Visszaadja azt, amit ő kapott fi atal korában?

Hát azt mondják, hogy ez így működik. Nagyon remélem, hogy 
nem ilyen leszek. Szoktam mondani, ha mégis ebbe a csapdába 
esnék, akkor tegyetek ellene. 
• Mi kellene ahhoz, hogy egy családban jó viszony legyen a fi ata-

labb meg az idősebb nemzedék között?



Kommunikáció. Én nagy hibát követtem el azzal, hogy hallgat-
tam. Hallgattam, és az a bizonyos egyszer csak túlcsordult. Nem 
szabad megvárni, hogy beteljen a pohár. Ha egy adott pillanatban 
bajom van, vitassuk meg. Nem pedig hallgatok, mert tisztelem, és 
nem állok le vele vitázni. Nem, ezt senkinek nem ajánlom! Rögtön 
le kell tisztázni, akkor nem gyülemlik össze a gond, nem lesz tele a 
pohár. Saját tapasztalatomból mondom, ezt ne várja meg senki sem. 
Az nem jó pillanat. Senkinek, a menyecskének sem, az anyósnak 
sem, a környezetnek sem, sőt annak sem, aki két tűz közt van. Neki 
a legrosszabb. 

 
Második meny: Nagyon sok olyan embert ismerhetünk, akik 
nincsenek jóban az anyósukkal. Ez különösen érvényes az anyós-
meny viszonyra, hiszen ott egy másik nő próbálja meg átvenni az 
édesanyának a helyét. Én úgy gondolom, hogy szerencsés vagyok e 
tekintetben, mert az anyósommal jó a viszonyom. Persze akadhat-
nak zavaró apróságok, de mivel ezek nem nagy dolgok, meg lehet 
vitatni, vagy a férjemmel egyetértésben megbeszéljük, mit is teszünk 
egy olyan kérdésben, amit az anyósom esetleg másképp lát. Én úgy 
próbálok viszonyulni az anyósomhoz, hogy tisztelem őt, hiszen a 
férjemnek az édesanyja. És mivel a férjem is tiszteli, nekem is tisz-
telnem kell. Ez nem kötelesség, számomra ez természetes. És mivel 
egy olyan személyiség, akit szeretni lehet, tulajdonképpen második 
anyukámnak is tekinthető. 
• Tud olyan eseteket, amikor anyós, após beleszól a házasságba?

Ismerek ilyen eseteket. Ez leginkább olyankor fi gyelhető meg, 
amikor maga az anyós vagy az após is erős akaratú személyiség, és 
megpróbálja ráerőltetni saját akaratát a család többi tagjára. Azt 
a tanácsot hallottam, hogy ilyen esetekben nem a menynek és az 
anyósnak kell egymással ellentétbe kerülnie. Mindig az adott szülő-
nek a gyermeke beszélje meg az ügyet. Mert ha a meny és az anyós, 
vagy a vő és az anyós, após konfrontálódnak egymással, akkor az 
tovább mérgesítheti a helyzetet. Tehát először a házastársaknak 
kell tisztázniuk, mi a teendő az adott ügyben, és akkor beszélni 
kell az édesanyával vagy az édesapával. Ha megértően viszonyulnak 
egymáshoz, akkor talán megoldható a probléma. Persze biztosan 
vannak olyan esetek is, amikor elmérgesedik a dolog, és olyan hely-
zet áll elő, amit már nem tudnak megoldani. 
• Az önök példája bizonyítja, hogy gondoknak nem is muszáj 

létezniük. 
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Igen, én úgy gondolom, mi szerencsések vagyunk, hiszen sem 
nekem, sem a férjemnek nincsenek nagyobb problémáink egymás 
szüleivel.

 
Harmadik meny: Mi már úgy kezdtük az életet a férjemmel, hogy 
az első naptól kezdődően külön családot képezünk, független életet 
élünk.
• Ez így sikerült, vagy így tervezték?

 Ezt így is akartuk. Anyósommal soha nem volt egy rossz vitánk 
sem, az én szüleimmel sem, mert mindig igyekeztünk, hogy ne is 
legyen. Ha volt valami probléma, leültünk és megbeszéltük. De ők 
nem avatkoztak be az életünkbe. Inkább csak segítettek megvalósí-
tani az elképzeléseinket. De nem biztos, hogy mindegyik szülő ilyen.
• Ha maga anyós lesz?

Hát nem tudom még. Most jelenleg a fi am barátnői is, a lányom 
barátai is szeretnek, de ez nem jelenti azt, hogy szeretni is fognak. 
• Beleszól a nagyfi ának vagy a nagylányának a döntéseibe?

 Nem, mert nekem is jólesett, hogy az én döntéseimbe sem 
szóltak bele soha. 
• És ha látja, hogy valami csikorog?

Akkor majd megoldják. Azért vannak, hogy ők oldják meg, ne én.
• De azért mellettük van, ha segítséget kérnek?

Persze. Nálunk ez így működött korábban is. Csak anyósom 
volt, apósom sajnos nem. Őt nem ismertem meg, mert a férjem 16 
évesen veszítette el az apukáját. Se az anyósommal, se a férjemnek az 
én szüleimmel soha nem volt semmiféle problémánk. Sőt bármikor 
segítettek, ha kellett. Én is így szeretném.

Negyedik meny: Ha valaki már a startban azt várja, hogy konfl iktu-
sa lesz az anyósával, akkor az be is következik. Úgy kell nekiindulni, 
hogy próbáljunk kommunikálni. Ez hiánycikk az egész világban. 
Nemcsak az anyós-meny közt, hanem az emberiség szintjén. Ezt a 
túl sok média- meg internethasználat okozza. Már látom a gyere-
keknél, hogy inkább csetelnek, mint hogy megbeszéljék a dolgo-
kat, pedig egy utcában élnek. A közvetlen szóbeli kommunikáció 
elmarad. Szerintem bármilyen kapcsolatban ez hiányzik. Inkább 
hagyjuk, hogy elfajuljon a dolog, nem beszéljük meg. Akkor persze 
hozzáadódik még egy probléma meg még egy, s ha nem oldottunk 
meg őket a startban, akkor már szakad a kapcsolat. Az igazsághoz 
tartozik továbbá, hogy túl sok jogot kaptak a fi atalok. Hiányzik egy 



■   Anyós papucsban  ■ 43  ■

kis tisztelet. Ugye valamikor jobban tisztelték az idősebbeket. Nem 
kell lenyelni, ha nem tetszik valami, de keresni kellene valamilyen 
kompromisszumot. És ma már nagyon kevés a tolerancia. Emiatt 
mennek tönkre a házasságok is. Nem mondom, hogy el kell tűrni, ha 
valami nem működik. De nem biztos, hogy a következő házasságban 
jobb lesz. Akkor hát állandóan vándoroljunk egyik kapcsolatból a 
másikba? Kevés tehát a tolerancia meg a kommunikáció, ez a gond. 
• Rövid ideig ismerte az anyósát. Milyen emlékei fűződnek hozzá?

Nagyon segítőkész volt, összetartotta a családot, a háttérből irá-
nyította a dolgokat. De sose fordult elő, hogy valóban belemászott 
volna a döntésünkbe. Inkább próbált tanácsot adni, ha elfogadjuk, 
ha nem. A döntés utána a miénk volt. Valóban sajnálom, hogy nem 
maradt tovább köztünk. Sohasem volt problémám vele. Magamból 
indulok ki, én az anyósomat nagy tisztelettel fogadtam el. Úgy 
gondolkodtam mindig, hogy ő is valakinek az édesanyja. Én az 
anyukámat nagyon szeretem, és elvárom, hogy jól bánjanak vele. 
Akkor viszont nekem is így kell tennem a férjemnek az anyukájával 
meg az apukájával, az még él.

 
A vejek és a menyek után most kapjanak szót az érintettek. 

Első anyós: Elég fi atalon mentem férjhez, az anyósommal nagyon 
jó viszonyom volt. Ott laktam nála három évig, nagyrészt tőle 
tanultam meg sütni-főzni. Most, hogy anyós lettem, nekem is jó a 
viszonyom a vejemmel is, a menyemmel is. Kívülállóktól már hal-
lottam olyan megjegyzést, hogy te nagyon jó anyós vagy. Szerintem 
rendkívül sokat jelent az, ha az ember megbeszéli a problémákat a 
családdal. Ha lehet, megoldjuk, ha nem, akkor korrigálunk rajta.
• Mindenben azért talán mégsem értenek egyet, nem ugyanaz a 

véleményük éppen mindenről...
Ez természetes, viszont sikerült elérni, hogy nem alakult ki 

konfl iktus sem a menyemmel, sem a vejemmel. Bizonyos idő után 
az ember megismeri a vejét, és úgy viszonyul hozzá. Tudom, hogy 
mit mondhatok, mit nem, mit kérdezhetek. Ez így működik, ha 
azt akarom, hogy béke legyen.
• Gondolom, a fi atalok ma szabadabbak és önérzetesebbek, mint 

amikor maga fi atalon férjhez ment. 
Igen, igen, nem olyanok a mostani gyerekek, fi atalok, mint 

amilyenek mi voltunk. Képtelenek meglenni például komputer 
meg telefon nélkül. Mi felnőttünk, és nem volt semmink. Ha a 
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gyereket fülön fogtuk vagy megvertük, az akkor nem jelentett 
problémát. Most igen.
• Segít ön a fi ataloknak, a lánya meg a fi a családjának?

Természetesen. Mind a lányom, mind a vejem sajnos Magyar-
országon dolgoznak. Van jószáguk, lejárunk a tatával elvégezni, 
kecskét fejni, sajtot készítek nekik, a tejet nem dobjuk el. A menyem 
meg a fi am is dolgozik, mind a ketten, hála istennek. Ők is szólnak, 
ha kell: anyu, megyünk nyaralni egy hétre, vagy bármi, és akkor 
helytállunk a jószágnál is, a lakásban is. 
• Tehát elvárják azt a segítséget, szívesen veszik. 

Igen, igen. A fi am eléggé házias, a konyhában is helytáll, s olykor 
telefonál, kérdezi, anyu, mi kell még ebbe az ételbe, miből mennyit 
tegyek bele… Így is segítünk egymáson.
• Önt nem zavarja, hogy a fi a főz?

Egyáltalán. Sőt, örülök neki. Mind a ketten dolgoznak, ha a fi am 
például délutános, akkor megfőzi az ebédet, mire a menyem hazaér 
a délelőtti váltásból. Vagy fordítva. 

Második anyós: Én is anyós vagyok. Van menyem is meg vejem 
is. Mi úgy iparkodtunk rendezni a kérdést, hogy amikor férjhez 
mennek, megnősülnek, mindenki legyen a saját házában. Mind a 
kettőnek lett is saját háza. Nem túl nagy, de építgetik, szépítgetik. 
Szerintem az a legegészségesebb, ha a fi atalok külön élnek. Ők 
máskor ébrednek, másképp nevelik a gyerekeket, mint ahogy mi sze-
retnénk, biztosan. A mi dolgunk az, hogy szeressük az unokákat, a 
szülőké az, hogy neveljék őket. Ha együtt lennénk állandóan, biztos 
beleszólnék. Ezért jó, hogy nem vagyunk közel. Nagyon szeretem 
őket, de úgy gondolom, hogy az anyósnak nem kell okvetlenül 
mindennap a sarkukban lenni. Ezt meg is mondtam mindegyik 
családtagnak. Ha szükségük van bármire, szóljanak, segítek. Ha 
hívnak, vigyázok az unokákra, megfőzök, segítek a kertben. De nem 
úgy, hogy naponta menjek hozzájuk, és nézzem meg fi gyeljem őket. 
Tehát meghallgatom, hogy ők mit szeretnének, és azt támogatom. 
Ha véletlenül van olyan dolog, amit nem találok jónak, akkor elmon-
dom a véleményemet. De ilyen tényleg ritkán adódik. Iparkodom 
nem megsérteni sem a menyemet, sem a vejemet.
• A tisztelet kölcsönös?

Szerintem igen. Kölcsönös. Egyszer társaságban beszélgettünk, 
és jólesett, amikor a menyem azt mondta: nekem jó anyósom van. 
Nem is fi rtattuk ezt tovább – de az ilyen apró kis megjegyzések 
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sokat jelentenek. Úgy gondolhatja az ember, hogy jó ez így, ahogy 
csinálja. Én úgy érzem, hogy rendben vannak a dolgok. Tehát 
tényleg számíthatnak ránk. Persze ez fordítva is érvényes, szükség 
esetén mi is számíthatunk rájuk, ha például valaki beteg, és gyorsan 
orvoshoz kell vinni, vagy valamilyen munkában kellene segíteni. 
Én azért csodálom azokat a családokat, ahol két-három generáció 
él együtt egy házban vagy egy tanyán. Az biztosan nagyon szép, de 
azt nem tudom elképzelni, hogy ez így működne minálunk. 

Harmadik anyós: Jó így, hogy nincs közel a vejkó, de jobb volna, 
ha közelebb volna. 
• Tényleg?

Mert akkor egy kicsit tanítanám. Valamint ő nem úgy gon-
dolkodik, mint egy mai fi atal, inkább mint az idősek. Túlságosan 
perfekcionista, s nála minden túl sokáig tart. Például amikor épít-
keztek, ott voltunk segíteni. Hozzálátnánk valamihez, ő először 
előveszi a mérőszalagot. Fél napig tart, mire elkezdünk valamit. 
Tegező viszonyban vagyunk, így szól hozzám: mama, te ideges 
vagy? Nem, kisfi am, mondom, csak én szeretem, ha már elkezdtünk 
valamit, akkor csináljuk is meg... Úgyhogy nincs semmi gondom a 
vejemmel. Nagyon aranyos.
• Mit gondol, mi kellene ahhoz, hogy ilyen jól működjön az anyós 

meg a vej közötti viszony, ahogyan ez maguknál van?
Hát, hogy az anyós jobban engedjen. Nem a vejkónak kell al-

kalmazkodnia az anyóshoz, hanem fordítva.

Negyedik anyós: Két vejem van már. Ha az én valamikori életemet 
nézem, amikor mi összekerültünk a férjemmel, úgy éreztem, hogy 
az anyósom haragszik, úgy gondolja, elvettem a fi át. A szomszéd-
ságban laktunk, és mindig ellenőrzött engem, mikor hová megyek, 
mikor mit csinálok. Tehát mindig felügyelet alatt voltam. Igen 
strapabíró vagyok, meglehetősen nagy a nyugalmam, a tűrőképes-
ségem. De amikor úgy érzem, hogy most már meg kell szólalnom, 
akkor elébe állok, és elmondom, hogy mi a bajom. Elvárom, hogy 
válaszoljon. Szerintem az a normális, ha a családban konfl iktus 
jelentkezik, akkor az a lényeg, hogy megálljunk szemtől szemben, 
és megbeszéljük, mi a probléma. És nem úgy, hogy a kilencedik 
határban beszélem el. Egyik ezt mondja, a másik amazt, tesznek 
hozzá, vesznek belőle.
• Sikerült önnek az anyósával tisztázni a gondokat?
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Igen, ő egyszer meg is jegyezte, hogy amikor odakerültem, akkor 
a padlásra jártam mosolyogni. Mert amikor felütötték a fejüket ezek 
a problémák, az én férjem az anyjára hallgatott. Amit az anyósom 
mondott, azt tekintette igazságnak, hogy mi történt otthon, az 
egyáltalán nem volt lényeges. Tehát én az anyósommal szembefor-
dultam, s megbeszéltük az ügyet. Ő megmondta az ő véleményét, én 
megmondtam az enyémet. Utána volt egy olyan egyhetes harag, de 
a lányai azt mondták, hogy nekem van igazam. És mielőtt meghalt 
volna, bocsánatot kért. Rájött, hogy nem is vagyok olyan rossz, mint 
ahogy gondolta, talán ő túlszerette a fi át. Én maximálisan szeretem 
a gyerekeimet. Úgy érzem, hogy az ennél nagyobb szeretet már nem 
egészséges. Tehát szeretem a gyerekem, óvom, féltem, de hogy én 
most beleszóljak a dolgába, mit hogy csináljon, ezt nem helyeslem. 
A gyerek kiszakad a családból, ahogy én kiszakadtam, ahogy az 
anyám kiszakadt, és az ő anyja kiszakadt. Tehát ők is élték a maguk 
életét. Én is próbáltam az enyémet. Na most ez nem azt jelenti, 
hogy az idősebbet nem kell meghallgatni, hogy ne mondjuk meg 
a gyereknek, hogy szerintünk mi a helyesebb. Nem kell az anyóst, 
apóst teljesen kitúrni. De azért beleszólni mindenbe, mindennap, 
hogy na most ezt csináld, így csináld, úgy csináld, az szerintem nem 
helyes. Tehát nekem már 20 éve van vejem, és hogy lekopogjam, 
semmi problémám nincs vele.
• A veje is így gondolja?

Én úgy gondolom, hogy igen. 
• Tehát akkor valahol tartani kell a távolságot, és a fi atalok dol-

gaiba nem kell annyira beleszólni?
Igen. S amit én még nagyon érzek, hogy a gyerekeim tisztelnek. 

És ugyanúgy én is őket. Nem kritizálom őket, ha valahol hibáznak, 
hanem bátorítom, hogy majd legközelebb jobban sikerül.
 

Gyakoriak-e és miért történnek a konfliktusok az anyósok és 
vejeik, illetve menyeik között? Erről beszélgetünk el RICZ DENCS 
TÜNDE mentálhigiénés szakemberrel.

Ricz Dencs Tünde: Ha nagyon képletesek akarunk lenni, akkor 
két különböző értékrendbeli találkozás történik. Az egyik fél 
egyfajta értékrendet képvisel, a másik másfajtát. És bármennyire is 
hasonlítanak egymáshoz, nyilván markánsan mások tudnak lenni. 
Azt gondolom, nem kötelező érvényű, hogy az anyós-meny vagy 
anyós-vej viszony feltétlenül rossz. Általában ez az utóbbi egy jó 



kicsengésű történet szokott lenni. Tehát szokták a vejek szeretni 
a mamát, vagy kevésbé, attól függ. A hiba ott történik, amikor 
elmosódnak a határok. És szerintem erre gyártódik az összes vicc, 
poénkodás, ami végül is véresen komoly, hogy a kedves mama, vagy 
akár a fi atalok nem tudják betartani a határokat. A mama azt a ha-
tárt, hogy a gyereke párt választott magának, és onnantól kezdve 
éli a saját életét, amire neki már csak rálátása van, de közvetlen bele-
szólása nyilván nincs. Ami meg a fi atalokat illeti, úgy nagyon nehéz 
egyébként határokat tartani, hogy ha egy légtérben maradunk, és 
együtt élünk. Mert így óhatatlanul látom azt, hogy mit csinál a 
másik a szeretett gyerekemmel úgy, ahogy én azt nem szeretném. 
Mit mond neki, hogy mondja. Az egészséges anyós-meny, anyós-
vej viszonynak az egyik alapfeltétele a kellő távolság. És ha már a 
vicceknél tartunk, azt mondjuk, hogy olyan messzire kell költözni, 
ahová az anyós papucsban nem tud átjönni. Ebben sok igazság van. 
Hogy megteremtődjön az a lehetőség, hogy mi párként elkezdjük 
kialakítani a saját értékrendünket, ez meg tudjon szilárdulni, és 
azután egy-egy anyós, vagy akár egyik-másik félről érkező beszólás 
ne tudja ezt elbátortalanítani. Azzal egyet tudok érteni, hogy ha 
ez nincs jól kezelve, ha nem a fi atalok döntik el, hogy ők együtt 
hozzák meg életük nagyon fontos és kevésbé fontos döntéseit, és 
ha nincs valamifajta szabályozás, akkor az elmosódások mentén 
valóban odáig is el tud fajulni a dolog, hogy házasságok bomlanak 
fel. Mert beleszólnak a szülők.
• Említette, hogy az a legfontosabb, hogy ne éljenek túl közel 

egymáshoz a fi atalok és a szülők. Ugyanakkor az utóbbi időben 
gyakran visszasírjuk a többgenerációs családokat, mert úgy vél-
jük, hogy az olyan élet sokkal jobb volt, mint a mai.
Én azt gondolom, hogy amikor visszasírjuk a többgenerációs 

családokat, akkor nem feltétlenül az együttélést sírjuk vissza, hanem 
azt, hogy számíthattunk a nagyszülőkre. Tehát a többgenerációs 
létnek nem alapfeltétele az együttélés. És a gyerek is jó szívvel tudja 
venni, hogy ha van, akkor megy a nagymamához, nagypapához, és 
ott van neki iksz dolga. Amikor visszasírjuk ezeket a régi dolgokat, 
akkor mindig elgondolkodom, hogy vajon százszázalékosan azt 
akarjuk-e. Mert ugye a többgenerációs család az valóban azt jelenti, 
hogy a régi parasztházakban három nemzedék együtt élt. Gyakran 
nem volt más alternatíva, más választási lehetőség. És ez bizonyára 
terepe volt a ma is népszerű viccek egy részének. Ott látta az anyós, 
hogy nem jól mos a meny, vagy nem úgy tereget, nem úgy főz, ahogy 
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ő elvárná. Ha a fi atalok elköltöznek adott városon, településen 
belül, ez még nem zárja ki ezeket a lehetőségeket. Szakemberként 
mindig azt javasolom: az a legtisztább, ha először a gyerek a szülő-
jével próbálja lerendezni, hogy hol a határa. Mert ilyenkor mindig 
azt feltételezzük, hogy ez soha korábban nem mondatott ki. Hogy 
annak, akinek a házasságába beleszól a mamája, ez korábban is 
rendben volt. Akkor anyuci megmondta, mit kell fölvenni, hová 
kell menni, kit kell elvenni – rosszabbik esetben.
• A szülőknek meg föl kell fogni, hogy a gyerekek megnőttek, a 

fi ataloknak meg kell érniük.
Pontosan. És ha még egy lépéssel hátrébb megyünk, akkor azt 

mondom, hogy hagyni kell a gyereket felnőni. Nem rátelepedni 
és agyonfojtogatni egyfelől, másfelől pedig van az a pont, amikor 
elengedjük, és azt mondjuk, hogy innentől te csinálod. Nyilván a 
gyereknek a saját határait is ki kell tudni jelölni. Ezt lehet úgy, hogy 
ne járjon haraggal. Amikor elfajulnak a dolgok, akkor ebbe egy 
csomó indulat beleszövődik, nem beszélnek egymással. Az mindig 
csapdahelyzet, amikor anyós-meny vagy anyós-vej hadban áll egy-
mással, mert a köztük lévő fél, akit ugye mind a ketten szeretnek, az 
szenved a legjobban. Tehát ha ezt kezelni akarjuk, akkor elsősorban 
a saját dolgainkat kell rendezni. A legideálisabb az lenne, ha eleve 
úgy kötnénk házasságot, hogy ezeket a dolgokat már letudtuk.
• Meg hát el kell fogadni a partnernek a szüleit is, ugye?

Nem vagyunk egyformák. Amikor férjet vagy társat választunk, 
akkor nyilván benne van a pakliban az is, hogy jön vele család, akik 
ilyenek, olyanok, amolyanok. Lehetnek nagymértékben mások, 
mint én, lehetnek nagymértékben hasonlóak. Azt gondolom, hogy 
havonta egy ebédig hellyel-közzel tudunk toleránsak lenni. Tisz-
telem az övéit, még ha nem is feltétlenül értek velük egyet, azért, 
mert szeretem azt, akivel együtt élek. 
• Tisztelik-e a mai fi atalok az idősebbeket?

Nem szeretem ezt az általánosítást sem, mármint hogy a mai 
fi atalok ilyenek vagy olyanok... Vannak ilyenek is, meg vannak 
olyanok is. Ha a tiszteletről beszélünk, akkor megint csak néhány 
lépést hátrébb kell lépnünk: akkor fogom tudni a párom szüleit 
tisztelni, ha tisztelem a sajátjaimat. A saját szüleimnek a tisztelete 
már egészen pici kortól alakul. De vissza is lehet kérdezni, hogy 
mi az a tisztelet? Ha „kezét csókolommal” köszönök és magázom, 
vagy pedig ha tiszteletben tartom az érzéseit, a véleményét, a tetteit. 
Nem azonosulok vele, nem feltétlenül tartom minden körülmények 
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között helyesnek. A tisztelethez szerintem az is hozzátartozik, 
hogy kellő szelídséggel, de meg tudom mondani, ha valami bánt 
vagy sért, vagy valami olyan dolog történik, ami befolyásolja az én 
működésemet. Ha ilyen értelemben nézzük a tiszteletet, akkor ez 
nyilván nagyfokú önismeret is, aminek híján vagyunk mostanság, 
ez talán általános, azaz, hogy tisztában legyünk a saját működési 
módjainkkal. Azzal, hogy mi jó nekünk és mi nem, és ezt tudjuk 
is képviselni.
• Lehet-e arról beszélni, hogy melyik a gyakoribb konfl iktusfor-

ma: az anyós-meny vagy az anyós-vej közötti?
Ebben nincsenek statisztikák. Ez pártól párig változhat, vagy 

akár egy életcikluson keresztül is változhat. Tehát a nagyon sze-
retett, kedves mama egyszer csak boszorkánnyá változik. Még 
hozzátenném, hogy ez az anyós-meny, vagy egyáltalán az anyós és 
após kérdése kicsit átörökítődik. Az enyém ilyen volt, akkor majd 
én is így. Az én anyámnak is gonosz volt az anyósa, akkor majd én 
is megmutatom, ha odakerülök. Szóval ez a modell egy picit át is 
örökítődik. Én ismerek nagyon jól működő anyós-meny és anyós-
vej kapcsolatokat. Nyilván ehhez mindenkinek érettnek kell lennie, 
ahogy ez itt el is hangzott.
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A NŐK TOVÁBB TŰRNEK

Szerbiában a házasságok egyötöde válással végződik. Ez az 
arány talán még nagyobb lenne, de sokan nem vállalják a végle-
ges szakítással járó stresszt, fájdalmat és kudarcélményt, hogy a 
bonyolult és időnként megalázó jogi eljárásról ne is beszéljünk. 
Nem megoldás azonban egy veszekedésekkel tarkított, rossz, 
elhidegült viszony sem. Hiszen egy ilyen kapcsolat szintén 
idegölő, és csak boldogtalansághoz vezet. 

Mi tehát a megoldás? Mi kell egy jó házassághoz? Vajon 
jobb-e a rossz házasság, mint egy közös megegyezésen alapuló 
válás? Minderre keresve a választ megszólaltattunk anyakönyv-
vezetőt, ügyvédet, házassági tanácsadót és néhány érintettet is. 

Kezdjük az elején. Ahhoz, hogy valaki elváljon, először há-
zasságot kell kötnie, azután a felbontás szándékát is az anya-
könyvvezetőnél kell bejelenteni. PAPP JÚLIA, a bácsfeketehegyi 
helyi iroda megbízott anyakönyvvezetője beszél tapasztalatairól. 

Papp Júlia: Ez tényleg fájó kérdés volt, főleg amikor elkezdtem 
dolgozni. Ha fi atal jelentkezett, hogy sajnos válás előtt áll, az 
engem duplán érintett. Talán azért, mert én házasítottam össze 
őket. A mi szüleink idejében a házasulandók jobban megismerték 
egymást, házastársként összecsiszolódtak, nem adták mindjárt fel. 
Vagy elmenekültek inkább a problémától. Most úgy látom, hogy a 
türelmetlenség idézi elő ezt a sok válást, hiányzik a türelem. Ezt azért 
is mondom, mert sajnos én özvegy vagyok, és olyan szemszögből 
nézem, hogy azok, akik szeretnének együtt lenni, nem bírnak. Akik 



bírnának együtt élni, együtt tervezni, együtt nevelni a gyerekeket, 
azok pedig nem vállalják ezt. Ezért ez duplán érint engem: mint 
anyakönyvvezetőt és mint embert. Amikor megjelennek nálam 
ilyen kérdéssel, megpróbálok hatni rájuk, hogy igyekezzenek más 
szemszögből nézni a dolgokra. Sajnos eddig nem nagy eredménnyel, 
mert akik ide eljönnek, azok már eldöntötték, hogy szétválnak, és 
külön úton indulnak tovább.
• Valamilyen arány ismeretes-e a házasságkötések és a válások 

között?
Egy évben mi körülbelül ötven házasságot kötünk itt Feketicsen. 

És évente mintegy tíz válás van, tehát ez húsz százalék. A fi atalok 
megpróbálnak két-három évig együtt élni, mostanában egyébként 
azt vettük észre, hogy a fi ataloknál nő a házasságkötési kedv. Eleinte, 
amikor elkezdtem dolgozni, nagyon sokan évekig együtt éltek, csak 
utána jelentkeztek, hogy hivatalosan is egybekötnék az életüket. 
Szerintem ez egyrészt jó, hogy megismerjék egymást, ne egy-két 
hetes ismeretség után kössék össze az életüket, és kiderüljön, hogy 
meggondolatlanul kötöttek házasságot.

HÍRES IVÁN zentai ügyvédtől először is azt kérdezzük, melyik a 
leggyakoribb válóok.

Híres Iván: Többféle válóok létezik. Természetesen az alapvető ok 
csakis az lehet, hogy a házastársak már nem tudnak egy közösségben, 
kapcsolatban élni. De hogy mi idézi ezt elő, az esetről-esetre nagyon 
különböző. Néha az anyagi tényezők a dominánsak. Előfordul, hogy 
a gyerek képezi az okot, azaz lehet-e gyerekük, vagy nem. Ez tehát 
mind egyedi dolog.
• Saját tapasztalatai alapján ki kezdeményezi gyakrabban a válást? 

A férj vagy a feleség?
Legtöbbször a férj adja be a válópert. Viszont nagyon-nagyon 

sok feleség érdeklődik, amikor megérzi, hogy az életközösség már 
nem úgy működik, ahogy ő elvárta vagy szeretné. Kérdeznek, de 
rendkívül bátortalanok, nagyon kevés elszánt, magához becsülettel 
viszonyuló és méltósággal teli hölgy jön, és jelenti ki azt, hogy én 
most már válni akarok. Ha erre kerül sor, akkor ők már nagyon 
elszántak. Sokszor családi erőszak is kísérte előtte a közös életet, 
és ezt utolsó lépésként lépik meg.
• Gyakran megtörténik, hogy visszalépnek a válástól a házas-

társak?
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Ha egyszer beindul a gépezet, akkor már nem sokan lépnek visz-
sza, bár természetesen arra is akad példa. Viszont tudni kell, hogy az 
anyagi vetület sem elvetendő. A kis közösségben a nyilvános beszéd 
is jelen van. Ha az emberek már rászánták magukat, akkor nagyon 
nehezen gondolják meg magukat.
• Igaz-e az, hogy az együttlétben az a bizonyos hetedik év a válsá-

gos, akkor bomlik fel a legtöbb házasság?
Ez korábbi tapasztalaton alapulhat. Sajnos az életdinamika 

annyira változik, hogy ügyfeleim között vannak nagyon fi atal 
házastársak is, akik legfeljebb pár hónapot éltek együtt. Még arra 
sem volt idejük, hogy közös vagyont szerezzenek, nemhogy valami 
komolyabb életközösséget létesítsenek. Másrészt viszont vannak 
olyan példák, hogy 40-45 év házasság után szánják rá magukat a 
válásra. Nem mondhatnám, hogy a hetes az bűvös szám.
• A legrövidebb és a leghosszabb házasságnál mi volt az ok? Már-

mint ha valaki pár hónap után elválik, akkor minek esküdött 
meg egyáltalán? Másfelől meg ha valakik negyven-ötven évet 
kibírtak együtt, akkor miért fölbontani azt?
Mindkét kérdésre ugyanaz a válasz: többé nem tudtak egy családi 

közösségben, egy miliőben forogni, mozogni, nem találják meg a 
közös nyelvet. Tapasztalatom szerint a fi atalok nagyon gyorsan és 
nagyon könnyen belevágnak a házastársi életközösségbe, aláírnak 
egy anyakönyvi kijelentést, és házasságot kötnek. Ez egy egyszerű 
közigazgatási eljárás, amely semmilyen előfeltételeket nem kér, 
kivéve azt, hogy nagykorúak legyenek. Meggondolatlanságból, 
életvágyból, a családból való kiszakadás végett szánják rá magukat 
erre a lépésre. Általában a nagy lángoló szerelem után, pár nap, pár 
hét, pár hónap múlva, amikor már egymásra vannak utalva, egy 
házban élnek, egy kenyeret esznek, együtt kell vállalniuk a kötele-
zettségeiket – akkor döbbennek rá, hogy nem egymásnak valók. 
Akkor viszont már sajnos csak a bírósági eljárás marad, hogy ezt a 
közösséget, ami tényleg nem tud fennmaradni, felbontsák. A kérdés 
második fele sokkal összetettebb. Miért válik el valaki, aki 40-45 
évig együtt élt? Ennek is természetesen minden alkalommal más 
oka, más jelzése van. Az utóbbi években észrevettük, hogy nagyon 
sokan titkolták, magukba zárták, nem merték nyilvánosságra hozni, 
hogy létezik a családon belüli erőszak. Minden családban ez szé-
gyennek, tabunak számít, és még a legjobb barátoknak, rokonok-
nak sem mondták el. Az utóbbi néhány évben azonban, amióta a 
szerbiai büntető törvénykönyv külön bűncselekményként kezeli a 
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családon belüli erőszakot, az emberek kezdik bevallani, hogy valami 
nincs rendben az életközösségükben. Természetesen a feleségeken, 
anyákon, gyerekeken, lányokon sokkal nagyobb teher van a családon 
belül, és általában ők a szenvedő alanyok. Viszont azt sem szabad 
elfelejteni, hogy bizony vannak olyan családok is, ahol a férfi , a férj, 
az apa, a fi úgyermek van elnyomva, ami még nagyobb szégyen, és 
amit még inkább titokban tartottak. Most már egyre jobban meg-
nyílnak. Természetesen a tartományi titkárságnak és a tartományi 
képviselőháznak az akcióján belül, amely visszamenőleg már néhány 
éve tart, megpróbálják a többi programok által is megmutatni az 
embereknek, hogy a családon belüli erőszak nem tabu. Nem szé-
gyen, erről beszélni kell. Ha beszélünk róla, nyilvánosságra hozzuk, 
akkor rádöbbenünk, hogy a házastárssal nem tudunk tovább együtt 
élni, nem vagyunk hajlandók többé ezt vállalni.
• Gyakran hallani az utóbbi időben azt a megállapítást, hogy 

inkább egy jó válás, mint egy rossz házasság. Van-e jó válás 
egyáltalán, lehet-e?
Persze hogy van. Gyakori, hogy a házastársak az életközösség 

felbontása után is jó viszonyban maradnak. Meg tudják beszélni a 
gyerekek problémáját, ugyanis tudjuk, hogy a válásnak leginkább 
a gyerekek isszák meg a levét. Én nagyon sok példát tudok Zentán 
és a környéken is, sőt egész Vajdaságban arra, hogy a házasság után 
is megmaradhatnak az emberek jó kapcsolatban, sőt baráti kapcso-
latban is. Sokan a gyerekekről közösen gondoskodnak tovább, és 
közösen oldják meg a gyerekeik életfontosságú kérdéseit. De hát 
vannak olyan házasságok is, amelyek a felbontásuk után, ha nem 
is vért követelnek, de szidalmakat, pereskedést, vagyonmegosztást 
és nagyon rossz viszonyt eredményeznek. 

 
NAGYMÉLYKÚTI KISKOVÁCS ILDIKÓ a kishegyesi szociális központ 
vezetője. Egyebek között az is a feladata, hogy váláskor a békítő 
folyamatot lebonyolítsa. 

• Mit jelent pontosan ez a békítő folyamat, és hogy zajlik?
Nagymélykúti Kiskovács Ildikó: Az úgy kezdődik, hogy 

a bíróságtól értesítést kapunk arról, hogy egy család elindította a 
válást. A bíróság meghagyása továbbá, hogy folytassunk beszélge-
tést a válni készülőkkel, hogy kiderüljön, van-e esély a békülésre 
vagy nincs. Ilyen esetekben behívjuk a szülőket, gyerekek nélkül. 
Megtudakoljuk, amivel eddig próbálkoztak, az miért nem sikerült. 
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Ám a legtöbb esetben már csak olyankor fordulnak hozzánk, illetve 
a bírósághoz, amikor már túl késő, és ilyenkor a békülési folyamat 
nem is szokott eredménnyel járni. Tehát ezt a folyamatot nem túl 
nagy sikerrel szoktuk lebonyolítani, mivel a legtöbb esetben már 
egy meghozott döntésről van szó.
• Ez egyébként kötelező minden válópernél?

Azokban az esetekben kötelező, ha minket külön értesít a bíró-
ság. Vannak olyan esetek, amikor maga a házaspár fordul hozzánk, 
mielőtt még elindította volna a válópert. Ez számít valódi békítés-
nek, amikor még van esély rá. Ők azért jönnek, mert úgy gondolják, 
hogy bizonyos problémáikat képtelenek önmaguk megoldani, és 
szükségük van egy közvetítő segítségére. Ezekben az esetekben 
ők tehát még látnak lehetőséget a problémák rendezésére. Ezek a 
sikeres esetek.
• Melyek a leggyakoribb problémák?

Sok esetben anyagi dolgok játszanak közre. Előfordul például, 
hogy az egyik vagy mindkét házastárs munkanélküli, így nem tudják 
megoldani az anyagi dolgokat, és ez vezet a veszekedéshez, a min-
dennapi civakodáshoz. Némelykor valamelyik házastárs hűtlensége 
az ok. Szintén igen gyakori, hogy mivel sok fi atal házaspár nem tud 
különköltözni a szülőktől, így anyós, após beleavatkozik az életükbe, 
ezek az úgynevezett könnyebb esetek. Ilyenkor behívjuk a szülőket 
is egy beszélgetésre, s megpróbáljuk tudtukra adni, hogy a fi atalok 
egy külön család, és minél kevesebbet avatkozzanak be.
• A szülők ilyenkor hajlandók változtatni a magatartásukon?

Kezdetben a szülők ilyenkor azt mondogatják, hogy soha nem 
avatkoznak bele a fi atalok életébe. Ekkor a konkrét példákat szoktuk 
elemezni, fi gyelve, hogyan reagálnak. Előfordult már, hogy rájöttek, 
tényleg tévedtek. Olykor tehát belátja a szülő, hogy ő hibázott.
• Nagymélykúti Kiskovács Ildikó pszichológus is egyben, és 

most ilyen szempontból kérdezzük: lelkileg hogyan élik meg 
az emberek a válást?
Nagyon nagy a különbség a nők és a férfi ak szempontjából. A 

nők sokkal többet rágódnak azon, hogy beadják-e a válópert, mihez 
vezet a válás, milyen kihatással lesz ez a gyerekekre. Nehezen hozzák 
meg a döntést. De ha egy nő döntött, akkor az általában végleges is. 
A férfi ak sokkal hirtelenebbek, s többször lényegtelen apróságról 
gondolják, hogy az komoly válóok. Viszont utána jóval nehezebben 
dolgozzák fel magát a válás folyamatát. Gyakrabban gondolják meg 
magukat. Tehát valamilyen szinten határozatlanabbak.



• Ez úgy is felfogható, hogy a nők tovább tűrnek?
Igen, a nők tűrési határideje hosszabb. A nők például néha 

elmondják, hogy az a bizonyos probléma megmutatkozott már öt 
vagy tíz évvel ezelőtt is, de várták a változást. Legyen szó hűtlenség-
ről vagy akár valamilyen fajta erőszakról. Nem fi zikaira gondolok, 
hanem pszichikai terrorra. Tehát ezt a nők sokkal hosszabb ideig 
tűrik. A csúnya megjegyzéseket, az elégedetlenségeket, az ajtó-
csapkodást s a többit, mindig abban reménykedve, hogy a férjük 
megváltozik.
• És a pszichológus szerint jó-e az, hogy tűrnek?

A nőknek ilyen a természetük. Lehet, hogy ez jó is, lehetsé-
gesen megfontoltabbak, alaposabban átgondolják, minek mi a 
következménye. Esetleg jobban felmérik, hogy mennyire érdemes 
a családot mindenáron megőrizni, s milyen kockázattal jár az, ha 
a család felbomlik. A nők sokkal többet gondolnak arra, hogy mi 
lesz akkor a gyerekekkel. Nem annyira önmagukra, hanem inkább 
a gyerekekre gondolnak.
• Ki kezdeményezi gyakrabban a házasság fölbontását?

Erre nincs külön szabály. Szinte egyforma arányban kezdeménye-
zi a férfi  és a nő is. Számunkra a legkönnyebb eset, ha megegyezés 
szerinti válásról van szó, mert akkor egymás között már mindent 
letisztáztak, és közös döntés alapján válnak el.
• Sokszor halljuk azt a megállapítást, hogy inkább egy jó válás, 

mint egy rossz házasság. Létezhet igazából jó válás?
Megpróbálom a kérdést a gyerek szempontjából megközelíteni. 

Esetükben egy jó válás megfelelőbb a rossz házasságnál. Ha a szülők 
közötti viszony nagyon rossz, az évek folyamán ezt a gyerek sokkal 
jobban megsínyli, mint a válást. Mivel folyamatosan látja a szülők 
civakodásait, veszekedéseit, esetleg a verekedését, s ide tartozik még 
az alkoholizmus is. Ezekben az esetekben tehát egy válás sokkal 
kevésbé van rossz hatással a gyerekre, mint ha évek hosszú során 
folyamatos stresszben, traumában nő fel.
 

A folytatásában elvált nők és férfiak, fiatalok és idősebbek 
vallanak arról, miként élték meg házasságuk felbontását, és 
megbántak-e valamit.

Anna: Engem nagyon megviselt. Az más kérdés, hogy megbán-
tam-e, mivel nem igazán rajtam múlott. Nagyon sajnálom, de nem 
az én döntésem volt. Szerintem főleg az képezte a gondot, hogy 
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elhidegültünk egymástól. Ha nem így lenne, akkor azoknak a külső 
faktoroknak, amelyek azután hatottak ránk, nem lett volna esélyük. 
Szóval, ha kettőnk között minden rendben lett volna, akkor nem 
lenne gond.
• Próbálták-e menteni a kapcsolatot? Avagy kell-e azt egyáltalán 

menteni, ha már az ember úgy érzi, elhidegült a viszony?
Persze hogy kell. Ez megint az én szubjektív véleményem, de 

biztos, hogy kell. Mi is próbálkoztunk egy ideig mindketten, ki 
jobban, ki kevésbé, de az biztos, hogy nem akartuk egykönnyen 
feladni. De egy idő után valamilyen oknál fogva mégis az történt. 
Nyilván nem tettünk meg mindent. Hogy miért alakult így, nem 
tudom. De én ezen már csak azért sem tudom túltenni magam, 
mert végül is a legnagyobb kudarcomnak élem meg. Én még nem 
adtam volna fel a harcot.
• Tényként mondta, hogy elhidegültek egymástól. Ezek szerint 

jobb egy elhidegült kapcsolat, mint a válás?
Nem, az biztos, hogy nem. Igen közeli hozzátartozóim körében 

létezik olyan házasság, nem is egy, amely egyáltalán nem működik. 
A társak évek óta nincsenek összhangban, ettől függetlenül együtt 
vannak – és teszik egymást tönkre. Lassan, de biztosan. Ezzel nem 
azt kívánom mondani, hogy mindenáron együtt kell maradni. De 
nem is kell olyan könnyen feladni.
• Az idősebbek szerint a mai fi atalok nagyon könnyen feladják.

Valóban. Gyakorta fordul elő, hogy összeházasodnak, és egy évre 
rá elválnak. Igazán nem tudom, hogy ez mi náluk, de hogy nem 
jó dolog, az biztos. Szerintem éretlenség valamilyen szinten, nem 
fogják fel a dolog nehézségét. Ha nincsenek rá fölkészülve, akkor 
inkább ne vágjanak bele.
• Ezek után haragszik a férfi akra?

Nem tudok haragudni rájuk. Bár nehéz elhinni, hogy még 
egyszer boldog lehetek. Nem haragszom a volt páromra se, mert 
mindennek, amit tett vagy mondott, volt kiváltó oka, amire esetleg 
én vezettem rá. Úgyszintén fordítva is. Szóval mind a ketten tettünk 
vagy mondtunk olyasmit, ami a másikban rossz érzést váltott ki. 
Olyan nincs, hogy csak az egyik fél a hibás, mindig mindkettőn 
múlik minden.

Flórián: Én nem is akartam válni. Úgy gondoltam, valamit lehet 
tenni azért, hogy normálisan élhessünk, meg hát az ember szeretné 
megtartani a kapcsolatot. Létezik egy valamiféle keresztény tűrés 
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vagy belenyugvás, kitartás, hogy így mondjam, ami arra hajtja az 
embert, hogy sok mindent lenyeljen. De adódtak nehéz pillanatok, 
időszakok, amelyek akár az ember egészségére is kihatnak. Aki olyan 
típus, hogy magában rágódik, azt a problémák rombolják lelkileg 
is, egészségileg is. Amikor a kapcsolat megromlik, s a két fél tűr meg 
szenved, akkor azt meg kellene beszélni. A tapasztalatom szerint 
azonban a gondokról nehéz beszélni. Vita, konfl iktus kerekedik, a 
gyerekek meg ott vannak a másik helyiségben. Nagyon jól tudjuk, 
nehéz levezetni az indulatokat, józan ésszel megbeszélni a problémá-
kat pedig szinte lehetetlen. Közvetlenül sokszor az anyagi kérdések 
körül tör ki a veszekedés, ám az jelentheti azt is, hogy mélyebben van 
valami nézeteltérés, konfl iktus. És nem is biztos, hogy ténylegesen 
az anyagi kérdés lenne a döntő – legkönnyebb a mai világban az 
anyagi dolgokon összecsapni.
• És most így öt év távlatából valahogy belenyugszik az ember, látja 

a pozitív oldalait is a kapcsolatnak? Hogy működik ez utána? 
Ami a kapcsolatot illeti, én nagyon nehezen számoltam fel, még 

nehezebben fogadtam el, hogy vége. Amíg nem került sor a válásra. 
Amikor viszont elkezdődött a folyamat, s minden egyértelművé 
vált, rögtön túltettem magam rajta. De nekem volt egy másik nagy 
gondom is, a gyerekekkel való kapcsolat, ami mindenre vastagon 
rányomja a bélyegét. Emellett a régi házastársammal való szakítás 
elenyészőnek tűnik. Az ember tehát tudja, hogy vannak gyerekei, 
és az élete végéig az ő gyerekei lesznek, felelősséget érez irántuk. 
Az egyik fél neheztel, ha a másik jó kapcsolatot akar a gyerekekkel. 
Ez neki valamiért nem felel meg. Bizonyára természetes, hogy az 
a fél, akinek odaítélték a gyerekeket, magához kapcsolja őket. A 
gyerekek fejében valami gát alakul ki. Talán szeretnék kitörölni az 
előző problémákat, és ezzel a másik szülőt is igyekeznek elfelejteni. 
Én ebbe nem nyugodtam bele, ez a mai napig is aggaszt, és emiatt 
nagyon sok gondom van. Mintha az egyik felét levágták volna 
az embernek. Ott vagy egy közösségben a gyerekeiddel, és utána 
nincs tovább gyerek, és nem jönnek, és nem is mehetsz oda, mert 
zárt kapura találsz. Hiába nyomod a csöngőt. Ha telefonálsz, nem 
veszik föl a kagylót. Hiába írja a papíron, hogy te meglátogathatod 
ekkor meg akkor. A gyerek azt mondja, hogy minek találkozzunk. 
Akkor megáll az ember esze, s egyszerűen csak visszafordul. Ez nem 
egy kellemes érzés, egyáltalán nem. És képtelen vagyok megérte-
ni, a gyerekben mi játszódik le igazából. A pszichológus tanácsa 
szerint állandóan nyitva tartom a kaput, de az én játékterületem 
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nagyban lecsökkent. A gyerekeknek viszont tudniok kell, hogy az 
ajtó nyitva áll, bármikor jöhetnek. Próbálod keresni a kapcsolatot 
velük, de persze erőltetni sem szabad. És rá kell készülni arra is, hogy 
nagyon sokszor konfl iktusközelbe kerülhetünk. Mert a másik fél 
arra törekszik, hogy a gyerekeknek ne legyen kellemes a találkozás.

Marianna: A mi esetünk nagyon specifi kus. A férjemen egy ideg-
alapú, genetikailag öröklődő betegség tört ki. Én erről a házasságunk 
megkötésekor nem tudtam. Három együtt leélt év után ez a betegség 
felszínre került. A férjem nem tudta kezelni, emiatt történt a válás. 
Pszichiáter segítségét kértük, de ő nem fogadta el ezt a segítséget. 
A legkönnyebb elmenekülni az összes probléma elől.
• Alapvető hibának tartja, hogy a férje nem tudott szembenézni 

a valósággal?
Így van. A depresszió nagyon-nagyon súlyos betegség. Amikor 

az emberek nem mérik föl, hogy betegek, akkor megpróbálják ezt 
kivetíteni a másik félre.

Ez az jelenti, hogy önt kezdte hibáztatni?
Igen, a házastársban keresi a hibát, és nem hajlandó sem komp-

romisszumra, sem megbeszélésre. Menekül minden elől. Mindenki 
más, a gyerekek is hibásak a nehéz élethelyzetért. Úgy éreztem, hogy 
egy önromboló akcióba kezdett saját magával szemben.
• És nem lehetett tovább várni?

Nem, semmiképpen sem. A válás lehet szép vagy csúnya, a 
miénk nem megbeszélés alapján történt, inkább menekülés volt. 
Azért tudtam kilépni, mert már lassan a fi zikai lét volt a tét, meg a 
gyerekek nyugalma. Olyan házasságban éljek, két gyerekkel, ahol 
a gyerekek nem tudnak tanulni, pihenni?
• Tehát van egy határ…

...amikor már nem lehet tovább tűrni. Egyébként nem vagyok 
elvált szülők gyereke, a szüleim, hála istennek, nagyon jó házas-
ságban élnek, a mai napig is ők a háttér nekem. A szüleim bölcs és 
tapasztalt emberek. Végignézték ezt a hároméves vívódásomat, és 
utána említették, hogy ezek a dolgok így nem jól működnek. De a 
döntés teljesen az enyém volt, abban a pillanatban, amikor bennem 
is letisztult a kép. Ha másra hallgattam volna, talán a mai napig 
azon gondolkodnék, hogy nem játszottam végig az összes lehető-
séget. Úgy érzem, megtettem, amit lehetett, de minden kísérletre 
nemleges volt a válasz, a másik fél mindig visszautasított. Akkor 
már nincs tovább.



• Egy jó kapcsolat titka tehát (és itt nemcsak a házasságra gondo-
lunk, hanem a barátságra, a rokoni kapcsolatra) a kommuniká-
ció, a megértés és a felelősségvállalás?
A felelősségvállalást tenném az első helyre. A mai világban 

nagyon sok embernek a vállalt gyerekekkel szemben sincs felelős-
ségérzete. Vagy csak részben, hogy megnyugtassák magukat, ők 
kiveszik a részüket a nevelésből. Hogy megkeresik a pénzt rá. Mivel 
négy éve teljesen az én nyakamba szakadt az összes felelősség, azt 
mondom, hogy nem könnyű, de még mindig jobb, mintha ott ma-
radtunk volna a házasságban. Az élet a kettőnk viszonyáról szólna, 
nem a családról meg a gyerekekről. Mert szerintem a családban az 
első számú téma a gyerek, és a második számú téma a kettőnk közti 
kapcsolat. Én ezt a sorrendet így állítanám fel.

István: Huszonöt évig éltem házasságban, mögöttem van minden 
megpróbáltatás, ami ezzel jár. Nyíltan, egyenesen megmondhatom, 
hogy szerintem mindig jobb egy válás. Ha nem megy valami, egyszer, 
kétszer, harmadszor, akkor szakítani kell. Mert az élet megy tovább, 
s csak veszítjük az időt.
• Huszonöt év nagy idő. Ennyi kell, hogy rájöjjön, nem jó a vi-

szony?
Való igaz, nem tartozom a bátrak közé. Tíz év kellett, hogy meg-

érezzem: vége. Csak az volt a kérdés, hogy mikor kerül rá sor. Nem 
mindegy persze, főleg ha érzelmi házasságról van szó, szerelemből, 
túl fi atalon nősül meg vagy megy férjhez valaki. Akkor sajnos ké-
sőn jön rá sok mindenre, amivel talán a házasság előtt kellett volna 
tisztában lennie.
• Tehát a szerelem mégsem győz le mindent?

Nem. Mert a szerelem is föllazul, hígul, és akkor előjönnek 
a problémák, érezzük, hogy nem megy, nem megy. Próbáljuk 
megoldani persze, kell is esélyt adni rá egymásnak, de nem kell ezt 
túlzásba vinni.
• Harcolni kell a kapcsolatért?

Igen, mindenképpen. Magamat is vádolom a mai napig azzal, 
hogy talán nem harcoltam eleget. Talán energikusabbnak kellett 
volna lennem, sokkal több segítséget nyújtani a házastársamnak, 
ami elmaradt.
• Ezzel azt is mondta, hogy ön nem az a személy, aki csakis a másik 

felet vádolja egy válással végződő házasságért?
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Fele-fele az arány szerintem. Az embernek reálisnak kell len-
nie, szembe kell néznie önmagával. Legalább önmaga előtt el kell 
ismernie a valós helyzetet. Szerintem nem engedhető meg, hogy a 
házastársak érzelmileg megsértsék egymást, átgázoljanak a másik 
érzésein. Aztán: nem vagyok kimondottan balkáni típus, hogy 
mindent meg lehet bocsátani, csak a hűtlenséget nem. Egyszóval 
csakis önmagunkból kell kiindulni. Mivel járultunk mi hozzá ah-
hoz, hogy a házasság úgymond elfajuljon.
• Ön szerint mi egy jó házasság titka? Mitől működik egy hosszú 

házasság?
Erre sajnos nem tudnék konkrét választ adni, mert nekem nem 

volt szerencsém benne. Talán a kölcsönös szeretet, a szerelem, a 
megértés. De szerintem a startban kezdődik a probléma, amilyen 
az én esetem is volt. Túl fi atalon nősülni, férjhez menni, az kataszt-
rófa. Mert még nincs tapasztalatunk semmiben. 20 évesen csak a 
nagy szerelmet látjuk, semmi mást. Később rájövünk, hogy létezik 
a világon más nő is a választott feleségünkön kívül – vagy fordítva 
természetesen –, és hogy a közös élet anyagi háttérrel is jár meg sok 
minden mással. Akkor jövünk rá valójában, hogy fölkészületlenül 
léptünk a házasságba fi atalon. Sajnálom, hogy velem is ez történt. 
Amikor már elmúlnak a dolgok, akkor okosabbak vagyunk, mint 
előtte. De hát az élet ilyen, próbára vagyunk téve. 

 
Katalin: Legelőször, amikor eldöntöttem, hogy válni kell, nem 
csináltam végig. Mindenki próbált lebeszélni. A volt férjem persze 
nagyon tiltakozott meg könyörgött, ígérte, hogy megváltozik, és 
én végül visszaléptem. Nem támogattak a szüleim sem, a gyerekek 
sem voltak nagyok. Szóval nem mertem végigcsinálni. Hét évvel 
az első próbálkozás után váltam el. Akkor senkinek sem szóltam 
semmit, csak amikor már kimondták a válást. A kezemben volt a 
papír, akkor tudta meg mindenki. A házasságban már annyira rossz 
volt, hogy már úgy gondoltam, valahogy majd csak elmúlik ez az 
élet. És akkor rájöttem, hogy én 39-40 évesen azt várjam, hogy el-
múljon az élet, csak azért, mert egy olyan személlyel vagyok, akivel 
nem jó a kapcsolat?
• Konkrétan mi nem működött?

Ő egy olyan személy, aki terrorizálja a másikat. Azonkívül bor-
zasztóan féltékeny típus. Mániákusan. És már nem voltunk egy 
hullámhosszon. Túl fi atalon mentem én férjhez, gyerekfejjel, ez az 
igazság. Elég hamar rájöttem, hogy ez így nem jó, de egyszerűen 
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olyan volt a környezet, hogy nem mertem kimondani, hogy ez 
nekem nem felel meg. Úgyhogy éveknek kellett elmúlni ahhoz, 
hogy megérlelődjön bennem: ez egy lehetetlen helyzet. Bánom, 
hogy nem váltam el korábban, mert sokat veszítettek a gyerekek is 
a rossz házasságunk miatt. Sokkal előbb kellett volna.
• Hány évig tartott a házasságuk?

Huszonkét évig. Akkor már nagyok voltak a gyerekek. Már ők 
is kérdezték: hogy bírod ezt, anyu, miért nem csinálsz valamit?
• Az első visszalépés után változott valami?

Jaj, sokkal rosszabbra! Az is a bűnöm lett, hogy válni meré-
szeltem. Megtudták a dolgot a vállalatában is, és akkor most őrá 
hogy néznek? Előtte pedig annyira könyörgött. Nem tudom, hogy 
hihettem el, hogy megváltozik...
• Mit ért azon, hogy terrorizálni szereti az embereket? Lelkileg 

bántalmazta, vagy parancsolgatott?
Hát úgy is, lelkileg is, meg fenyegetéssel is. Minden csak úgy 

lehet, ahogy ő akarja.
• Eszébe jut-e az, hogy meg lehetett volna menteni ezt a kapcso-

latot, megoldani a gondokat?
Nem lehetett volna. Én nagyon sokáig próbálkoztam. Egy 

ideig igyekeztem úgy viszonyulni, hogy amikor ő engem szid meg 
veszekszik, akkor úgy veszem, mintha dicsérne. Kinek számít? De 
nem lehet azt sokáig bírni. Mert neki szüksége volt arra, hogy en-
gem teljesen kihozzon a sodromból, hogy sírjak meg ideges legyek. 
Szüksége volt arra, hogy valakit a végsőkig fölidegesítsen. Úgyhogy 
nem lehetett azt kibírni, hiába igyekeztem.
• Most mit mondana, ha valaki azt kérdezné, hogy inkább egy jó 

válás vagy egy rossz házasság?
Csakis a jó válást mondanám. Csakis.

• Van-e olyan, hogy jó válás? Hogy zajlott ez le maguknál? Való-
színűleg nem volt könnyű folyamat.
Ebben az esetben nem. Ő nem is fogta fel, hogy már nincs to-

vább. Egy darabig még egy házban éltünk. Idő kellett, hogy teljesen 
függetlenítsem magam. Föl is kellett jelentenem a rendőrségen, 
mert háborgatott, nem tudta elfogadni azt, hogy nem úgy van, 
mint azelőtt volt. Úgyhogy nehezen ment a válás.
• Most függetlenként hogy érzi magát? Miben változott meg az 

élete?
Csakis pozitív irányban változott. Teljesen magam döntök 

mindenről, saját magam irányítok. A gyerekekkel jó kapcsolatom 
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van. Két fi unk van, unokák, úgyhogy teljesen elégedett vagyok így. 
Most már nem is tudnám feladni a függetlenségemet. Nem érzem 
szükségét annak, hogy valakivel együtt éljek. Van egy barátom, 
néha elmegyünk valahová, lakodalomba, szórakozni, nyaralni. De 
különösebb késztetést nem érzek arra, hogy még egyszer házasságot 
kössek.
• A volt férje megváltozott-e azóta, amióta elváltak? Okult-e a 

dolgokból?
Nem. Most ez bánt, hogy a gyerekekkel csinálja azt, amit ko-

rábban énvelem. Az egyik fi am a közelében lakik, és sokat szenved 
tőle. Nem lehet vele, olyan típusú ember. Téves emberhez kerültem 
közel akkoriban.



■■  

Ha fegyelmezni kell, 
fegyelmezek, 

ha játszani kell, 
akkor játszom velük, 

ha tanítani kell, 
tanítom őket.



■ 
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GYERMEKÁLDÁS SZÁMADÁSSAL

Népességpolitikai, illetve születésserkentési intézkedéseket 
jelentett be nemrégiben a szerbiai államfő, és az eddiginél 
nagyobb anyagi támogatást ígért az anyáknak, főleg azoknak, 
akik több gyereket vállalnak. Az erre vonatkozó felszólalásában 
elsősorban a nőkhöz intézte szavait.

Politikusok, egyházi személyek részéről korábban is elhang-
zottak olyan kijelentések, hogy a nők a felelősek a lesújtó de-
mográfiai mutatók miatt, de vajon valóban csak a nőkön múlik, 
hogy az országban naponta 107-tel csökken a lakosság száma? 
És elegendő-e az anyagi támogatás ahhoz, hogy ez a tendencia 
megálljon, sőt pozitív irányba forduljon?

Erre keresve a választ kértük mikrofonunk elé dr. GÁBRITY 
MOLNÁR IRÉN szociológust és dr. CSERVENÁK PÉTER szülész-nő-
gyógyászt.
 

• Kinek a felelőssége, hogy Szerbiában – és nemcsak itt – évtizedek 
óta csökken a lakosság létszáma?
Gábrity Molnár Irén: A társadalomban bármilyen jelenséget 

elemzünk, az nagyon sok összefüggés eredménye, és a felelősség 
áthárításakor, bűnbakkereséskor nem vesszük fi gyelembe egy bi-
zonyos jelenségben az összes komponenst. És a nőkre hárítani a 
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gyermekszülés felelősségét eleve naivság, mert a társadalomban a 
nő nemcsak maga miatt fog vállalni gyermeket. A gyermekszülés 
biológiailag az övé, de a család létének és szerepének a működése 
– mint funkcionális alapsejtnek a működése – összetett társadalmi 
jelenség. Amikor kutatásainkban a gyermekvállalási hajlamot ele-
meztük, akkor a 25, tehát már nem is a 18, hanem a 25 és a 40 év 
közötti, azaz a legnagyobb gyermekvállalási hajlandóságot mutató 
korosztályos rétegben több férfi  nem vállalja a gyermeket, mint nő. 
A nő a gyermeket anyai, biológiai szerepköréből adódóan valahol 
vállalná, sőt tervezi is, de a férfi ak a karrierépítés, a munka, az ön-
állóság és sok egyéb feladatkörüknél fogva „elvannak” a párjukkal, 
illetve az önálló, szingli életükkel, és nem tartják felelősségüknek a 
gyermekvállalást olyan szinten, mint ahogy azt a nők teszik. A gyer-
mekvállalási hajlam – ami nem azt jelenti, hogy már szült, és nem 
azt jelenti, hogy szülni fog akkor, amikor azt eltervezte – nagyon 
sok társadalmi és gazdasági jelenség eredménye. De a mai nő bio-
lógiailag nem mond le a gyermekéről negyven év fölött sem. A mai 
nő képes 42–45 éves korban megszülni az első gyermekét, amikor 
úgymond megért arra. Ugyanis addig el volt foglalva vagy a szingli 
életmóddal vagy a karrierjével, vagy egyszerűen nem talált partnert.

Egy férfi  nem tartja szégyennek, ha nem nősült meg soha, hi-
szen nőt azért tarthat, és a társadalmi renoméja nem attól függ, 
hogy családapa-e, hanem attól, hogy milyen karrierrel és mennyi 
vagyonnal rendelkezik. Ez már Nyugat-Európában is gond abból 
a szempontból, hogy a társadalmi státust a nőknél és a férfi aknál 
nem ugyanaz határozza meg. A keleti népeknél a vallás a nőt és az 
anyát hihetetlenül magasra emeli: a gyermekáldás kapcsán azért 
kerül előnybe, mert ez ott a társadalmi-vallási norma, és döntően 
beleszól az életbe. De a modern nyugati világban a vallási vagy az 
erkölcsi normák annyira változnak, hogy kritériumként már nem 
szólnak bele a gyermekvállalásba. 

Ezért látjuk, hogy a gyermekvállalási hajlamot leggyakrabban 
általában anyagi dolgokban, tehát a jövedelem, a kereset, az eltar-
tás, „szegények vagyunk vagy gazdagok” módon elemezzük, vagy 
pedig az úgynevezett nem materiális tényezőkre vezetjük vissza: a 
nő karriert akart csinálni, és ezért nem vállalja a gyereket. 

A férfi ra szintén vonatkoztathatóak az előbbi kifogások, illetve 
az, hogy csak latens módon nem hajlandó vállalni, hogy családapa 
legyen. Azt mondja, vállalja a gyermeket, de nem a családapaságot. 
Hát bocsánat, azzal talán nem menekül el a feladat elől? 
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A nő, ha szült, a gyermek az övé: ő egyedül is fölneveli a gyerme-
ket. Ma Európában állítólag a nők 20–25 százaléka egyedül neveli 
a gyermekeket. Nincsenek sem házasságban, sem átmeneti vagy 
stabil párkapcsolatban. Lehet, hogy eltartási vagy egyéb segélyt 
kapnak, de ez nem mentesíti őket anyai és biológiai feladatuktól. 
Nem mondom, hogy ez ideális, hiszen nem ideális. Csonka csalá-
dok keletkeznek, de akkor miért ezeket a nőket vádoljuk, hiszen 
ők vállalták a gyermeket...
• Mi kell hát ahhoz, hogy a fi atalok hajlandóak legyenek gyereket, 

több gyereket vállalni?
Stabil párkapcsolat, stabil társadalmi helyzet és egy biztos jövő-

kép kell annak a fi atalnak, aki 20-30 éves korában eldönti, hogy mi 
a prioritás az életében. Nem lehet egyetlen prioritás az életünkben 
az, hogy diplomázzunk, meg hogy valahol jó helyen dolgozzunk 
és jövedelmet szerezzünk. Nem elég, és nem is hiszem, hogy a mai 
modern fi atalok csak ebbe az egy irányba orientálódnak. Képesek 
ők többre is. De nem biztos, hogy jó mintát kapnak a szüleiktől. 
Nem biztos, hogy azt a mintát kapják a médiából, ami arra sarkallná 
őket, hogy persze attól, hogy nem dolgozom hatalmas karrierépítési 
tempóval vagy nem keresek úgymond eleget – hisz hol van, ahol 
eleget keresnek –, attól még vállalhatom az egy vagy két gyermeket 
a családban. Az erkölcsi minta is hiányzik, és a gyereket nem vállaló 
emberek számából látjuk, hogy itt nemcsak a nők azok, akik ezt 
nem vállalják, hanem nagyon sok fi atal férfi  sem. Kérdezzünk meg 
egy 30-35 éves fi atalembert, hogy ő holnap szeretne-e családapa 
lenni? Elneveti magát. Nem tudja hová tenni a kérdést. De ha meg-
kérdezek egy egyetemista lányt szociológiaórán, hogy hány gyer-
meket szeretnél, miután diplomázol és munkád lesz – mivel ugye 
ez a bizonyos jövőkép –, azt a választ kapom, hogy hát talán kettőt 
szeretnék, de hogy mikor szülöm meg, nem tudom, stb. Tehát én 
nem úgy látom, hogy a fi atal nők elzárkóznak a gyermekáldástól, 
inkább azt tapasztalom, hogy nincs összhang a két nem között. 
Az a tradicionális párkapcsolat – amely valamikor házasságból 
születendő gyermekeket adott –, hogy van egy apa, anya, akik 
megesküdtek, és van családi fészkük, és gyermekeket vállalnak: ez 
többé nem családi minta. Nagyjából a családi kapcsolatoknak és 
házassági típusoknak már több mint a fele nem ezen a tradicioná-
lis mintán alapul, hanem leggyakrabban a „jól érezzük magunkat 
egymás mellett, megtűrjük egymást, valakivel kell lennem” módon. 
Amíg egymást szeretjük, párkapcsolatban lehetünk, de nem hite-
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lesítjük. A munkahelyünk bizonytalan. Egyikünk külföldre megy 
dolgozni, másikunk elmegy máshová dolgozni, víkendkapcsolata-
ink, távkapcsolataink vannak – nos erre a bizonytalanságra nem 
lehet építeni azt az úgynevezett tradicionális családi mintát, de ez 
sem jelenti azt, hogy ki kell kerülni a gyermekáldást. Erre vannak 
újabb serkentő módszerek, bizonyos családsegítő programok, 
amelybe a skandináv államok és más fejlett európai államok már 
bekapcsolódtak. Például a gyermekvállaló pár – legyen az hivata-
losítva vagy nem – válogathat a gyermektámogatási segély, ápolási 
juttatás vagy más kedvezmények formái között. Miért lenne furcsa 
az, ha Svédországban egy apa marad a gyermek mellett, és a mama, 
miután megszült, 2-3 hónap után visszamegy dolgozni. Így felel 
meg az ő karrierépítési, jövőépítési tervüknek. És ugyanúgy segíti 
a társadalom a négyórás munkanapot a papának vagy a mamának 
is. Vagy lehetővé teszik a kondenzált munkahetet, ahol három 
napot dolgozik a mama, három napot a papa, de nem ugyanazon a 
napokon, és akkor otthon két, három, négy gyermeket is fel tudnak 
nevelni. Mert nem igaz, hogy a nevelést mindenáron a társadalomra 
való áthárítással kell megoldani, tehát óvodákban, bölcsődékben. 
Mert akkor az a bizonyos családi minta nem jelenik meg a gyer-
meknek – legalább az iskolába indulásáig –, márpedig ez nagyon 
fontos lenne. Tehát sok mindent meg lehet oldani, csak széles körű 
társadalmi összefogásra van szükség, amelynek egyformán részese a 
férfi  is és a nő is. És nem arról szól a mai világ, hogy csak a papának 
kell dolgozni, hogy eltartsa a családot. A mama is akar dolgozni, és 
úgy kell megosztani a meglévő feladatokat, hogy egyikőjük se azt 
érezze, hogy valami nagyon nagy áldozatot hozott. Nem áldozat a 
gyermek, mi vállaltuk, és persze hogy valamit azért föladok érte: a 
prioritás az életben most a gyermeknevelés lesz, azután újra jöhet a 
karrierépítés. Ezek a mai élet mintái, de viszont ebben a társadalmi 
segítségnek meg kellene lennie.
•  A szerbiai államfő nemrégiben újabb születésserkentési intézke-

déseket jelentett be, és külön hangsúlyozta az anyagi támogatás 
növelését.
Nagyon jó, hurrá! Csak nem elég. Az úgynevezett nem materiális 

tényezőket is össze kellene még hozni. Tehát azokat a médiapropa-
ganda-területi elemeket, azokat a különböző családsegítési, illetve 
pszichológiai, pedagógiai, orvosi, egészségügyi szempontokat, 
amelyek rámutatnak arra, hogy igenis nagyon nehéz ma terhesnek 
maradni, kihordani a gyermeket, és egészséges gyermeket szülni. A 
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gyermeknevelésben olyan segítő szempontokat kell érvényesíteni, 
hogy ne arra gondoljunk, ha valamilyen egyéb vagy egészségügyi 
gondokba ütköztünk, hogy akkor az megoldhatatlan, mert ebben 
az országban semmi sem működik. Nos, ha ebből a bizonytalan 
jövőképből kiemeljük a családot, illetve az anyát, aki vállalná a 
gyermeket, akkor biztos, hogy biztonságosabb talajra kerülnénk. 
Tehát én nemcsak az anyagi dolgokra tenném a hangsúlyt, hanem 
inkább a nem materiális tényezőkre. Azokra a társadalmi mintákra, 
amelyek a gyermekáldást például különleges tehernek képzelik el. 

Állítom, hogy a fi atalok – huszonéves fi atalokkal dolgozom – 
nem tartják a gyermek létét és a gyermeknevelést külön tehernek; 
nem is tudják még, hogy mit vállalnának, és ezt nem is kell meg-
változtatni, elrontani. Elrontani a médiamintákkal, fi lmekkel, kije-
lentésekkel vagy azzal, hogy „úgysem lesz munkád, úgyis külföldre 
kell menni dolgozni”. Mert az ilyen minták és kijelentések valóban 
bizonytalanságot okoznak a fi ataloknál. 

Ami a médiát illeti, általános értékrend-változtatást kell hirdetni, 
közben társadalmi biztonságot teremteni, és mindez mellé jöhet-
ne aztán az a bizonyos anyagi támogatás is, amit most kiemelten 
hangsúlyoznak, de úgy tűnik, hogy ez nem elég. Ezzel már rég elkés-
tünk, mert nemcsak azt számolja egy szülő, hogy mennyibe kerül 
a pelenka, ha egy gyerekem van és ha két gyerekem van, hanem azt 
nézi, hogy annak a gyermeknek egyszer majd iskolába kell járnia, 
a lakásproblémáját meg kell oldani, ha egyetemre megy, tehát ilyen 
távolabb irányuló anyagi biztonságot igényelne. Ami az emocionális 
létbiztonságot jelenti, az csodálatos öröm, ha valakinek gyermeke 
van. És csodálatos öröm, ha valaki a szüleivel olyan módon tartja a 
kapcsolatot, hogy nem kényszerből van otthon. De ha már valaki 
35 éves, és még mindig a szülők tartják el, az nem normális. Ott 
generációs krízisek, viták fognak előjönni. Kicsúszott a családból az 
a normális társadalmi kapcsolatrendszer és az a kommunikáció, amit 
újra ki kellene építeni. Ezt valahol helyre kellene tenni. És ez mö-
gött nemcsak anyagi hátterek vannak, hanem erkölcsi, társadalmi, 
kommunikációs és értékrendszerbeli zavarok. Mindezt szerintem 
több oldalról kell megvilágítani. Nem elég reklámcélokból anyagi 
támogatási kormánystratégiát elindítani, hanem ezt ki kellene 
szélesíteni olyan intézmények létrehozásának irányába, amelyek 
gyermek-, anya- és családközpontúak. És ezzel azt is elmondtam, 
hogy a gyermeket anya mellett és a családján belül szeretnénk látni, 
és ezeket a szinteket nem kellene megbontani. 
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Szerbiát patriarchális társadalomnak tartjuk, de ez lassan a múlté 
lesz. A patriarchális társadalomnak vége, mert lehetünk mi még itt 
elmaradottak és szegények, de azok az értékrendek, amelyekben 
a férfi  a kereső, az asszony otthon van és a háztartást vezeti meg 
a gyermeket neveli, nos, ezek a minták kimúltak a mai világból. 
Ebből a szempontból vajon ki döntse el, hogy szüljön-e az asszony 
és hányat szüljön, meg hogy otthon milyen legyen a kapcsolatrend-
szerünk? Valójában ma a nő fogja eldönteni, hogy hajlamos-e vagy 
képes-e a gyermekvállalásra, vagy hogy megtartja-e a gyermekét, 
de lényegében ez mégis közös döntés: tehát ha nincs egy stabil 
párkapcsolat, olyan viszony, amelyben biztos, hogy támaszkod-
hatok a páromra, férjemre, asszonyra vagy valakire, akivel együtt 
létrehozok egy családot, nos, ott meginog a döntés, és ott nem 
vállalják a gyermeket. Mert fennáll az a veszély, hogy egyedül kell 
majd felnevelni. És függetlenül attól, hogy nőről vagy férfi ről van 
szó, elbizonytalanodik. Megvan a rossz tapasztalat a társadalomban, 
és azok a rossz minták, melyeket a szomszédban vagy a család másik 
részében vagy a médián keresztül látunk, és mindez a fi atalokat 
megingatja abban a kérdésben, hogy mikor stabil az ő társadalmi 
helyzetük, amiben vállalhatják a gyermeket. Közben az idő múlik, 
a családalapítás túlságosan kitolódik, és amikor már a nő eléri azt 
a nem optimális biológiai időszakot, hogy gyermeket vállaljon, 
akkor már egészségügyi problémái is jelentkeznek. És még plusz 
a pszichológiai és mentális problémák. Ilyen körülmények között 
35, 40, 45 év fölött kellene összeállnia egy sokgyermekes családnak. 
Végül, jobbik esetben, lesz egy gyerek, és azt pedig látjuk, hogy ez 
nem elég. Egész Európa ezzel küszködik.
• Egy olyan kérdés is fölvetődik, hogy egyes szociális rétegek 

úgymond a gyerekekből élnek. Kihasználják a társadalmi jut-
tatásokat.
Ám legyen! Én azt mondom, hogy ha a vallási narratívák miatt a 

muzulmán vagy a roma családok életmódjuk és társadalmi, etnikai 
közösségük szokása alapján vállalni tudják a gyermekeket – a több 
gyermeket –, akkor íme a bizonyíték, hogy nem a gazdagság függvé-
nye, vállalunk-e gyereket vagy sem. A gyerekközpontúság nem attól 
függ, hogy mennyit keresünk egy hónapban, vagyis nem csak attól 
függ, hanem attól az értékrendtől, amelyből mintát veszünk, hogy 
mi hogyan alapítsunk családot. Tehát egy közösségnek az életét nem 
kell megváltoztatni erővel, mert nem lehet beleavatkozni a privát 
szférába és a magánvéleménybe, azaz a döntés lehetőségébe, hogy 
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gyermeket vállaljon valaki vagy nem. A probléma azon az oldalon 
van, ahol ezt tagadják. Tehát én nem vállalok több gyereket, csak 
egyet. Közben azt kérdezem, hogy miért adunk a 4-5 gyerekes roma 
családnak akkora segélyt? Hát vállald te a négy gyereket, és akkor 
majd te is ugyanazt megkapod!

Tehát én ezt a kérdést ilyen formában nem tenném mérlegre, 
mert ez nem igazságos. Igen, el fog a demográfi ai mérleg mozdul-
ni az albánok, a koszovói népesség vagy a bosnyákok irányába, és 
megijedtünk, hogy most nem lesz elég szerb. De ugyanúgy félhet a 
magyar is, hogy elfogy, hasonlóképpen Európában sok más nép és 
nemzet is. Hát tegyünk róla, például úgy, ahogy a magyar kormány 
is nagyon sokat áldoz a gyermekáldás, a gyermekközpontú családok 
segélyezése irányában! Végre a szerb kormánynak is eszébe jutott, 
hogy valamit tegyen. Ez tehát egy nagyon fontos lépés, de nem elég.
• Mennyire tartja specifi kusnak a szerbiai helyzetet? Említet-

tük, hogy egész Európára a fogyatkozás jellemző, viszont az 
államelnök, amikor ezzel kapcsolatban fölszólalt, többször is 
megemlítette, hogy az utóbbi 25-30 évben drasztikus a népes-
ségfogyatkozás, és ez pont a múlt század 90-es éveinek az eleje, a 
háború kezdete. Tehát akkor Szerbia ilyen szempontból ugyan-
olyan helyzetben van, mint a Nyugat, vagy mégis másmilyenben?
Két dolgot tudok hozzáadni a kérdés kiélezéséhez. Egyik dolog, 

hogy kicsiny lélekszámú nemzet és nép a szerb. Igaz, élnek a diasz-
pórában legalább még másfél millióan, de az itthoni, a körülbelül 
hétmillió lakosból sem éppen mindenki szerb. Ez kevés. A magyar 
nemzettel ugyanez a helyzet. Tehát a szerb nép kisszámú Európá-
ban, hogy a világhoz viszonyítva ne is mondjuk. A másik a nagyon 
gyenge natalitás. Az előbb elmondott gyermekvállalási hajlam 
visszaesése tény. És az, ami nekem legjobban hiányzott az állam-
elnök beszédéből, hogy nem élezte ki az elvándorlás, a migráció 
gondját. Arra még mindig nem tud mit válaszolni az ország. Tehát 
ha valakinek nincs munkája vagy keveset keres, az elmegy külföldre. 
Átmenetileg munkát vállal a nyugat-európai országokban, aztán 
mint vendégmunkás 20 éven keresztül haza sem jön, és nem hozza 
haza a vagyonát. Kint felejti magát.

Ez a második problémája a demográfi ai deformációnak itt, 
Szerbiában. Az elvándorlás problémája, ami ugyanúgy akadályozza 
a gyermekvállalást is, mert a különélés, a nem stabil házasságok, a 
távházasságok és -kapcsolatok nem produkálnak sok gyermeket. 
Ha nem vetjük fel ilyen általános társadalmi problémakörben a csa-
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lád- és gyermekvállalási szempontokat, akkor szintén meg vagyunk 
rövidítve, mert nem elég csak anyagilag támogatni az itthon élő 
fi atal családokat, ha nem tudni, hogy mi az a stabil nemzetpolitika 
az országban, amely az itthon maradást, a munkahelynyitást, a kül-
földről való visszafogadást és a külföldön dolgozók visszaköltözését 
segítené. És azt a kapcsolatteremtést, amelyre a külföldön élő fi atal 
generációknak is szükségük van, mert itthon maradtak az idősek, 
akik esetleg vigyáznának az unokájukra, de nem tudnak, mert azok 
messzire kerültek. Ezek olyan alapproblémák, melyekre oda kellene 
fi gyelni, mert ezek a mindennapi életnek az alapproblémái.

Azok a társadalmi értékrendek, amelyek korábban a stabil 
családot jelentették és mostanáig megmaradtak egy falusi kör-
nyezetben vagy egy városi családi fészekben, azok felbomlottak. 
Ezeket a dolgokat több oldalról kell követni, tehát nem csak egy 
minisztériumnak, hanem mindegyiknek. Mindezek csak részletek, 
de olyan fontos részletek, amelyek azt befolyásolják például, hogy 
egy nő nem akar háromszor szülni, hanem csak egyszer. Túlságosan 
komplex ez a dolog, és túlságosan nagy a felelősség minden intéz-
ményen ahhoz, hogy ennyire leegyszerűsítsük, és ilyen demagóg 
módon a dolgot a nőkre hárítsuk.

A lesújtó demográfiai mutatók okairól és a megoldási vál-
tozatokról véleményt formált dr. CSERVENÁK PÉTER szülész-nő-
gyógyász is.
 

Cservenák Péter: Ami itt történik, az világfolyamat. A civilizáció 
egyik hozadékaként az emberi kényelem került előtérbe, ez pedig a 
fogyasztói társadalom „ajándéka”. Az emberek nem hajlandóak a 
kényelmük egy részét feláldozni az utódvállalásra. Ma ez a hozzáállás. 
Úgy vannak vele, hogy előbb élvezik az életet, ám nem mindig arról 
van szó, hogy a nők egyetemre akarnak járni, és ez miatt tolódik 
minden. Fiatalok, kedvüket lelik a szórakozásban, az utazásban. És 
Nyugaton olyanok a fi zetések, hogy ezt mind meg tudják valósítani. 
És amikor úgy érzik, hogy ideje utódot vállalni, akkor teszik ezt 
meg. De mivel a kényelmük az szent, akkor lehet, hogy fontosabb 
egy olyan életvitelt fölvenni, amibe esetleg egy kisbaba gondozása 
nem zavar bele. 

Ez Nyugaton már addig fajult, hogy agglegényadót rónak ki olyan 
férfi akra, akik nem nősültek meg, hogy így serkentsék a családalapí-
tást, és az így befolyt pénzekből a babavállalási programokat segítik. 
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Nem mindenkinek fő célja, hogy utódot nemzzen, mert a babá-
hoz föl is kell kelni, meg fürdetni kell, meg felelősség, a munkából 
is kiesik, stb. És persze a családalapításhoz egészséges környezet 
kell, és szerintem itt van nálunk a fő gond. Ez a környezet, ez nem 
egészséges. Most tényleg nem az ökológiára gondoltam, mert e téren 
is katasztrofálisak vagyunk. Arról van szó, hogy a munkánkból be-
csületesen, tisztességesen meg kellene élni úgy, hogy egy családnak 
el tudjuk látni az alapszükségleteit. 
• Erre azt szokták mondani, hogy nem a pénz számít, hiszen lásd: 

a szegényebb országok, a szegényebb kontinensek, szegényebb 
egyének és társadalmi rétegek sokkal több gyereket vállalnak.
Ez mind igaz. Az afrikai országokban a legnagyobb a natalitás, 

holott ők a legszegényebbek. De viszont az sem normális, hogy a 
szülők nyugdíjára vannak utalva a fi atalemberek és a fi atal felnőttek, 
mert a munkanélküliség – sajnos – a fi atalok körében a legnagyobb. 
A politikai foglalkoztatás már az ocsmányság határát is elérte, 
úgyhogy a hatalmon lévő pártok átvették a munkaközvetítő hiva-
talok feladatkörét, a szakmaiság viszont ezzel teljesen háttérbe lett 
szorítva. Mindent a politikai megfelelés működtet, és ebből kifo-
lyólag egy olyan élhetetlen rendszert hoztunk létre, amely önmagát 
dönti be, mert képtelen működni. Képtelen egy olyan egészséges, 
motiváló környezetet létrehozni, amelyben érdemes élni, maradni, 
és nem elvándorolni, ezzel együtt érdemes úgy élni, hogy családot 
alapítunk. Ugyanis itt nemcsak arról van szó, hogy mennyi lesz a 
fi zetésem, hanem hogy például szennyes, koszos a patak, vagy a 
gyerek beleakad egy rozsdás szögbe a játszótéren – ilyen apróságok. 
• Hivatásából kifolyólag ön sokat találkozik fi atal párokkal, akik 

éppen első gyereküket vállalják, vagy esetleg a harmadikat. Ha 
adódik alkalom beszélgetésre, akkor mit fi gyelt meg: a pároknak 
mi a véleményük a gyerekvállalásról, vagy egyáltalán a családról?
Az országnak az a szerencséje, hogy még mindig van egy erős 

utódvállalási hajlam az itt élő populációban. Nemcsak arról ál-
modoznak, hogy jó autóik lesznek – mert az itteni fi zetéseikből 
úgysem lesznek –, hanem tudják, hogy a család segítségével, a 
nagyszülők esetleges nyugdíjpótlásával egy egészen szép kis családot 
tudnak létrehozni. És megint létrejönnek az olyan típusú családok, 
ahol több generáció van egymásra utalva. Ami ugye jó is meg nem is 
jó. Kényszerhelyzetben viszont nagyon is jól működik: például ha 
nincs megoldva az óvodai ellátás – a nagyobb városokban gyakran 
várólisták vannak –, akkor a nagyszülők vigyázhatnak az unoká-
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ikra, ami végül is teljesen normális. Tehát a családvállalás igenis 
motivált, és nekünk pedig orvosi szemszögből – most félretehetjük 
a gazdasági hátteret – fontos lehet, hogy bátorítsuk az apukákat, 
hogy ott legyenek a vizsgálatokon. Éppen ezért úgy van beállítva 
az ultrahanggépünk, hogy már a legkorábbi vizsgálatokon az apu-
kák is jelen lehetnek, és van egy külön monitor – igaz, normális 
helyeken ez már egy falra akasztott hatalmas plazmatévé, de nálunk 
egy kiszuperált monitor –, amit rákötöttünk az ultrahangra. Így 
közösen nézhetik a babát, az első szívhangregisztrálásoktól. Nem 
zavarnak az apák az ultrahangvizsgálaton, a vizsgálatok eredményét 
pedig el is kapják, hogy nézegethessék otthon. Ez fontos apróság 
első mozzanatként, mert így elkezd tudatosodni a család kiala-
kulásának a ténye már a terhesség idején, és így az apák is végig 
aktívan kísérhetik a terhesség alakulását. Újabb tendencia, hogy 
jelen lehetnek a szülésen. Mi orvosok elsősorban úgy segíthetünk 
a natalitás ügyében, hogy a szülés élmény legyen a nő részére. 
Ne egy meggyalázás vagy megalázás. A terhességgondozásnak is, 
de főként a szülésnek kell pozitív élménynek lennie, mert ha ezt 
így éli meg, akkor sokkal könnyebben és előbb vállalja a második 
terhességét is. És ha az első két terhesség között kisebb az idő, külö-
nösen pedig ha a másodikat is pozitív élményként élte meg, akkor 
könnyebben dönt egy harmadik gyermek vállalása mellett. Ez, amit 
mi aprópénzből, illetve pénz nélkül, csak a munka szervezésével 
megoldhatunk. Mondok egy egyszerű példát: kihangsúlyoztuk, 
hogy különválasztottuk a munkaidőt, és az egyik fele a terheseké, 
a másik fele pedig a nem terheseké. Így tudatjuk állapotos pácien-
seinkkel, hogy igenis fontosak számunkra, és kiemelt fi gyelemben 
részesülnek. A nővéreink rendszeresen foglalkoznak velük tornák-
kal, tanácsadással, gyógytornáztatással. És gyorsan kiderült, hogy 
ez több szempontból hasznos, a torna mellett van pszichológiai 
aspektusa is, mint például a közös félelmek megosztása. És később 
ez lesz az a korosztály, amelyik majd szülői értekezleteken is talál-
kozik és barátkozik. 

Az apás szülés pedig ott, ahol lehetséges, semmiképpen sem 
luxus. Újvidéken vagy a nagyobb központokban a fertőzés veszélye 
ezt fölülírná, de egy ilyen kis szülészeten, mint Topolya, igenis ott 
lehetnek, aktívan részt vesznek, és támogatják a szülést. És most 
már nem is a baby-friendly, a bababarát környezetről beszélünk, ami 
ugye a babának kedvező, hanem a mother-friendly, azaz család- és az 
anyabarát környezet létrehozása az igazán fontos. Említettem, hogy 
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egyes dolgokhoz nem kell pénz, de sok minden mégis a pénzről szól. 
Például egy olyan egyszerű, procedurális dolog, hogy szülés után a 
babát a mellkasra helyezzük, már 50 éve így működik. Akár Berlin-
ben vagy Bécsben vagy akármelyik nagyobb központban, városban. 
Megnyugszanak, ismerkednek, és a baba is teljesen másképpen áll 
át az új életformára. Emellett azonban viszonylag aprópénzből 
be szerettünk volna rendezni egy vajúdószobát. A vajúdás nehéz, 
unalmas feladat, de valakinek jólesik közben a mozgás, valakinek 
esetleg könnyebb egy kádban a vajúdás. Vagy akármi, csak hogy 
kényelmessé tegyük ezt a fájdalmas és nagyon kínos szakaszt. A 
vajúdószobánk pedig hónapok óta nincs befejezve, viszont már 
régóta használnunk kellene. Pedig ilyen katasztrofális natalitás 
mellett nekünk tényleg mindent meg kellene tenni, hogy a szülés 
maximálisan pozitív élmény legyen. Mi, orvosok ennyit tehetünk, 
és ezt meg is tesszük. A dolog többi eleme a politikusokon múlik, 
mármint hogy egy élhető környezetet kell létrehozni, ami nem az 
elvándorlásra ösztökéli a fi atalokat, hanem az itt maradásra.
• A Szerbiai Közegészségügyi Intézet adatai szerint az ország-

ban évente 17 ezer művi vetélést végeznek. A szakértők szerint 
azonban a valós szám az említettnek a többszöröse is lehet, ha 
fi gyelembe vesszük a magánrendelőket. A statisztika szerint 
leggyakrabban olyan nők szánják rá magukat a beavatkozásra, 
akiknek már van egy vagy két gyermekük... 
Erre van egy nagyon jó, tanulságos mesém. Nem vagyok vallásos, 

de szívből utálom az abortuszokat. Egy kisebb óvodai létszámnál 
abbahagytam a számlálást, de tovább nyugtalanított. Megpróbáltam 
rákérdezni a nőkre, hogy miért nem hordják ki a magzatot. A leg-
több nő egyébként úgy jött abortuszra, hogy már volt egy gyereke. 
Azokat megértem, akik még nincsenek stabil kapcsolatban, vagy 
még egyetemi tanulmányaikat, esetleg középiskolai tanulmányaikat 
sem fejezték be, de egy olyan családban, ahol már úgyis van egy 
gyerek… És megpróbáltam egy anyukát lebeszélni, de ő olyan szé-
pen, egyszerűen elmondta, hogy doktor úr, a férjem munkanélküli, 
én dolgozom csak a családban. Ha a főnököm tudomást szerez a 
terhességemről, úgy kivág, mint a macskát… Ezt az egy gyereket 
meg iskolába kell járatni, pénzre van szükségünk. Csak kaparja ki 
maga ezt, majd ha lesz idő meg kedv meg pénz, akkor vállaljuk a 
másikat. Most nem bírjuk vállalni.

Ez a valóság. Nem is régen hallottam, de vagy tíz éve ugyanez a 
mese ismétlődik.
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• Doktor Úr, ön és a párja viszont nagycsaládot vállaltak, hiszen 
három gyerek már nagycsaládnak számít.
Erre nagyon büszkék vagyunk. Nálunk egyébként ez nem volt 

tervezve, így alakult. Mikor a feleségemet megismertem, én még 
nem is akartam igazán utódvállalással foglalkozni, sőt inkább az 
örökbefogadás fordult meg a fejemben. Mert az is egy szörnyű do-
log, hogy nagyon sok család nélküli gyerek van. A sors közbeszólt, 
és bizony, még egyetemista korunkban megszületett a legidősebb 
lányom. Akkor úgy döntöttünk, mivel éppen a 99-es bombázások 
zajlottak, hogy hát maradjon Dorka lányom emlékszépítőnek. És 
tényleg nagyon szép emlékünk lett. Viszont az egyetemet is be 
kellett fejezni, ami a család segítségével végül sikerült is. Mi ketten, 
önerőből nem bírtuk volna: csak úgy, hogy a család összefogott, és 
támogattak minket ilyen téren. Előbb én fejeztem be, aztán szeren-
csére sikerült a feleségemnek is diplomáznia. Középső gyerekünk 
már tervezett. Kicsit megszenvedtünk, korábban szerettük volna 
összehozni. Ő már az általános orvosnak lett a gyermeke. A legki-
sebb, ő szintén tervezetlen. De egyáltalán nem bántuk meg. Pedig 
már a lakást is úgy vettük, hogy négy személyre szántuk. Kicsit 
most szűkös is, de hát, istenem, elférünk így is, és különben sincs 
pénzünk nagyobb léptékben gondolkodni.
• Tehát összegzésként: fontos a pénz, de azért mégsem az a legfon-

tosabb, hanem egy összetartó család. És nem csak a nőket kell 
biztatni a gyerekvállalásra.
Pontosan! Manapság megfi gyelhető, hogy nemcsak a családok, 

hanem a párkapcsolatok kerültek krízisbe, és nagyon labilisak 
lettek. Nagyon könnyen létrejönnek, de ugyanolyan könnyen 
meg is szűnnek. Hiányzik az emberekből az önfeláldozás készsége, 
hajlama. Most már nem hallani, hogy „meghalt a hazájáért, vagy a 
szerelméért”. Ilyen nincs. Mindenki individualista, elsősorban saját 
magáért él. Ezért van, hogy sokan azt hiszik egy adott pillanatban, 
pont most kell nekik egy házasság. Aztán pár év múlva – még ak-
kor is, ha vannak gyerekek – nem képesek azt ápolni, fenntartani, 
hanem inkább a nulláról kezdik: elválnak, és új családot alapítanak. 
És a kimutatások szerint sajnos 70 százalékban esélyesek az elvált 
szülők gyerekei arra, hogy majd ők is elválnak egyszer. Ez is már 
világdivat. A kényelem lett a legfontosabb. Az egyén kényelme. És 
ez már – az egész, amiről beszélünk – nem natalitási krízis. Ez a 
morális krízisnek a folyamodványa.
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A bejelentett népességpolitikai és születésserkentési intézke-
dések témáját folytatva ezúttal Krizsán Vilmossal, a Vajdasági 
Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének elnökével beszélge-
tünk, aki húsz éve foglalkozik népességpolitikával, és a Magyar 
Nemzeti Tanács tagjaként részt vett az új népesedési és család-
gondozási cselekvési program kidolgozásában.

Megvizsgáljuk a kérdést a katolikus egyház szemszögéből 
is, SZAKÁLY JÓZSEF szabadkai plébános segítségével.

• A történelmi egyházak rendre a gyermekvállalást szorgalmaz-
zák. A szerb ortodox egyház néhány elöljárója úgy vélekedik, 
hogy a nők hibáztathatók a népességfogyatkozásért. Mi az 
álláspontja erről a római katolikus egyháznak?
Szakály József: Nem lehet azt mondani, hogy csak a hölgyek 

a felelősek. Bizonyos értelemben nagyobb a felelősségük a gyer-
mek világrahozatalában, mint a férfi aknak, hiszen ők azok, akik 
megszülik a gyereket. Én mindig csodálattal adózom a teremtés 
rendjében végzett munka kiegészítésének, az isteni munkába való 
bekapcsolódásnak, amit a hölgyek végeznek akkor, amikor életet 
adnak. Hiszen – a mi hitünk, a keresztény hit szerint – az ember 
segítségére van az Úristennek e világ fönntartásában és a teremtő 
munkában is akkor, amikor az igazi házastársi szeretetből gyer-
mekek születnek. És ebben a munkában a hölgyeknek nagyobb 
a szerepe. Ebből fakadóan bizonyos értelemben a felelősségük is 
nagyobb, bár nem lehet azt mondani, hogy csak az övéké, hiszen 
két ember kell hozzá. Viszont azt, hogy ő a testéből életet ad, hogy 
a testéből táplál valakit, aki kilenc hónapig ott van vele, szinte eggyé 
válik vele: ez olyan csoda, ami fölött mi, férfi ak csak csodálkozni 
tudunk. Akármennyire is divatossá lettek az apás szülések, tényle-
gesen átélni sem annak az örömbe átmenő fájdalomnak a mértékét, 
ami maga a szülés, sem annak a fantasztikus katarzisnak a mértékét, 
ami abból fakad, hogy egy ember életet ad, azt mi férfi ak igazából 
nem tudjuk átélni. Csak csodálni tudjuk.

Az egyház mindig is úgy gondolkodott – éppen ezért –, hogy az 
édesanyák igazi példaképe nem lehet más, mint az Istent szülő szűz, 
aki a világmindenség urának megtestesült fi át hordta ki és hozta 
erre a világra. Amikor az édesanyaságról, az édesanyai hivatásról 
beszélünk, mindig a boldogságos Szűz Máriát állítjuk példaképül. 
Mindig őrá tekintünk, ő az az etalon, akit igazából követni kellene. 
Ha arról beszélünk, hogy ki a felelős ezért a rettenetes demográfi ai 
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zuhanásért, ami a mai világban van, azt lehetne mondani, hogy 
általában az a fajta társadalmi fölfogás, amiben élünk. Tehát nem 
lehet azt mondani, hogy a hölgyek a hibásak, mert nem szülnek, ha 
egyszer olyan környezetet teremtünk számukra, hogy egyszerűen 
ahhoz, hogy gyermeket hozzanak erre a világra, annyi feltételnek 
kell megfelelniük, amit egy 18-19 éves nő még nem tud biztosítani. 
Horribile dictu. Rengeteget találkozunk olyan személyekkel, akik 
még fi atalok, hiszen most házasodnak, viszont már bőven túl vannak 
a harmincon. Amikor velük beszélgetünk, például a jegyesoktatáson 
vagy a házassági előkészítőn, kiderül, ahhoz, hogy ők egyáltalán 
önálló életvitelben, önálló háztartásban tudjanak gondolkodni, 
ahhoz tehát annyi minden feltételnek kellett megfelelni, hogy 
egyszerűen fizikai képtelenség volt különköltözni a szülőktől, 
és önálló háztartást vezetni. A mai társadalmi elvárások sokszor 
egészen mások, mint régen. Egyszerűen szinte képtelenné teszik a 
nemzedékek együttélését, mert óriási szakadék tátong már a mai 
óvodások és mondjuk miközöttünk is. Hiszen már az óvodás vagy 
az elsős gyerek számítógépet kezel. Mi meg alig tudunk boldogulni 
adott esetben egy-egy diktálással vagy egy-egy gépírással a számí-
tógépen. Nem csoda hát, ha feszültségek származnak a generációk 
együttéléséből, és ezt nem akarják a fi atalok sem. Tehát valahol egy 
különleges változáson ment át a világ. Talán amikor az emancipáci-
óból következően kezdett lassan elmosódni a különbség a férfi  meg 
a nő között, legalábbis ami a munkákat illeti. Ami nem feltétlenül 
baj: miért ne végezzen férfi asabb munkákat egy nő, miért ne legyen 
divattervező egy férfi . Tehát nem ebből ered a probléma, hanem 
abból, hogy aztán az anyaság kezdett már másodrangú feladattá 
válni. Viszont ez – kivételesen – olyan dolog, amit a férfi ak nem 
tudnak átvenni. Lehetségesen ebből fakad az a félreértés, hogy 
esetleg sokan a nőket okolják a demográfi ai problémákért. Mert 
miért nem szülnek? Hát miért nincs olyan társadalmi rend, ami 
olyan megbecsültté teszi az anyaságot vagy éppen a főállású anya-
ságot anyagilag is és társadalmi megbecsülés szempontjából is, hogy 
úgymond érdemes legyen vagy inkább kitüntetés otthon maradni, 
és esetleg három, négy vagy öt gyereket is fölnevelni.

Annyi személyes példát lehet talán mondani, hogy a húgom ép-
pen a múlt héten szült. Együtt ünnepeljük majd a születésnapomat 
az unokaöcsémmel, mert ő is ugyanazon a napon született, mint én, 
csak éppen 40 évvel később. Sokat gondolkozom azon, ők hogyan 
szervezik meg az életüket. Ez a második gyermekük, az első két és 
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fél éves. És nem könnyű nekik. Tehát ha tényleg önállóan akarnak 
gondoskodni a gyerekekről, akkor fantasztikusan nehéz megszer-
vezni az életüket, mert egészen máshogy számíthatnak a nagyszülők 
segítségére, mint régen. Egészen másfajta az oktatási rendszer is. 
Tehát meddig lehet ott a bölcsődében egy gyerek, vagy ott legyen-e? 
Olyan horribilis összegbe kerül egy valamirevaló bölcsőde, ahová az 
ember nyugodtan odaadja a gyerekét, hogy az valami őrület! Ez is 
egy érdekes kormányzati feladat lehetne például a politikusoknak, 
megteremteni az anyagi feltételeket az édesanyák megsegítésére 
abban, hogy a gyerekek időben bölcsődébe mehessenek, és hogy 
az ne legyen anyagi csőd a család számára.
•  A társadalom anyagi támogatással javíthat-e ezen?

Azt hiszem, igen, mert sokszor a fi atalok anyagilag nagyon 
rászorulnak a segítségre. Én ismerek nagycsaládokat Budapestről: 
még egyetemista koromban találkoztam olyan egyetemistákkal, akik 
azóta családosok lettek, és máig tartjuk a kapcsolatot. Ők maguk is 
nagycsaládból származnak, és szintén ilyen családot szerettek volna. 
Akad közöttük, aki öt gyereket nevel, s van, aki nyolcat. Ahol pedig 
ha valahol nyolc gyereket nevelnek, és tízen vannak otthon összesen, 
ott természetesen a költségek is megnövekszenek. Erre mondják: 
majd ha megteremtődnek az anyagi feltételek. De nem feltétlenül 
palotákban kell gondolkodni, mert akkor nyolc gyereket már kas-
télyban kell nevelni, hiszen minden gyereknek külön szoba, külön 
laptop, külön telefon, külön fürdőszoba, külön minden járna. De 
az ismerőseim egy kis budai lakásban élnek. Olyan otthonias jellege 
van az egész berendezésnek, olyan fantasztikus közösség alakult ki, 
hogy szinte fölüdülés nekem, egyedül élő papnak elmenni hozzá-
juk mondjuk egy vasárnapi ebédre vagy egy délutáni kávéra. Mert 
nyüzsgés van, viszont nincs káosz, ez az érdekes… Fantasztikus élet 
lehet tehát úgy is, hogy mondjuk nyolc gyereket nevelnek. Viszont 
ott rettentő fontos szerepe van az édesanyának, és főállású anyaként 
tényleg megbecsült embere kell hogy legyen a társadalomnak. Na 
most hogy a társadalomnak mennyire megbecsült tagja, az más 
kérdés, de mondjuk a plébániaközösségnek mindenképpen.

Azon a környéken egyébként nagyon sok nagycsalád él. De 
tényleg sok, számarányában és százalékosan is. Mondtam is: talán 
könnyebb vezérigazgatónak lenni egy cégnél, mint összekoordinálni 
otthon nyolc gyerek fölnevelését meg egy férjnek a pátyolgatását.

Egy nagyon kedves lelkipásztori élmény minden alkalommal, 
amikor keresztelek, a szertartásnak a befejezése. Ugyanis létezik ke-
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resztelési szertartáskönyvünknek egy nem kötelező része a szertartás 
végén, amit viszont én eddig, tizennégy év papság alatt soha nem 
hagytam el, egyetlenegy keresztelőn sem. Ez pedig az édesanyának a 
megáldása. Ugyanis a katolikus szertartás mindig az apákat részesíti 
előnyben. Kissé patriarchálisan gondolkodunk, az anyakönyveket is 
úgy vezetjük, hogy mindig a férfi  nevét írjuk előre, utána a feleségét. 
És így talán meglepő, hogy a keresztelési szertartás végén egy olyan 
különleges áldás szerepel, ami csak az édesanyának adható, és csak 
akkor, ha ő jelen van. Egy rövid kis buzdítás után osztható ki ez 
az áldás: kifejezetten arra kéri a mennyei kegyelmet a keresztelést 
végző pap vagy diakónus, hogy az anya – Mária példáját követve 
– olyan édesanya legyen, aki gyermekét az egyház leendő aktív 
tagjaként neveli, és az emberek meg az Úristen színe előtt kedves, 
bölcsességben és korban növekvő gyermeknek legyen az édesanyja.

A Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége mintegy 20 
éve foglalkozik a népességpolitika ügyével, részt vett néhány 
stratégia, cselekvési terv kidolgozásában is. Elnöküket, KRIZSÁN 
VILMOSt kerestük fel.

• Hogyan vélekedik a bejelentett születésserkentő intézkedé-
sekről?
Krizsán Vilmos: Egyrészt jó, hogy végre elkezdtek foglal kozni 

a népesedési kérdésekkel, azonban kicsit olyan szerbiai, balkáni 
módon nyúltak hozzá, ami viszont már nem jó. Ezek olyan kérdések, 
amelyekkel sokkal körültekintőbben, átgondoltabban és összehan-
goltabban kellene foglalkozni. Az, hogy a nőket hibáztatjuk, egy-
részt nem áll, másrészt pedig nem oldja meg a problémát. Mi már 
korábban is foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel az elmúlt húsz év 
során. Emlékeztetőként: Szerbiában 2007-ben elfogadtak egy úgy-
nevezett születésserkentő stratégiát, amit a rá következő év elején 
ismertettek, majd elkezdték alkalmazni. A stratégia elkészítésébe 
bevonták a szakembereket, annak idején jómagam is jártam a terepet 
egy csoport tagjaként, előadásokat tartottunk az önkormányzati 
vezetőknek, a szociális gondozói központok tagjainak, a civil szer-
vezetek vezetőinek, illetve az érdeklődőknek. Akkor négy miniszté-
rium volt bevonva: a pénzügyi, az egészségügyi, a tudományügyi és a 
szociális-munkaügyi minisztérium is. Tehát a népesedési kérdéseket, 
a demográfi ai problémákat minden szinten megpróbálták kezelni. 
Ez a stratégia sajnos lejárt. Igaz, a megvalósításában nem is nagyon 
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jeleskedtek, hiszen több olyan terv is volt, amely egyáltalán nem 
valósult meg, illetve néhány intézkedést teljesen átírtak. A straté-
giában szerepelt például, hogy a harmadik és a negyedik gyermek 
ingyenes tankönyvet kap az iskolában. Aztán elkezdték, hogy csak az 
első osztályokban volt ingyenes, aztán a másodikban, és így tovább. 
Egy intézkedés előirányozta a családi pótlék megemelését, ez első 
helyen állt az egyik csomagban, de végül ez nem történt meg. Az 
elnök úr kijelentette, hogy megalakult a népesedési tanács. Nos, az 
már korábban megalakult, amikor ő volt a kormányelnök, és akkor 
is ő állt az élén. Most nem tudni, újat alakítottak-e, vagy a régit ala-
kították át. A lényeg az, hogy szakembereket kellene mindinkább 
bevonni, és tényleg széleskörűen, hosszú távra tervezni. 

A mostani elképzelések egy része jónak mondható, de a beje-
lentett intézkedések nincsenek teljesen átgondolva. A pénzügyi 
támogatásokra is gondolok. Ez a mostani formája, ahogyan bejelen-
tették, hogy a második, harmadik, sőt a negyedik gyereknél is milyen 
összegeket adnak, ez szerintem elsősorban a szociális szférát fogja 
serkenteni, azt, hogy pénzért újabb gyereket szüljenek. Gyerekek 
ne pénzért szülessenek, hanem azért, hogy a család kiegészüljön. 
Valamint a közös értékek mentén, életmód, életstílus formájában. 
Szerintem fennáll a veszély, hogy olyanok vállalnak majd gyereket, 
akik kimondottan a pénzre számítanak, de utána, amikor majd 
nem kapják már a pénzt, előfordulhat az is, hogy a gyerek már nem 
is nagyon kell nekik. Romániai példa jut eszembe, ahol a gyerek-
otthonokban rengeteg az elhagyott gyerek. Én jártam ezekben a 
gyerekotthonokban, és láttam, hogy ott mi volt. Tehát ez nagyon 
veszélyes dolog. Mi azt mondjuk, hogy igen, kell a segítség, az anyagi 
támogatás, de olyan formában, hogy a szülők válláról terhet vegyen 
le. Kezdve az óvodától: az óvodákban támogatjuk az ott-tartózko-
dást. Az általános iskolában a tanszercsomagtól a könyvcsomagig, 
az uzsonnától a többi dolgokig sokféleképpen lehet segíteni. A kö-
zépiskolákban a kollégiumi ellátást, az utaztatást, a könyveket stb. 
lehet biztosítani. És hát az egyetemen az ösztöndíj, az étkeztetés, 
az utazás, a kollégiumi ellátás jelenthet sokat. Gyakran mondjuk, 
hogy nem a pénzt kell odaadni a szülőknek, mert sajnos a pénz az 
olyan, hogy nem mindig arra költik, amire kapják. Inkább ezeket a 
terheket kell átvállalni. Ha a szülők helyett az állam ezt átvállalja, és 
gyakorlatilag ezzel biztosítjuk, hogy a gyerekek tanuljanak, képezzék 
magukat, befejezzék a középiskolát, főiskolát, egyetemet – ez óriási 
segítség a szülőknek. És főleg akkor, ha kiszámítható a rendszer. A 
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Magyar Nemzeti Tanács tagjaként előadásokat tartok a középisko-
lákban a főiskolai, egyetemi továbbtanulásról, és szinte hihetetlenül 
kedvező helyzet állt elő, mert azt mondhatjuk a magyar szülőknek, 
hogy nyugodtan küldje egyetemre a gyereket, mivel az Európa 
Kollégiumban szinte ingyenes lesz a szállása. Ha pedig ösztöndíjat 
is kap, akkor meg még pénze is marad arra, hogy saját magát ellássa.
• Milyen tervei vannak a VANCSESZ-nek a demográfi ai mutatók 

javítása kapcsán?
Tervezünk összehozni egy népesedési konferenciát, magyar–szerb 

vonatkozásban. A magyarországi példákat kellene ismertetni, kezdve 
a személyi jövedelemadótól a családi otthonteremtési programig, és 
megemlíthetném szintén a CSÉN-programot, a családi életre nevelés 
programját is, ami már Magyarországon az általános iskolától egészen 
az egyetemig aktuális. Külön kiemelném a nevelésnek és az értékek 
átadásának a fontosságát, hiszen a szülők úgy tudnak gyereket vállal-
ni, ha már eleve arra hangoljuk rá őket, hogy házasságban, családban, 
gyermekvállalásban gondolkozzanak. Ezt nem lehet varázspálcával 
elérni. Tehát nem áll az, hogy ma azt mondjuk, kaptok ennyi meg 
ennyi pénzt, és akkor majd holnaptól kezdődően a szerb anyukák 
vagy a magyar anyukák több gyermeket szülnek. Csakis fokozatos, 
átgondolt építkezéssel lehet haladást elérni, ahol a társadalom az 
egyik vezető szereplő. A tartományi és az önkormányzati támogatá-
sok rendszerét is át kell gondolni, hogy az egyik ne fedje a másikat, 
hanem inkább kiegészítsék egymást. Mindezek mellett szerintem 
jelentős szerepük van az egészségügyi és az oktatási intézményeknek, 
az egyházaknak és a civil szervezeteknek. Sőt a médiának is, hogy 
olyan hangulat alakuljon ki, amelyben gyermekvállalásban gondol-
kodnak a szülők. Ezzel együtt pedig biztonságban érzik magukat, 
hogy ha eggyel több gyermekük is lesz, azt is fel tudják majd nevelni.
• Krizsán Vilmos szerint Szerbiában nincs kellő társadalmi han-

gulat a gyermekvállaláshoz?
A hangulat nem egészen kedvező, inkább bizonytalanságot jelző 

a „menni vagy maradni” kérdés miatt, másrészt pedig még azoknak 
is, akiknek munkájuk van, sajnos a legtöbb esetben gondot jelent a 
család fenntartása az alacsony bérek miatt. Mindennek a rendszerét 
kellene megvizsgálni, ezért is gondoltunk egy ilyen konferenciára, 
ahol a magyarországi példákat mutatnánk be. Ugyanakkor szeretném 
meghívni a környező országok képviselőit is, mert érdekes példák 
másutt is akadnak. Boszniában, ahol e téren szintén nagyon rossz a 
helyzet, más megoldásokkal próbálkoznak, arra ösztönzik például 
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a családokat, hogy saját vállalkozásba kezdjenek, és így tudják eltar-
tani magukat. Zágrábban egy népesedési konferencián hallottam a 
lengyel példát. Nem kell sok szlogen, mondják, csak három-négy 
olyan, amely megragadja a fi atal szülőket. Az egyik ilyen szlogen 
így hangzott: Kistestvért szeretnék! Ennél egyszerűbben, ennél 
emberibben nem lehet fogalmazni. Nem támadó, nem az, hogy na 
most akkor, anyukák, gyerünk, és gyereket kell szülni, hanem egy-
szerűen megfogalmazta azt, hogy egyedül érzi magát a kisgyerek, jó 
lenne valakivel játszani. Volt továbbá egy máig emlékezetes kisfi lm 
is, amit bejátszottak, hogy mit is jelenthet, ha testvéred van. Egy 
másik ilyen kisfi lm a karrierrel kapcsolatos dilemmáról szólt, s csak 
egy kérdést dolgozott fel, a „gyermek vagy karrier” dilemmáját. De 
így: Gyermek és karrier! Tehát nem zárja ki egyik a másikát. Szin-
tén egy kisfi lmben bemutattak egy hölgyet, aki könnyezett, mert 
a legszebb környezetben élt, a legszebb irodaházban, fantasztikus 
szökőkút mellett dolgozott, viszont elmúltak az évek, és ráébredt, 
hogy már túlhaladt azon a koron, amikor gyermeket tudna vállalni. 
Tehát szerintem olyan példákat, olyan egyszerű szlogeneket kell 
használni, amelyek tényleg megragadják az embereket, de nem tá-
madóak. És elgondolkodtatóak, hogy itt van az az idő, amikor még 
talán tudnak tenni valamit.
• Ilyen kampányokkal, szlogenekkel, előadásokkal kell-e és lehet-e 

befolyásolni az embereket, illetve a fi atal házaspárokat? Hiszen 
végül is a gyermekvállalás mégiscsak magánügy. És megtörtén-
het, hogy valaki fölháborítónak tartja majd, hogy az állam vagy 
a társadalom még ebbe is bele akar szólni…
A mi nagycsaládos életünkben nem is kampányszerűen tartunk 

beszélgetéseket, előadásokat, ez tulajdonképpen csak része az összes 
többi mondanivalónak, az összes többi üzenetnek, amit át szeret-
nénk adni. De az mindig fontos, hogy a megközelítésünk ne legyen 
semmiképpen sem támadó. Inkább csak fölhívjuk a fi gyelmet arra, 
hogy mekkora érték az, ha utódokat nevelünk, gyerekeket vállalunk, 
hogy ez értelmet ad az életünknek.

Ez az egyik része a történetnek, a másik viszont az, hogy legyen 
egy olyan anyagi biztonság, ahol már nem gond gyermeket vállal-
ni. Mi sajnos még nem ott tartunk, hogy az anyagi biztonság ilyen 
értelemben meglenne. Ezt persze nem lehet máról holnapra megvál-
toztatni, de fokozatosan valahogy javítani kellene. Erre is léteznek 
jó példák. Hasznos lenne tehát, ha tanulnánk egymástól, ezektől az 
államoktól, ezektől az országoktól, ahol ilyen példákkal találkozunk.
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• Műsorainkban már többször elhangzott, hogy a gyermekvállalás 
nem pénzfüggő. Ezt támasztják alá azok az adatok is, amelyek 
szerint a szegényebb országokban jóval nagyobb a népszaporulat, 
mint a gazdagokban. Ezt sokszor hangsúlyozta előadásaiban 
néhai dr. Burány Béla is. Hogyan vélekedik az anyagi helyzet és 
a gyermekvállalás összefüggéséről Krizsán Vilmos?
Az anyagi biztonság mindenféleképpen fontos, de az is, hogy 

milyen a nevelés. Említettem a családi életre való nevelés prog-
ramját, amit mindenképpen szeretnénk átvenni és terjeszteni, sőt 
a miniszter asszonynak javasolni fogjuk, hogy komolyan vegyék 
fontolóra, hogy a szerbiai iskolákba is bekerüljön. Másrészt pedig 
ott van az ún. alkotó szellemű nevelés, aminek itt, Szerbiában Milica 
Novković a hirdetője. És éppen ez a dokumentum mondja ki azt, 
hogy ma már nem úgy kell viszonyulni a családhoz, a gyerekneve-
léshez, mint ahogyan az régen volt. Változik a világ, változnak a 
módszerek meg a hozzáállás is. Tehát fi gyelembe kell vennünk, hogy 
amit dr. Burány hirdetett, az egy másik világra vonatkozott. Amikor 
még nem volt ennyire közvetlen hatása a tévének, az internetnek, 
a különböző közösségi hálózatoknak. Pár évtizeddel ezelőtt még 
nem ez a fogyasztói társadalom létezett, amit mára fokozatosan 
fölgerjesztettek, kiterjesztettek, és most már a legkisebb gyerektől 
a nagymamáig mindenki abban gondolkodik, hogy mit vegyen, mi 
hiányzik még a családban stb. Másrészt – én ugye a Vöröskereszt-
ben dolgozom főállásban – szinte naponta tartunk előadásokat a 
különböző függőségekről, szenvedélyekről – amelyek egyre inkább 
elharapóznak – meg a kábítószerről, és már nem is említem az 
alkoholt, a dohányzást. Ma már létezik például mobilfüggőség is. 
Olyan függőségek, szenvedélyek alakultak ki, amelyek átirányítják 
az emberek fi gyelmét, és az illető már nem úgy gondolkodik, hogy 
neki az az első, hogy társat, párt találjon, házasságot kössön, családot 
alapítson. Sajnos egyre több az olyan fi atal, aki egyáltalán nem is 
megy férjhez, nem nősül meg. Viszont tudjuk, hogy ez mivel járhat: 
különböző függőségek, szenvedélyek jelentkezhetnek, amelyek 
káros hatásáról nem is kell szót fecsérelni. Sok esetben annyira 
függőkké válnak, olyan egészségi állapotba kerülnek, hogy már nem 
is tudnak házasságra vagy családalapításra gondolni. Mindebből 
látszik, hogy igen összetett kérdésről van szó, és jó, ha a politika 
foglalkozik vele. De csak végrehajtó szervként, tehát közli: erre van 
pénz, arra meg nincs, ezt meg tudjuk csinálni, abban tudunk segíte-
ni, stb. Viszont a szakemberek legyenek azok, akik az intézkedések 
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meghozatalánál a fő irányvonalakat meghatározzák. Mert egy-egy 
intézkedés nagyon sok mindent befolyásolhat, segíthet is, de adott 
esetben sajnos rossz következményei is lehetnek.
• A legutóbbi statisztikai adatok szerint Magyarországon folyta-

tódik ugyan a fogyás, de lassúbb tempóban. Az ott alkalmazott 
stratégiának tehát léteznek konkrét eredményei…
Igen, láthatóak az eredmények. Nemrégiben hallottuk például, 

hogy 1,22-ről 1,50-re emelkedett a születési ráta. Ez igen jelentős. 
Most újabb intézkedéseket készítenek elő, amelyek várhatóan 
további jó eredményeket hoznak. Másrészt a kimutatások szerint 
növekvőben a házasságkötések száma. Nálunk ez nincs így, valamint 
aggasztó, hogy a legtöbb válás éppen a tömbmagyarság körében 
mutatható ki, Zentán és Adán. E két községben minden második 
házasság válással fejeződik be, s ez bizony igen elgondolkodtató. 
• Ismerhetőek ennek az okai?

Nehéz kérdés. Mindenképpen komolyabb kutatások szükségesek 
a megválaszolásához. A házasság egy életre szólna, viszont a mai fi ata-
lok már nem így állnak hozzá: gyorsan szétszaladnak. És magukban 
a családokban sem az már a minta, mint ami régen volt. Merthogy 
a fi atalok sem azt látják, nem azt tapasztalják, ami egykor jellemző 
volt. De érdekes összefüggések vannak épp Zentával kapcsolatban. 
Itt az egyik legerősebb az ún. „Házas hétvége” mozgalom, ahol meg 
éppen azon dolgoznak, hogy a meglévő kapcsolatokat, házasságokat 
fenn kell tartani, ha problémák merülnek fel, akkor azt beszéljük 
ki, oldjuk meg. Inkább a régit tartsuk meg, minthogy egy újjal 
elölről kezdjünk mindent. Egyrészt ezeket a példákat tovább kell 
népszerűsíteni, másrészt meg mind a két felet fel kell készíteni arra, 
hogy a legjobb, legszebb házasságban is vannak gondok, problémák. 
Előbb-utóbb kiütköznek a különbségek. Azt is tudjuk, hogy azért 
szeretünk egymásba, mert a különbségek vonzzák egymást. Viszont 
egy idő után már az ütközik ki, hogy „pont azt nem szeretem benne, 
mert ő nem olyan, mint amilyen én vagyok”. De vannak szakem-
berek, pszichológusok, családterapeuták a környéken, Zentán is: 
sokkal többet foglalkozhatnának ezekkel a párokkal. Igaz, ezekre 
az előadásokra nehezen jönnek el a fi atalok, ezért kellenek az egye-
sületek, hogy segítségükkel bevonjuk őket, és összehozzuk őket a 
szakemberekkel. Mert ha nem, akkor előbb-utóbb kiütköznek a 
problémák, és könnyen válással végződhet a dolog. Ami senkinek 
sem jó. Legfőképpen akkor nem jó, ha már gyerekek vannak. Mert 
a válás a gyerekek nevelésében óriási zavarokat okoz.
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ANYASZEREP EGYKOR ÉS MA

Európában május első vasárnapján ünneplik az anyák napját. 
Az édesanyák tiszteletére először a görögök rendeztek tavaszi 
ünnepet az ókorban, az újabb kori történelemben viszont első-
nek – 1910-től – az Egyesült Államokban kezdtek megemlékezni 
róla. Magyarországon is nagy hagyománya van az édesanyák 
tiszteletének, nálunk azonban még nem terjedt el a szokás, 
habár az utóbbi években egyre többen köszöntik fel az édes-
anyákat ezen a napon.

Kishegyesi nagycsaládos anyukák vallanak a következőkben, 
mit jelent számukra az anyaság, hogyan találják fel magukat 
ebben a szerepkörben, és mit hiányolnak a társadalom irántuk 
való viszonyulásából.

Papp Irén: Két gyermekem van, de négyet neveltem, mert kettő 
félárva volt. A legkisebb 12 éves, kettő már 24 éves, és egy 21 éves 
gyermekem is van. Az első férjemtől később elváltam, egy közös 
gyerekünk lett. Második férjemmel azután ismerkedtem meg, mi-
után megözvegyült, így két félárva gyermeke volt, és lett egy közös 
gyerekünk is. Így lettek négyen.
• Lehet-e minden gyerekhez egyformán viszonyulni?
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Nem szabad megkülönböztetni őket, de azért voltak gondok. 
Ugyanúgy neveltem az élet kihívásaira a másik kettőt is, mint a 
sajátomat. Ugyanúgy tanultam velük, mint az enyémmel. Sőt, még 
lehet, hogy jobban. De nem biztos, hogy visszakaptam tőlük azt a 
sok gondoskodást, de nem bánom, hogy így történt.
• Nem fogadták el teljesen?

Szóval ez olyan dolog, hogy kerek és forog. Egyszer így, máskor 
úgy. De én minden lánynak azt mondom, hogy vállaljon gyereket, 
mert a szeretetet csak a gyerek tudja visszaadni.
• Nem könnyű a gyereknevelés…

Az egyik legnehezebb dolog. Ha bajban vagyok, akkor a Böjte 
Csabát szoktam hallgatni, vagy pedig elmegyek a húgomhoz, és 
megbeszéljük a problémákat. És mindig megvigasztaljuk egymást.
• Milyen problémákkal szembesül egy anya, az anyagiakat leszá-

mítva?
Az anyagiakat hagyjuk. Mindig vannak jó emberek, és ha ne-

hezen is, de meg lehet oldani a pénzügyi gondokat. Előfordult, 
hogy három gyerekünk járt iskolába, és éppen akkor a férjemmel 
mindketten munkanélküliek voltunk, mert csődbe ment a vállalat. 
Nagyon nehéz volt, de túléltük.
• Vár ezért egy anya köszönetet?

Mi tudjuk, hogy jól csináltuk. Nem mindig kapunk köszönetet, 
de mikor kicsi a gyerek, az annyi szeretetet tud adni, hogy az fe-
lejthetetlen. Ma is, ha megyek, és meglátok egy kisgyereket, máris 
jó lesz az egész napom.
• A női életnek gyerek az értelme. Erre gondolt?

Szerintem a legnagyobb érték. Hallottam a tévében egy Shakes-
peare-idézetet, hogy a halállal csak úgy tudunk dacolni, ha életet 
adunk. És ez nagyon igaz.
• Nem vágyik néha egy kicsit több szabadságra, hogy csak önma-

gával foglalkozhasson?
De, természetesen. Mindenkinek szüksége van egy kis kikapcso-

lódásra. Én kerámiázni szeretnék, valamikor keramikus voltam. Ma 
ezt már nem igazán tudom művelni, sajnos. Tizenhét éves korom 
óta egy téglagyárban dolgoztam, az volt a második otthonom. Amíg 
csődbe nem ment. Ezt a kudarcot csak úgy tudtam elviselni, hogy 
a gyerekekre volt gondom, velük foglalkoztam. Tehát valójában a 
depresszió ellen is nagyon jó a gyerek.
• A társadalom elismeri-e a nők szerepét? Az ország mennyire 

becsüli meg az anyák munkáját?
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Szerintem Szerbiában nagyon sokáig erről érdemben még nem 
lesz szó, sajnos. Pedig kellene, mert akkor sokkal többet tudnánk a 
gyerekekkel foglalkozni. Igazi édesanyák lehetnénk.

A folytatásában a kishegyesi HORVÁTH ELEONÓRA mesél a csa-
ládjáról, a mindennapokról, meg az elvárásokról.

Horváth Eleonóra: Három fi unk van: Viktor, Olivér és Árpád. 
21, 18 és 15 éves nagyfi úk, és mondhatom, nehéz minden téren, 
azaz társadalmi meg családi téren is helytállni. A férjem épp ma 
dicsért meg, hogy „neked kötélidegeid vannak, mert én már kibo-
rultam volna”. Bizony van olyan, hogy a fi úk önfejűek, nem mindig 
hallgatnak ránk. És hát ez apát jobban fölhúzza, mint anyát: én már 
úgy fogadom el őket, ahogy vannak. Sokat beszélgetünk, és sokszor 
a házimunka meg a munka kárára inkább velük vagyok. Ez talán 
meg is látszik a háztartáson, de úgy vagyok vele, hogy fontosabb a 
beszélgetés a családdal. És bízok benne, hogy ebből egy jó családi 
kapcsolat fog származni mindannyiunknak.
• Magának ez mennyire fárasztó?

Nem tartom nagyon fárasztónak. Sokkal nehezebb volt az az idő-
szak, amikor én is munkaviszonyban voltam. Az egy jó dolog,   ha van 
munka, de az édesanyám sajnos korán meghalt, anyósom távol lakott 
tőlünk, és nem igazán tudtuk megoldani a gyerekek felü gyeletét kis 
korukban, illetve később a tanulást. Így nekem csak kevés munka-
évem van, de úgy vagyok vele, hogy jó célra áldoztam ezt az időt.
• Nem vágyott esetleg más jellegű önmegvalósításra, pl. szakmai 

karrierre? Az ilyesmi nem hiányzott az életéből?
Úgy érzem, hogy ez mindig hiányozni fog, de sajnos ez a társa-

dalmunknak a hátrányos oldala. Kétfelé nem szakadhatunk. Sőt, 
többfelé kellene szakadni, és ezt nem tudtam megvalósítani az 
életemben.
• Mi kellene hozzá? Kinek és mit kellene tennie vagy segítenie 

ahhoz, hogy jól érezzék magukat az anyák a munkahelyen is, 
otthon is, és a gyerekek se nélkülözzenek semmit?
Talán az kellene, hogy számon tartsanak bennünket, hogy ezek 

az anyák mit is tanultak, mit is szeretnének csinálni, mit tudnának 
csinálni. Megtanultuk például – akarva-akaratlanul – megszervezni 
az életet. És ezt is valami úton-módon „díjazni” kellene. Másfelől az 
édesanyáknak is szükségük lenne arra, hogy egy kicsit kimozdulja-
nak, és hogy hasznosnak érezzék magukat más téren is.
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• Amit egy anya a háztartásban elvégez, az felér egyfajta me-
nedzseri munkával. A hivatásos menedzsert jól megfi zetik, a 
családanyára pedig azt mondják, hogy ő semmit sem dolgozik.
Igen, ez sajnos így van, de nekünk – ahogy Irénke említette – a 

gyerekek boldogsága, kiegyensúlyozottsága ad örömet, egy pluszt, 
amit talán a munkába járó nők sokszor nem kapnak meg így ilyen 
formában, ahogy mi megkapjuk.
• Mennyire segít az anyának a férje?

Úgy érzem, hogy ez személyfüggő. Például nálunk a férjem sze-
ret részt venni a család életében, a gyerekek nevelésében. Nekem 
ez nagy könnyítés, mert amikor már úgy érzem, hogy na én most 
nem kelek föl vacsorát készíteni, kenyeret fölszeletelni, stb. akkor ő 
fogja magát, és ezt szó nélkül megcsinálja. Nagyon jó, hogy nálunk 
ez így működik, és egymást így kiegészítjük.

FABÓ DUDÁS ANDREA négygyermekes anyuka. Övé a szó vé-
leményt mondani a gyereknevelés nehézségeiről, illetve az 
anyaszerepről.

Fabó Dudás Andrea: Mint ahogyan az előttem szólók is el-
mondták, nehéz beosztani a napi teendőket, négy gyerek mellett 
meg főleg. A két nagylány közül az egyik középiskolába indul, a 
legkisebb gyerek meg kétéves. Tehát minden gyerekkori életszakasz 
problémái napirenden vannak. Egy kicsit – most ez lehet, hogy 
furcsán hangzik – szórakozásnak veszem a dolgot. Itthon vagyok, 
mivel nincs munkahelyem. Négy gyerek mellett azért nehéz is len-
ne dolgozni. Tehát az egészet inkább egy jó kis feladatnak veszem. 
Elszórakozgatunk így idehaza reggeltől estig, közben megoldjuk a 
problémákat meg a gondokat, meg megéljük a szép élményeket is.
• Mi a nehéz és mi a szép az anyaszerepben?

Nehéz a talpalás. Reggel hét órától, mivel akkor kelnek a lá-
nyok, este fél tízig: anya, anya, anya, anya! Anya ez kell, anya az 
kell! Közben itt a férjem is. Állandóan kattog az ember agya, hogy 
jaj, most ezt ide, azt oda. Mert azért vigyázni is kell rájuk. Nem 
lehet az, hogy reggel kinyitom a kaput, és akkor ki merre lát, ha-
nem oda kell fi gyelni rájuk, hogy most biztos odaér-e az iskolába, 
van-e uzsonnája, ebéd legyen délre, mire a nagyok hazajönnek, a 
kicsi közben indul az óvodába… A férjemmel egyszerre kelünk. 
Megkávézunk, mielőtt elmegy dolgozni, közben kelnek a lányok. 
De résen kell lenni, mert hiába csörög nekik az óra meg a telefon, 
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időnként hajlamosak nem meghallani a csörgést. Tehát hét órától 
fél tízig anyaszerep van. Utána jut idő egy kicsit egyedül lenni. Egy 
fél órát leülni, esetleg elmélázni. Egy anyának aztán természetes a 
gyerekkel való probléma meg a ház körüli megannyi gond. És minél 
több a gyerek, a gondok is szaporodnak. Viszont ha csak ezt néz-
nénk, a gondokat, akkor nincs értelme. A gyerek azonban – mint 
ahogy Irénke mondta – az egy boldogság, egy öröm, napi mosoly: 
bebódítja anyukát, és akkor mehetünk tovább, minden rendben 
van. Tehát akad nehézség meg probléma persze, de hol nincs? Főleg 
ilyen helyzetben, hogy a fi zetések ennyire kicsik. Szinte egyik napról 
a másikra élünk. Hiába van munkahely, ha a pénz értéktelen. Na, 
azt tudni kell beosztani! Nálunk tehát inkább az anyagi rész az, ami 
nagyobb gondot okoz.
• Akad segítség?

Most már sajnos nincs, mert anyukám is ágyban fekvő beteg, 
anyósom is idős, hetvenpár éves. Ő már nem tud talpalni egy két-
éves gyerek után. A két nagyobb lánnyal szerencsénk volt. Akkor 
még anyukám is jobban bírta magát, így több szabadságunk volt, 
például el tudtunk menni este szórakozni. Most már ez nehezebb 
ügy, hacsak a nagyobb, a 15 éves lány be nem vállalja a dadáskodást. 
Akkor viszont nem vagyunk igazán nyugodtak.
• A nagycsaládosok egyesületében is aktivisták. Gondolom, ott 

is szóba kerül az örök téma, hogy milyen az anyák társadalmi 
megbecsülése.
Talán valamilyen szinten meg vannak becsülve, de nincsenek 

kiemelve. Én nem nagyon hallom sem a médiában, sem másutt, 
hogy beszélnének a nagycsaládos anyákról. A nagycsaládokról 
ejtenek szót, de az anyákról nem igazán.

PAPP IRÉNtől, HORVÁTH ELEONÓRÁtól és FABÓ DUDÁS ANDREÁtól 
a továbbiakban arra kértünk választ, hogy megünneplik-e csa-
ládjukkal az anyák napját.

Papp Irén: Az utóbbi időkben igen, és mindig kapok virágot. Nekem 
ez tökéletesen elég. Tehát hogy rám gondoltak, hogy én anya vagyok.

Horváth Eleonóra: Én még mindig inkább a nőnaphoz 
kötődöm. Előttem vannak a gyerekkorom nőnapjai, mikor még 
én tanultam a szerepet, és táncoltunk meg köszöntöttük az anyu-
kákat. És a 90-es évek vége, a kétezres évek eleje, amit én kaptam 
az óvodában a gyerekeimtől. Azok voltak a legszebb köszöntők, 
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na meg ugye az alsós kisgyerekek a színpadon. Nekem a május első 
vasárnapja még egy kicsit idegen, de gondolom, hogy az utánunk 
jövő generációknak már inkább az anyák napja lesz az ünnep, és 
nem a nőnap. 

Fabó Dudás Andrea: Ezt én is így gondolom. Nálunk a március 
8-a számít ünnepnek. A gyerek szerepel, a kicsi óvodás, az anyuka 
sírva fakad. De én olyankor mindig mondom, hogy nem csak azon 
az egy napon kell a nőket ünnepelni. Nőnap van, és a férj hozza a 
virágot – egész évben kellene a nőket tisztelni.
• Valamikor pontosan megvoltak a hagyományos nőszerepek, 

anyaszerepek. Ilyen téren változott-e valami? Megmaradtak-e az 
anyának a munkái, esetleg könnyebbek vagy nehezebbek lettek?
Papp Irén: Az anya szerepe továbbra is az, ami régen volt, az anya 

adja azt a családi biztonságot, hogy otthon minden rendben men-
jen. És ez olyan dolog, amit egy apa – ha próbálja is – huzamosabb 
ideig nem bírja. Ezt tehát az anyákhoz írnám, ez az ő plusz pontjuk.

Horváth Eleonóra: A nőknek ma is nagyon sok férfi munkát 
meg kell oldani. De az én férjem évekig helytállt – míg én nem jöt-
tem az életébe –, nevelte a két árva gyereket. Visszatérve: nagyon 
tisztelem a régi édesanyákat, mert a gyereknevelés valóban óriási 
feladat. És régen még nem volt ennyire fejlett a tudomány, hogy 
bedobjuk a mosógépbe a ruhákat vagy bekapcsoljuk a bojlert. Ma 
más, egész más világ van, mint régen volt. De a gyerekeket szeretni 
most is kell.
• Gondolom, akkor azért nem törődtek annyira a gyerek lelki 

világával, az érzelmeivel, a gondolataival. Fegyelem volt, és kész.
Talán akkor több volt a tisztelet. Anyám csak felhúzta a szem-

öldökét, és én tudtam, hogy mit gondol. Szerintem az iskolában 
valamiféle illemtant is kellene tanítani.
• Az iskola meg azt mondja, hogy ezt otthon kellene megtanulni.

Otthon is, természetesen. Az első az otthon. De amikor kö-
zösségbe kerülnek a gyerekek, egymásnak csak a negatív dolgait 
utánozzák. És ez gond. Később pedig még nagyobb gond lesz. 
• És arról hallottak-e itt, hogy a munkavállalók elutasítják a 

fi atalokat, ha megtudják, hogy anyák lesznek vagy családot 
terveznek?
Fabó Dudás Andrea:  Én tudok példát. Egy ismerősöm óvo-

dában szeretett volna elhelyezkedni vidéken, tehát nem Hegyesen. 
Fölvették, nem állandóra, de mindjárt kihangsúlyozták, hogy ha 
gyerek lenne a dologban, akkor nem alkalmaznák. Egy óvónőről 
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beszélünk, egy óvodában. Közben a hölgy teherbe esett, de erről 
nem szólt, mert úgy állt a dolog, hogy hamarosan fölveszik állan-
dóra. El kellett titkolnia a terhességét! Annyira hajtja, népszerűsíti 
a média a gyerekvállalást, ám amikor már ott van a gyerek, vagy 
útban van, szinte jobb lenne, ha nem is lenne. Mert ha például a 
gyerek beteg, akkor az anyát el kell engedniük szabadságra. Legjobb 
megoldás talán az lenne, ha itt is főállású anyák lehetnének. Akkor 
természetesen a gyerekkel lenne az anyuka, és nem lenne gondja a 
munkaadónak sem. Ez lenne a legjobb megoldás. De hangsúlyozom, 
hogy a gyereknevelést pénzzel megfi zetni nem lehet. Igaz, nem is 
azért csináljuk…

A téma megvitatásához új személy csatlakozik: a kishegyesi 
Szabó Andrea. Egyedül neveli két gyermekét, iskolapedagógus-
ként pedig naponta több száz gyerekkel találkozik.

Szabó Andrea: Úgy gondolom, hogy az a jó anya-gyermek 
kapcsolat, amely újszülöttkortól, sőt magzati kortól működőképes. 
Ez a döntő. Ezt sokkal fontosabbnak tartom, mint például azt, hogy 
az iskolával kapcsolatosan a szülő mit tesz. Nem arról van szó, hogy 
a szülő ne kövesse a gyereke fejlődését, ne lássa, mit tanul vagy mit 
nem tanul. Ezek alapdolgok, ezeket a dolgokat eleve tudjuk. Ám 
nem tartom feltétlenül fontosnak, hogy napról-napra kísérjük, mi 
volt a gyerek házi feladata.
• Más szinten kell a gyerekkel törődni?

Igen. Míg pici, gondolok itt az elsős korra, nyilvánvaló, hogy 
nagyobb szükség mutatkozik a szülőnek vagy az anyának vagy 
bármelyiküknek a helytállására ezen a területen is, de mégsem ez a 
legfontosabb. Én az érzelmi részre helyezném inkább a hangsúlyt.
• Nehéz néha anyának lenni?

Igen, igen... Én egyedül nevelem őket, és aktív gyerekeim vannak. 
Ledolgozom a teljes munkaidőmet, hazaérek, főzök, rendrakás, ez, 
az, amaz, és akkor vidd sportolni, vidd zenedébe az egyiket, a mási-
kat, majd szedd össze őket, hogy aztán este fél nyolckor hazaérjünk, 
és akkor kövesd le, hogy van-e házi feladat vagy nincs. Szerencsére 
ilyen vonatkozásban eléggé önállóak. És ekkor már késő este van, 
jön a vacsora, fürdés, beszélgetés… Úgyhogy 10 óra lesz, mire leve-
gőt vehetek. És ez olyan természetes dolog: az anya teszi a dolgát.
• Jár dicséret jó ebéd elkészítéséért, patyolattisztaságú feltaka-

rításért?
Nekem e tekintetben rendesek a gyerekeim. És nagyon elisme-

rőek tudnak lenni, hogy jaj, anya, milyen fi nomat főztél!
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• Szerbiában mennyire díjazzák anyagilag és erkölcsileg az anyák 
munkáját?
Itt azt látjuk, hogy ha egy pályázatra jelentkezik egy nő, aki 

kisgyerekes, vagy éppen olyan korban van, hogy esetleg gyereket 
vállalna, akkor nem biztos, hogy ez előnyt jelent neki. Mert ha az 
embernek gyerekei vannak, előfordul, hogy betegség miatt kiesik 
a munkából. Hogy iskolai rendezvény van, óvodai rendezvény 
van, amire egy órára vagy másfélre ugrunk el, de ezt nem minden 
munkaadó nézi jó szemmel.
• De azért kifi zetődik az anyaszerep.

Persze, hát hogyne! Az ember nem vállalná be, ha csak úgy nézné, 
hogy mi fi zetődik ki, vagy mi nem fi zetődik ki. Tehát onnantól kezd-
ve, hogy az ember anya lett, egy bizonyos részünkről le kell mondani. 
A gyerekeinken keresztül élünk. Bár én nem gondolom azt, hogy 
a gyerek az életcél egy életben, de ők részesei az életünknek, és mi 
az övékének. De azt be kell látnunk, hogy mi a gyerekeink életé-
ben – egy bizonyos szempontból – csak epizódszerepet játszunk. 
És hagyjuk őket felnőni, mert akkor lesznek egészségesek, hogyha 
nem csimpaszkodunk beléjük.
• Másrészt ez azt is jelenti, hogy azért egy anyának is kell időt 

találni saját magára?
Persze. Ha egy anya boldogtalan, ha nem találja meg önmagát, 

akkor nem tud jó anya sem lenni. Ha mi hisztizünk, raplizunk, 
elégedetlenek és fásultak vagyunk, akkor mit tudok a gyerekemnek 
nyújtani? Tehát csak úgy működik a dolog, hogy amennyire csak 
lehet, arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és aztán 
mindenki tudja, hogy egyénileg kinek mi felel meg. Valaki olvasni 
szeretne, a másik egy kicsit tornázni, futni. Vagy a barátnőkkel 
trécselve meginni egy kávét. Tehát ahhoz, hogy boldog gyereket 
tudjunk nevelni, az anyának is boldognak kell lennie.
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APÁK NAPJA

Június harmadik vasárnapját az apák napjaként tartják szá-
mon a magyar kultúrterületen: egyébként világszerte más-más 
dátumon emlékeznek meg az apákról. Az ünnep a XX. század 
elejéről, az Egyesült Államokból ered. Térségünkben a múlt 
század kilencvenes éveitől köszöntik fel az apákat. Ennek 
apropójára ezúttal három édesapával beszélgetünk el arról, 
hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a mai világban. 
Mennyire változott meg az apa szerepe az újabb időkben, és 
miben különbözik az anyáétól? 

Egy gyakorló apuka nem mindennapi mindennapjai a címe 
annak a rovatnak, amelyet a Magyar Szó Tarka világ című 
mellékletében olvashatunk HALÁSZ GYULA tollából – vele kez-
dünk. Ő hosszú időn át egyedül nevelte a gyermekeit. Szerinte 
az emberek gyakran téves képet alkotnak a mai édesapákról.
 

Halász Gyula: Az az igazság, hogy nagyon kevesen gondolkod-
nak az apákról úgy, hogy ők is jelentős részt vállalnak a családban 
az otthoni munkából, a nevelésből. Az apáról az az elképzelt kép, 
hogy elmegy a munkába, hozza a pénzt, és anyuci pedig otthon 
elvégzi a munkát. Pedig léteznek olyan családok – csak erről nem 
tudni sokat –, ahol ez fordítva van. Ott az apuka van otthon, és az 
anyuka dolgozik. A hagyományos családkép tehát kicsit megválto-
zóban, de az apák gyereknevelő szerepe még mindig háttérbe szorul. 
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Legalábbis elméletben. A baráti körömben ugyanis azt tapasztalom, 
hogy nagyon sokan nagyon sokat vállalnak otthon. Számomra 
pedig az élet sajnos úgy hozta, hogy sokáig egyedül neveltem a 
gyerekeket. Megtanultam, mi az mosni, takarítani, óvodába, isko-
lába vinni a gyereket. Én még most is anya és apa vagyok egyben. 
Eléggé megterhelő…
• Nehezedre esik a gyerekekkel való foglalkozás?

Nekem ez nem nehéz, viszont amikor nagyon fáradt voltam, 
olyankor az emberből mindent kivesz a gyerek. Olyan szinten, hogy 
egyszerűen nem marad ideje semmi másra. Hogy például olvassa 
az újságot vagy ilyesmi. Hogy fi lmet nézzen, olyan nincs. Mert 
például amikor befejezed a fürdetést, a tanulást, a vacsorakészítést, 
akkor esetleg utána leülsz a tévé elé, de rögtön elalszol. Nem marad 
semmire energiád.
• Volt-e segítséged abban az időszakban, amikor egyedül voltál a 

gyerekekkel? Több segítséget kap-e egy férfi  ilyen helyzetben, 
mint mondjuk egy nő?
Igen, a szüleim valamelyest segítettek, de ez általában abban 

merült ki, hogy mondjuk naponta egy-két órát elvittem hozzájuk a 
lányomat, ha éppen be kellett jönni munkára. Ennyi. Viszont nem 
akadt senki, aki velem lett volna, s mondjuk elmegy a boltba, vagy 
kimos helyettem, kitereget, vagy ilyesmi.
• Az apukák megtanulhatják mindazt, amit az anyukák? Sztereo-

típia, hogy a gyerekekkel az anyának kell lennie vagy legalábbis 
nőnek, például legyen az a nagymama…
Szerintem nem tud mindent teljes mértékben nyújtani egy apa. 

Még ha az összes szeretetét odaadja is a gyerekeknek, akkor sem 
tudja azt átadni úgy, ahogy az anya. Persze a munkákat meg lehet 
tanulni meg elvégezni az otthoni kötelezettségeket, de az anyuka 
az másképp szereti a gyerekét, mint az apa. Ez így van. Persze egy 
férfi  is nagyon szereti a gyerekét, csak egyszerűen másként. Lehet, 
hogy az anyukáknak több türelmük van és más a hozzáállásuk a 
neveléshez, és szerintem erre így van szükség egy családban. Az a 
jó, ha ott az anya is meg az apa is.
• Mi a véleményed arról, hogy egy családban kell-e lennie egy 

egészséges munkamegosztásnak, vagy pedig keverednek inkább 
a szerepek, és akkor ezek sorában mi lehet az apa feladatköre?
Ez nagyon családfüggő: ki hogyan beszéli meg a feleségével vagy 

a partnerével. De leggyakrabban ezt szükségtelen is megbeszélni, 
egyszerűen az élet hozza a megoldást.
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• Mit gondolsz, egy csonka családban, a gyakorlati nehézségeken 
kívül a gyerekeknek van-e hiányérzetük?
Ahogy már említettem, ahol nincs anya, ott egyfajta melegség 

hiányozhat. Ahol viszont apa nincs, feltételezésem szerint ott meg a 
„regulázó” hiányzik. Aki a szabályokat megmondja vagy betartatja 
a gyerekekkel. Egy rámordulósabb szülő.
• Ilyen vonatkozásban is a hagyományos nevelés híve vagy?

Igen, én igen.
• És te vagy az, aki rámordul a gyerekekre?

Igen, nagyjából. Csak ugye ott, ahol van anyuci is, akkor oda-
mennek hozzá, hogy „anya, apa bánt…” 
• Amikor legény voltál, megfordult-e a fejedben, hogy a család 

ugye bajjal, törődéssel, gonddal jár, és miért ne élveznéd inkább 
az életet szingliként?
A mai szabályokhoz képest aránylag korán megnősültem, hu-

szonöt évesen. És addig sem gondoltam soha, hogy nekem gyerek 
nélkül kellene leélnem az életemet. Én legalább három gyereket 
szerettem volna mindig, már kiskorom óta. Úgy is nőttem föl a csa-
ládban, hogy volt egy testvérem meg rengeteg unokatestvérem. És 
amikor összejöttünk, legalább tizenöt-húsz gyerekkel találkoztam 
így, és akkor ez nekem nagyon érdekes volt. És rengeteget játszot-
tunk. Havonta többször is összejött a család, én tehát úgy nőttem 
föl, hogy nagyon sok gyerek volt körülöttem, és szerettem is őket 
mindig. És én voltam a legidősebb közöttük.
• Szokás mondani, hogy mindent tanulunk, viszont a szülői sze-

repre nem tanítanak bennünket. Szerinted az apákat tanítani 
kellene az apaszerepre? Neked mennyire volt nehéz dolgod, míg 
belejöttél?
Nem is tudom, lehet, nekem azért egy kicsit könnyebb volt, mivel 

sokat voltam a húgommal, mikor nem voltak otthon a szüleink. 
Neveltük egymást. Talán vannak olyan férfi ak, akiknek szükségük 
lenne erre, látom, a baráti körömben bőven akadnak olyanok, 
akiknek a mai napig nincs gyerekük, és meg sem tudják simogatni 
a gyereket. Annyira nem működik bennük ez az apai ösztön. Azt 
hiszem, hogy egészen kiskorban kell valahogy elsajátítani ezt a 
szeretetet. A felnőtt férfi val ezt már nehezen lehet megtanítani.
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A következő kérdésünk KABÓK ROLANDhoz, a Vajdasági Rádió 
és Televízió munkatársához szól, aki három gyerek édesapja, és 
aktívan részt vesz a család mindennapjainak megszervezésében.

Kabók Roland: Aktív apukának tartom magam, aki részt vesz a 
családi feladatokban: nem is biztos, hogy a nevelésben, inkább a 
logisztikában. Mert három gyerek mellett, főleg egy városban, erre 
sokkal nagyobb szükség van, mint anno az én gyerekkoromban 
falun. Mert ugye amikor mi voltunk gyerekek, akkor még lehetett 
úgy, hogy a gyerek elment az iskolába, hazajött, és kész. Vagy a 
nagymamához tért be iskola után. Újvidéken az óvoda a város 
egyik végén van, az iskola meg a másik végén. Pillanatnyilag ketten 
járnak oviba a gyerekeim közül. A legnagyobb a napokban múlt 9 
éves. Ő most fejezte a másodikat, a középső meg az óvodát, ő majd 
szeptembertől lesz elsős. A legkisebb, a kisfi ú, ő pedig hamarosan 
ötéves lesz. Úgyhogy nekem ebben az időszakban a legnagyobb 
feladat a logisztika. A feleségem nem hajt autót, így rám hárul, hogy 
mindenki eljusson oviba, iskolába, meg plusz ez mellett a néptáncra, 
úszásra, balettra, ki hová jár.
• Általában az történik, hogy az apuka játssza a szigorút, az anyuka 

az enyhét. Nálatok is ez a szereposztás, illetve akadnak-e olyan 
dolgok, amiben nem értetek egyet a feleségeddel?
Vannak persze, ám lehet, hogy ez a bizonyos „leosztás” változik 

gyerekenként. Lévén szó három gyerekről, megvan, hogy én kihez 
vagyok szigorúbb a három közül, és ki az, akivel a feleségem az 
enyhébb. A legidősebbnél, Blankánál én vagyok a szigorú. A közép-
sőnél, Evelinnél az engedékenyebb, a legkisebbnél még alakulóban 
a dolog. A születésük óta állt ez így össze, az első az anyukával van 
többet. Amikor jött a második, ő meg inkább velem, mellettem 
aludt, mert a legidősebb megszokta, hogy az anyukával alszik. Ez 
befolyásolta már igen korán, hogy ki az, akivel egy kicsit másképp 
viselkedsz.
• Falusi környezetből származol. Ha most visszagondolsz, léte-

zik-e hasonlóság és különbség a negyven évvel ezelőtti nevelési 
módok között?
Van hasonlóság is meg különbség is. A hasonlóság lehetsége-

sen éppen abban nyilvánul meg, hogy én is néha szigorú vagyok 
hozzájuk. Ami az iskolai eredményeket illeti, elvárom tőlük, hogy 
jó legyen: mint ahogy tőlem is elvárták. De azt hiszem, hogy ez 
nem rossz dolog. A viselkedésben elvárás, hogy köszönjenek az 
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utcán, a boltban, a postán, vagy ha néha beviszem a munkahelyre 
őket, köszönnek, bemutatkoznak. Szerintem ezek alapvető dolgok, 
amiket elvárok a gyerekeimtől, de azt is elhiszem, amit mostanában 
olvastam: hogy nem tudjuk úgy fölnevelni őket, mint ahogyan mi 
nevelődtünk. Akkor más körülmények léteztek, és most megint 
mások. Nemrégiben magyaráztam a gyerekeimnek, miután már 
fél órája az interneten nézték a rajzfi lmeket, hogy képzeljétek el, 
milyen volt az én gyerekkorom, mivel akkor ugye nem volt internet, 
és nem néztünk állandóan rajzfi lmeket, hanem játszottunk. Meg 
is lepődtek egy pillanatra, mi az, hogy nem volt internet. Tehát ez 
már egy alapvető különbség, hogy ők ebbe beleszülettek, és nekik 
ez természetes, kisgyerekkoruk óta itt van, és van. A tévén is létez-
nek állandó rajzfi lmcsatornák. A mi gyerekkorunkban este hétkor 
volt egy rajzfi lm, és ennyi. A többi szabadidőnkben játszottunk, 
olvastunk.
• Lehet, hogy az akkori apukák többet foglalkozhattak a gyere-

keikkel?
Szerintem az apukáknak most is van vagy lenne idejük erre, de 

egyéne válogatja. Igazából akarat kérdése.
• Talán ha egy családból hiányzik az apuka, lehet, hogy akkor 

érződik meg igazán az apaszerep jelentősége.
Én is úgy gondolom, az apaszerep hiányozhat egy családból, 

de persze az anya is hiányzik ugyanúgy, ha nincs ott. Ez nagyon 
komplex dolog. Természetesen szükség van mindkét szülőre, de 
sajnos történhet tragédia vagy válás – esetleg éppen mostanság a 
külföldre vándorlás. Rendre az apukák azok, akik előre mennek, 
s ilyenkor megint csak hiányzik az a bizonyos apaszerep. Hiszem, 
hogy ez negatívan hat a gyerekekre. Tehát ahhoz, hogy egy gyerek 
komplex személyiséggé fejlődjön, szükség van egy apára is, az anya 
mellett persze. Ha látja az anyát és az apát, és megéli mindazt a 
jót és esetleg rosszat, amit ez magával hordoz, akkor egy értékes és 
kiforrott, teljes egyéniség lesz a gyerekből.
• Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az apaszerepek nem sokat 

változtak az elmúlt három-négy évtizedben?
Az apaszerep az megmaradt, és szerintem néha az anyák vagy 

a feleségek is elvárják, hogy az apa legyen az, aki az utolsó szót ki-
mondja a családban. Lehet az valami apróság, nem kell itt drasztikus 
dolgokra gondolni. Elmegyünk és veszünk egy játékot a gyereknek: 
na de most melyik játék legyen? A lila vagy a piros? És akkor végül 
általában én vagyok az, aki kimondom: a pirosat vesszük meg. Ez is 
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egy apaszerep. Lehet, hogy a gyerekeknek ezt tényleg látniuk vagy 
érezniük is kell, hogy igen, van egy apa, aki határoz valamiben. 
Van egy apa, aki elhatározott valamit, és megmondta, hogy miért. 
Mert utána ha kell, akkor meg is magyarázom, hogy miért éppen 
a piros labdát választottuk, habár lényegében nincs rá észszerű 
magyarázat. Valószínűleg az volt az olcsóbb. Tehát szerintem ez a 
személyiségfejlődésnek egy része, hogy lássák, hogy van egy valaki, 
aki meghozza a döntést. Nem vagyok patriarchális beállítottságú, 
és nem azt állítom, hogy minden csak úgy jó, ahogy én mondom. 
Én már talán eléggé nyitott vagyok abból a szempontból, hogy 
a feleségemmel közösen döntünk mindenről. De vannak olyan 
momentumok is az életben, ahol – úgy hiszem – az anya feladata a 
döntés, máskor viszont az apának kell kimondania az utolsó szót.

MAGYAR LÓRÁNT mentálhigiénés szakember négy gyerek édes-
apja. Gyakran hallhatjuk műsorainkban a lelki egészségre, a 
harmónia megteremtésére vonatkozó tanácsait. Ezúttal a saját 
családjáról, apai szerepéről kérdeztük.

Magyar Lóránt: Eszembe jut és visszagondolok arra, amikor úgy 
tizenöt esztendeje megtudtam a hírt, hogy gyerekünk lesz. Furcsa 
volt a gondolat, nem is tudtam hová tenni. Mondom magamban: 
én nem érzem ezt. Nem tudom, mit jelent az, hogy apának lenni. 
A teljes felkészületlenség és alkalmatlanság tudatával vártuk az 
első gyermekünket. És aztán amikor megszületett Dávid, aki most 
14 éves, és a kezembe kellett fognom… Most mit kell a gyerekkel 
csinálni, hogy kell hozzányúlni? Miből áll apának lenni? 

Ennyi idő után viszont, négygyerekes apaként, rutinos vagyok. 
Nagyon szeretem ezt a szerepet. És nagyon szeretem azt a tudatos-
ságot abban, amit felvállaltam. Hogy nem csak jöttek gyerekek és 
vannak, és el kell őket tartani. Sokszor ez lehet az emberben egyfajta 
gondolat vagy érzés. Én ezt igyekszem tudatosan megélni a mai 
napig is: azoknak a szerepeknek az egybeesését vagy egyeztetését, 
összehangolását, amit a különböző társadalmi vetületek jelentenek. 
Az apaság, férfi szerep, szakmai szerep, egyházi szerep, kapcsolati és 
családi szerep – sok szerep van, amit össze kell egyeztetni, és ebben 
mennyire fontos szerep az, hogy én apa vagyok? Általános alapsza-
bály ugyanis, hogy az életünket, a sorsunkat az értékeink sorrendje 
határozza meg. Amit fontosnak tartunk, arra időnk is van. Mert 
nincs az, hogy nincs időm valamire: nem elég fontos valami, ez csak 
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annyit jelenthet. Ami fontos, arra időm is lesz, arra tudatosságom 
is lesz, arra fókuszom lesz, arra készülök, kezdem szervezni, abban 
fegyelmezettségem van. 

Nem mondom, hogy kezdettől fogva magától értetődő volt, 
hogy nekem ez milyen fontos szerep. Én egy karrierista vagyok, 
nagyon szeretem a szakmámat, szeretek jönni-menni. És sokszor az 
egyensúlyt nehéz megtalálni. Viszont azt gondolom, hogy az életem 
egyik nagyon fontos része és fontos szerepköre az, hogy apa legyek. 
Fontos tanítani a gyerekeket, amellett gondjukat viselni. Tanítani 
életre, életrevalóságra tanítani, kapcsolatban lenni, játszani, beszél-
getni, együtt gondolkodni, együtt tervezni. Meg kell mondjam, az 
apaszerep nagy kihívás. Van most a kamasz nagyfi am, a kamaszodó 
lányunk, az elsős kisfi unk, és az ovis. Mind egy másfajta hozzáállást 
igényel. Ezek az apai szerepen belül vállalt vagy szükséges alszerepek 
vagy viszonyulási módozatok nem is mindig egyszerűek, még így 
szakemberként sem. Pedig ismerek kommunikációs technikákat 
meg személyiségbeli viselkedési módozatokat. Komoly kihívás az 
élet küzdőterén, amikor azonnal kell reagálni és csak úgy zsigerből 
jönnek a dolgok, és hiába tanultam annyi mindent erről, ilyenkor 
a tanultak csődöt mondanak.
• A mai életmód követelményei szerint az embernek sokféle sze-

repben kell helytállnia. Hogyan lehet ezek között azt a bizonyos 
egyensúlyt megteremteni?
Tekintettel arra, hogy elfoglalt vállalkozó vagyok, sokat utazom 

és sok a kötelezettségem. Gondolkodom is gyakran, lehet-e egyen-
súlyt tartani, egyensúlyt találni? Megélni az értékeket, a családi 
értékeket apaságomban vagy férji mivoltomban. Feleségem részéről 
azért nincs ilyen elvárás, mert ő úgy látja, ez maximálisan jelen van. 
A gyerekeim néha jelzik az igényeiket és a hiányaikat. És ez nagyon 
jó, mert a gyerekek megtanulták azt, hogy kommunikálják az érzé-
seiket. Tükröznek, szembesítenek azzal, hogyha valami hiányzik, 
ha valami nem jó, ha valami túlzásban van, ha valamit változtatni 
kell. Üljünk le, vagy menjünk el, vagy most fi gyelj rám, vagy el 
akarok valamit mondani. Jelzik, és nincs ilyen gondjuk, mert akkor 
ezt gyorsan helyre tudjuk tenni. A feleségemtől, hála a jóistennek, 
legtöbbször azt a visszajelzést hallottam – és ez igazi büszkeséggel 
tölt el –, hogy nagyszerű apja vagyok a gyerekeknek. Mert ha fe-
gyelmezni kell, fegyelmezek, ha játszani kell, akkor játszom velük, 
ha tanítani kell, tanítom őket. És valahol ez az egyensúly – azt gon-
dolom – meg is van. Én nem moralizálok erről: hogyha fegyelmezni 
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vagy büntetni kell, akkor nekem ezzel nincs gondom. És a gyerekek 
ezt tudják, ez szeretetteljes, és nem indulatból történik.
• Következetes.

Az vagyok. „Ha ezt tovább folytatod, akkor kapsz egy fricskát” 
– és hogyha kap egy fricskát a fülére, akkor érti, tudja, nem lepődik 
meg. Tudják, hogy apánál vannak keretek, vannak határok, vannak 
szabályok, azokat meg kell tartani. És azt gondolom, hogy ez rend-
kívül fontos, a mai társadalom nagyon sok területén határvesztetté, 
diff úzzá vált. Szétfolynak a dolgok. Szétfolyik az is, hogy mit akarok, 
mit nem akarok, kivel, meddig mehetek el.
• A határok szükségesek?

Rendkívül. Anélkül nem megy, a személyiség felbomlik, ha nin-
csenek határok. Nem lehet a társadalomban funkcionálni. Vannak 
ugye jogi, kapcsolati és anyagi határok. Ha valaki nem érzi azt, hogy 
mennyi pénze van, elkölt mindent, és akkor mindig adóssága lesz, 
pillanatnyi öröm, élmény vezérlésével. Ha már itt tartunk, a gye-
rekeink havonta zsebpénzt kapnak. Azon felül is kaphatnak még, 
mert amikor dolgoznak, annak óradíja van. Dolgozik a kertben, 
vigyáz a kicsikre, elmegy a boltba, rendez, amit kell. És én adok 
neki munkát. És akkor megbecsüli, és érzi, hogyha ezt elkölti, akkor 
kifutott a keretéből. Nincs olyan, hogy apa, adj, apa, adj, apa, adj! 
Ha kérnek, megindokolják, és akkor megbeszéljük, hogy ezt lehet 
vagy nem lehet. És nincs az, hogy mindig lehet, de olyan sincs, hogy 
sohasem. Valahol ez a józan egyensúly vagy megfontoltság, és azt 
gondolom, hogy erre nevelni kell, tanítani a gyerekeket. És ez apai 
felelősség elsősorban, ez a fajta keménység. Én erre azt szoktam 
mondani, hogy szeretetteljes keménység. Anyai oldalról a szere-
tetteljesség megvan, keménység meg nincs. Nagyon engedékeny a 
kedves feleségem. Csupaszív lélek meg csupa kedvesség, és elmegy 
a végsőkig meg talán azon túl is, talán akkor is, amikor ez már nem 
annyira észszerű: apa viszont kereteket, határokat szab. Ez egészséges 
személyiségfejlődéshez vezet. A gyerekek is tudnak majd kemények 
is lenni, mert kell. Mert megint csak azt mondom, hogy amilyen 
társadalomban élünk, ha nincs egy kemény tartás, kiállás, önmagunk 
véleményének képviselete vagy akár a határaim védelme az elveim 
védelme érdekében, akkor eltaposnak, eltipornak. Főleg ebben a 
nagyon átrendeződő társadalmi közegben, itt sok küzdőfront van, 
és egy gyerek, ha nem készül fel, akkor el fog veszni. Akár a pálya, 
akár az érvényesülés, akár az önbecsülés, akár a kapcsolatok terén 
vagy a családi élet, az együttműködés területén. Én itt tényleg azt 
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gondolom, hogy az apa a kapitány. Amilyen mintát lát a gyerek, 
hogy az apa hogyan képviseli magát, hogyan él, hogyan dönt, ho-
gyan választ, hogyan tart frontokat, hogyan harcol, hogyan küzd, 
hogyan tárgyal, hogyan kommunikál, ezt másolják le a gyerekek, 
ezt mintázzák, és ezzel a csomaggal indulnak el az úton. 

És amikor ezzel nap mint nap szembesülök, újra és újra felteszem 
magamnak a kérdést, hogy jó minta vagyok én, jó példa vagyok én? 
Távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy mindent jól csinálok, 
hogy mindig jól csinálom. De azt mondom, ez nem is baj. Gondo-
lom, hogy az „elég jól csinálom” minősége, az elég. Elég jó anyának 
lenni, és elég jó apának lenni. Ennyi viszont kell is.
• Az idők során nemcsak változott, de értékét is vesztette az apa-, 

illetve a férfi szerep.
Tényleg azt gondolom, hogy nagyon sovánnyá, elégtelenné 

válik, elsivárosodik az apaszerep, és egyáltalán a férfi szerep a mai 
társadalomban. Hiányzik egyfajta keménység, tudatosság, felelős-
ségvállalás, vezető szerep, az irányítói szerep.

• De viszont mintha ez nem is lenne elvárás. Nem tudom, hogy 
ezt a mai nők, pl. egy fi atal, húszéves nő elvárja-e egyáltalán a 
partnerétől?
Igen, sajnos ez nem elvárás. Minthogy sok minden más sem 

elvárás már. Mindez ahhoz vezet, hogy szemünk láttára történik 
a társadalmi destrukció. A társadalmi értékek szétesése, elvesztése, 
feloldódása. Ez a teljes határnélküliség. Minden jó, mindent lehet, 
és mindent szabad. Ha megnézünk más jelenségeket is, látjuk, 
hogy a házasságkötések csökkennek, inkább együtt élő kapcsolatok 
vannak. Együtt élő kapcsolatokban születnek gyerekek, de nincs 
elköteleződés, nincs elköteleződési minta. Hiszen most együtt 
vagyunk, de holnap már nem vagyunk együtt. Ma itt dolgozom, 
holnap már másutt. Most ígérek neked, holnap pedig már meggon-
dolhatom magam: ezek általános tendenciák. De a felelősségemet 
nem vették el, és nem is vehetik el. Minden egyes napon, amikor 
fölkelek és kinyitom a szemem, eldönthetem, hogy ma milyen életet 
élek, milyen minta leszek, mit közvetítek, milyen értékek mentén 
akarok élni: dönteni, cselekedni és gyereket nevelni. 

Felvállalom: klasszikus, konzervatív világszemléletem van, 
keresztény erkölcsi értékrendet képviselek, és a hagyományos csa-
ládmodellt, a hagyományos nemiségi modellt képviselem. Ezt lehet 
sokféleképpen magyarázni meg kifordítani, viszont a természetet 
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önmagából nem tudjuk kifordítani. Mert visszacsap, nagy pofonok-
kal. Senki sem üt akkorát, mint az élet. És nem is az számít, hogy mi 
mekkorát ütünk, hanem mennyi ütést bírunk ki, amikor talpon kell 
maradni. Az élet nem kímél sem téged, sem engem, sem a gyerekei-
met, senkit. De akkor is azok a minták fognak életrevalóságot adni, 
amiket átadtunk. Hogyha azt mondom, hogy a társadalom ilyen, 
meg az értékrend olyan, és ezt adom át a gyerekeimnek, akkor ki 
fogják ütni a ringből. Sajnos körülnézve bármit nézünk, bármilyen 
intézményes rendszert, erkölcsi rendszert, ami felé a világ elmozdult, 
azt látjuk, hogy az ember ki van ütve a ringből. Mekkora fejlettsége 
van a tudománynak, az orvostudománynak, a gyógyszeriparnak, és 
mégis sohasem volt ennyi beteg ember, mint ma. Jóléti társadalom 
ide vagy oda: sohasem volt ennyi depressziós ember. Miért a lyukas 
zsák? Kerül bele még több fejlesztés, még több tudomány, még több 
gazdaság, előmozdulás és törvénymódosítások – az ember pedig 
egyre nyomorultabb. Könyörgöm, meddig megy ez így? Nincs 
bennem kárhoztatás, sem ítélkezés, inkább egy szomorú együttér-
zés. Mindezek a hajlamok, ezek a tulajdonságok ezek ott vannak, 
mindez bennem is megvan. De eldönthetem mégis, nap mint nap 
eldönthetem, hogy mit választok. Mire mondok igent, mire mondok 
nemet. Hogy miről beszélgetek a gyerekeimmel, mire tanítom őket. 
Tanítom őket arra, hogy merjék megélni az érzéseiket, szabad érezni, 
szabad dühösnek lenni, szabad félni, szabad fájni, szabad megbán-
tódni, haragudni. Az övé a felelősség, hogy mit kezd az érzéseivel. 
Lenyelheti, megbocsáthat, elengedhet, küzdhet, fölállhat és mehet 
tovább, kitűzhet célokat. Én azt látom, hogy ez működőképes. 

Lehet, hogy túl szépnek hangzik az, amit én elmondok, kicsit 
idealisztikusnak akár. De valóságos, ezt nem azért mondom, mert 
szakember vagyok, hanem azért, mert így élek. Ezt élem meg, így 
képviselem, ez van a családunkban. És amikor pár napig nem va-
gyok otthon, mert dolgozom és harcolok, és megyek és dolgozom, 
utazom, vagy naphosszat az irodában vagyok: este hazamegyek, és 
fél órát játszom a gyerekeimmel. Az egy intenzív együttlét. Nem 
az idő mennyisége a legfontosabb: dolgoztam pl. egy órát, akkor 
egy órát legyek a gyerekeimmel is. Nem lehet, csak 10 percem van? 
De akkor az az idő legyen intenzív, élménydús, amelynek tartalma 
van, érzelmei vannak. És így leszünk –  ha nem is a szó matematikai 
értelemben – egyensúlyban, harmóniában. A harmóniát meg lehet 
találni. Meg lehet találni akkor is, ha rengeteget kell dolgozni, akkor 
is, ha egy csomó gondunk, elborultságunk meg kiakadásunk van. 
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És az sem baj, ha a gyerekem azt látja, hogy kiakadtam, dühös va-
gyok, hogy megbántottak, ideges vagyok, hogy tehetetlen vagyok. 
Mert megtanulja, hogy ennek is szabad történnie, és aztán nem fog 
tőle félni. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy egy szülő, egy apa 
megengedhesse a gyerekeknek, hogy gyenge, elérzékenyült legyen, 
hogy nehéz legyen neki. És erről akár lehet beszélgetni vele. Mert 
akkor meg tudja érteni azt, amikor más van ebben. El tudja fogad-
ni, amikor ő van ebben. Felvállalhatom, magamhoz ölelhetem, és 
aztán mehetek tovább. Mert csak úgy tudnak feloldódni ezek a 
konfl iktusok, félelmek, fájdalmak, kényszerek, tehetetlenségek, 
hogyha elfogadom realitásként, és nem menekülök, elzáródok: így 
tudom elfogadni az erősségeimet, az értékeimet, a ragyogásaimat és 
a képességeimet is. És már nem üthetnek ki olyan könnyen a ringből. 

Azt látom – és ez némi aggodalommal tölt el –, hogy a mai gye-
rekek úgy nőnek fel, hogy nincsen érzelmi letisztultságuk, érzelmi 
rugalmasságuk, nincsenek érzelmi kapacitásaik. Mindent azonnal 
akarok. Nekem ez jár. Megbántottál, hülye vagy, és lelőlek. Egész 
odáig eljut az agresszivitás, hogy komoly konfl iktusok alakulhatnak 
ki ebből. Nincs érzelmi kapacitás, de honnan is lenne, ha nincs 
bennem egy olyan példa, egy olyan érték, amit láthat. Apaként 
edző is vagyok. És nem mindig az a dolgom, hogy megsimogassam 
a gyereket, hanem az, hogy kemény edzésprogramba vigyem bele. 
Azt gondolom, hogy néha az apának ez a fajta edzői keménység is 
kell. Mert ha úgy engedem el a gyerekemet az életbe, hogy nincs 
érzelmi kapacitása, nincs állóképessége, nincs rugalmassága, nin-
csenek megküzdési eszközei, nincs felelősségtudata, akkor baj lesz. 
Az élet nem kíméletes, s nem mindig fair. 

Nem tudom, mi lesz a pszichiáterekkel, mert lassan ők is belerok-
kannak a túlterheltségbe. Rengeteg ember keresi fel a pszichológu-
sokat, rengeteg ember jár gurukhoz, couch-hoz, elmegy a mentál- 
meg önfejlesztő kurzusokra, tréningekre, az önfejlesztő könyvek 
sokaságát olvassák. Magyarországra gyakran átjárok dolgozni, és 
látom ezt a jelenséget. De mifelénk is egyre inkább ez a tendencia. 
És mindemellett mégis egyre több a boldogtalan ember, a fruszt-
rált és a csalódott, a tehetetlen, a cél nélküli, az értelmet vesztett. 
Rengeteg kapcsolat széttörik, zátonyra fut, továbbá tapasztalunk 
egy csomó érzelmi traumát is. Akkor hol a lyuk a zsákon?

Vissza-vissza kell mennünk az alapokhoz, az alapvető értékek-
hez, az alapvető emberi, erkölcsi értékekhez. Mert ha a társadalom 
kidobja a vallást, és csak egyfajta tudományos vagy gazdasági értékek 
maradnak, ez kevés ahhoz, hogy megtartó erő legyen. 



■■  

Az együttélési hajlandóság 
egy olyanfajta családmodellt 

irányoz elő, amely mobil, 
amely értékében változékony, 

amelyből ki lehet szállni, 
be lehet szállni.



■ 



■   Közös nevezőn  ■ 107  ■

KIVEL TALÁLKOZTÁL, KI HÍVOTT 
TELEFONON?

A féltékenység az egyik leggyakoribb érzés, ami mindenkiben 
megvan kisebb-nagyobb mértékben. A zöldszemű szörny meg-
keseríti az életét annak is, aki érzi, meg annak is, akire irányul. Ha 
viszont egy párkapcsolatban egyáltalán nincs jelen, akkor arra 
gyanakszunk, hogy az érzelmi kötődés is hiányzik. Szélsőséges 
esetekben bűncselekményhez vezet a túlzott féltékenység. A 
média szinte nap mint nap beszámol ilyen esetekről. Ez az érzés 
nemcsak a párkapcsolatokat befolyásolja, hanem a munkahelyi 
és a társasági életünket, a családi kapcsolatainkat is. 

Elsőként HÍRES IVÁN zentai ügyvéd mond véleményt, aki 
sze rint a féltékenység az egyik leggyakoribb válóok, noha az 
érin tettek ezt általában nem szívesen vallják be.
 

Híres Iván: A féltékenység eléggé komoly válóok, nagyon sok 
esetben van jelen, viszont az ügyfelek megpróbálják elrejteni ezeket 
az érzelmeket. Amikor ügyvédhez fordulnak tanácsért, hogy mit 
tegyenek és hogyan lépjenek, akkor ezekről a kérdésekről kezdet-
ben inkább hallgatnak. Megpróbálják az anyagiakra, a megértés 
hiányára, általános vitákra hárítani a dolgot, és csak a folyamat vége 
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felé kerül felszínre, hogy igenis létezik ilyen érzelem a válni akaró 
partnerben.
• Tehát kijelenthetjük, hogy a féltékenység a legfőbb válóok?

Szerintem igen. Egyértelmű adataink természetesen nincsenek. A 
mostani bírósági gyakorlatban nem kötelező kijelenteni, hogy kinek 
a bűnössége miatt kell kimondani a házasság felbontását, viszont az 
anyagiak mellett egyértelműen ez a legdominánsabb válóok.
• Azt mondják, hogy az ügyvédek egy kicsit hiúak. Van-e köztük 

szakmai irigység?
Valószínűleg igen. Az ügyvédek is emberből vannak. A pozi-

tív féltékenység, nevezzük így, csak ösztönözni tud. Ha viszont 
átlépünk egy bizonyos határt, akkor ez nagyon veszélyes lehet. 
Hatalmas károkat is okozhat. Legyen az érzelmi, szakmai, anyagi, 
vagy bármilyen más jellegű kapcsolat. Nem állítom, hogy minden 
szinten indiff erensnek kell lennünk, viszont amellett, hogy tisztel-
jük és becsüljük a partnerünket, a kollégáinkat, az ügyfeleinket, 
az érzelmeinket nagyon óvatosan és fi gyelmesen kell kezelnünk. 
• Ön szerint hol lehet meghúzni a határt az egészséges és a már 

negatív kisugárzású féltékenység között? Itt megint a féltékeny-
ség minden fajtájára gondolunk.
Nem tudom. Őszintén szólva tiszta, világos határ szerintem nem 

létezik. Ám nagyon vigyázni kell mindenkinek, hogy az érzelmeivel 
ne ártson a másiknak. Ez a legfontosabb, ezt nevezném bizonyos 
határnak. 

Körkérdésünkre hölgyek is válaszoltak.

Első nő: Én úgy gondolom, hogy a féltékenység teljesen normális, 
természetes emberi érzés. Hogy normális-e, az attól függ, hogy 
milyen mértékben van jelen. Egy bizonyos szintig elfogadható, 
mindenkiben van egy apró, pici féltékenység, akár szerelmi, akár 
munkahelyi. A kóros formái nem elfogadhatóak, egyébként az élet 
része, az emberi alaptermészethez tartozik. 
• Ön féltékeny típus? Illetve a környezetében féltékenyek az em-

berek?
Ezt így nem mondanám, mert elfogadjuk egymást, illetve saját 

magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Ha az ember önmagával 
jóban van, akkor nincs oka irigykednie másnak a sikereire, értéke-
ire. Ha azokra féltékenyen tekintünk, akkor valójában magunkat 
fosztjuk meg ezektől a sikerektől. Valahol azt olvastam: ahhoz, hogy 
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sikeresek legyünk, először másnál kell üdvözölni a sikert, és akkor 
nálunk is majd egyszer bekopogtat.
• A párkapcsolatban önnél hol kezdődik a féltékenység?

Ha túlzott fi gyelemmel tüntet ki egy másik személyt, az már 
igen, nálam átlépi a szintet. Tehát az egészséges kedvesség, illetve a jó 
modor határain túlmutató gesztusok féltékenységre adhatnak okot.
• És hogyan reagálja le az ilyen eseteket?

Mi a férjemmel elég nyitottak vagyunk, úgyhogy ezt képesek 
lennénk megbeszélni. Hála istennek, nem volt ilyen konkrét, éles 
helyzetünk még, de úgy gondolom, simán megmondanám szemtől 
szembe, mit gondolok, és akkor ő is mondjon valamit.
• Sokan azt állítják, hogy a férfi ak féltékenyebbek.

Szerintem ez emberfüggő. Nőknél is vannak éppen olyan hiszti-
sek, érzékenyek, illetve féltékenyek. Attól függ, mennyire bízunk a 
partnerben, illetve a másik személy mennyire ad okot erre az egészre. 
Én bízom az emberekben. 

Második nő: Azt szokták mondani, hogy aki féltékeny, az biz-
tosan nagyon szeret. Másfelől viszont azt állítják, hogy aki féltékeny, 
az nemcsak szeret, hanem valamilyen komplexusai vannak. 
• Ön szokott féltékeny lenni?

Nem igazán.
• És zavarná-e, ha a párja folyamatosan ellenőrizné, leskelődne 

maga után?
Valamilyen mértékben bizonyára. De ennek is van egy határa. 

Az egészséges féltékenykedés még rendben lenne, mert egyszerűen 
azt jelezné, hogy az illető szeret. Viszont tényleg akadnak olyanok, 
akiknek a viselkedése, gyanakvása nem hogy idegesítő, hanem már-
már valamiféle betegség is.
• Létezik itt valamilyen határ? Mi az a gesztus, ami önt kiborítaná?

A túlzás szerintem az, ha minden percben követ, s záporoznak 
a kérdések, hogy hol vagy, mit csinálsz, kivel találkoztál, kivel 
beszéltél, ki hívott? Vagy ellenőrzi a másik telefonját, a közösségi 
hálón elolvassa az üzeneteket, az e-maileket. A mai tudomány és 
technológia oda vezetett, hogy most már mindenkit le lehet követni.
• És ez nagyon rontja a kapcsolatot?

Szerintem igen, mert a bizalom hiányára utal. És ha állandóan 
ezen rágódunk, akkor ez teljesen megronthatja a kapcsolatot.

Harmadik nő: A féltékenységről én azt gondolom, hogyha va-
laki ragaszkodik egy másik személyhez, akkor félti, hogy ne veszítse 
el. Viszont az embernek kell legyen önuralma, hogy ezt milyen 



■ 110 ■ Nánási Anikó – Miklós Csongor ■ 

mértékben mutassa ki. És hogy elkerülje a szélsőséges dolgokat, 
gondolok itt például a verésre, esetleg még brutálisabb módszerekre. 
• Tehát ön is azt vallja, hogy ahol szerelem van, ott féltékenységnek 

is lennie kell?
Második nő: Nem tudom, mennyire nevezhető valami egészsé-

ges féltékenységnek. Kell viszont, hogy ragaszkodjanak egymáshoz 
a párok. Tudtára kell adni a társunknak, szeretnénk, ha fontosak 
lennénk neki.
• Az ön számára hol kezdődik a féltékenység?

Én ezt nagyon lazán kezelem. A páromnak nagyon messzire 
kellene elmennie, hogy kihúzza a gyufát nálam. Ő meg is szokta 
jegyezni, hogy szimpatikus neki valamelyik hölgy, vagy beszélget 
vele. Mondjuk ízléstelen dolgokat ne műveljenek a szemem láttára. 
Tehát a nyilvános fl örtölést, azt azért nem viselném el. De ugye amit 
az ember nem tud, az nem fáj.

Ezt követően férfiak vallanak arról, ők mennyire féltékenyek, és 
miként nyilvánítják ki ezt az érzésüket.

Első férfi: Nyilvánvaló, hogy mindenkiben benne van, ha tagad-
ja, ha nem. Szerintem a legszélsőségesebb formája a legőszintébb, 
sajnos, a többi csak érzetszerű valami. Tehát az emberek kerülhet-
nek extrém helyzetekbe is, pont a féltékenység miatt. Valójában ez 
mutatja azt az igazi érzést, ami két ember között van. Ami sajnos 
létrehozza azt, amit nem kellene.
• Tehát ha jól értjük: ha valaki valakit igazán szeret és akar, akkor 

ott féltékenységnek is lennie kell?
Így van. 

• A baráti körében milyenek a tapasztalatai? 
Ez vérmérséklettől függ. Tehát férfi akban is vannak olyanok, 

akik úgymond halvérűbbek, nőkben is. De inkább a férfi akra látom 
jellemzőnek, hogy olyanokat tettek, ami nem éppen a leghelyénva-
lóbb. De mindezt meg tudja magyarázni az ember magának.
• Az ön számára hol kezdődik a féltékenység?

Én már apró, minimális dolgokra is reagálok. Sajnos egy ideig 
magamban tartom, azután kimutatom. Nem fi zikailag, hanem olyan 
szavakkal, amelyeket nyilván akkor nem mérlegelek.

Második férfi: A kérdés találó, mert én már a második pár-
kapcsolatomat teszem tönkre. És minden éppen a féltékenységeken 
múlott. Szerintem az emberek meglehetnének féltékenység nélkül 
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is, de mifelénk általában nem ez a szokás járja. Ha akar, ha nem, az 
ember előbb-utóbb féltékeny, mert benne van a természetében, s 
mert mindenki félti a saját párját. Furcsa, de így van. Mindenki azt 
mondja, hogy nem féltékeny – amíg meg nem tud valamit. Akkor 
aztán természetesen mindenki féltékeny.

Hol kezdődik a normális féltékenység?
A féltékenység ott kezdődik, amikor valakinek van másik barátja, 

és ez kitudódik. Addig normális, hogy nem élünk arab világban, 
ahol az asszonyt el kell rejteni, kendővel betakarni a fejét. Normá-
lis, hogy európaiak vagyunk, bár a Balkánon. Persze nagyon sok a 
közös barát, jó kapcsolatok léteznek. De ez még korántsem jelenti 
azt, hogy ha az a nő vagy az a férfi  barátkozik, akkor mindjárt meg 
is csalja a társát. Nem szabadna az ilyesmit túlzásba vinni. Csak 
akkor, ha olyanra kerülne a sor, hogy kitudódik valami kaland, no 
akkor már normális, hogy az ember féltékeny. 
• És ön szerint a férfi ak féltékenyebbek vagy a nők?  

Szerintem egyformán. Ott kezdődik a probléma, amikor már 
valami kitudódik. Ahogy mondani szokták: amíg az ember nem 
tudja, addig nem fáj. Ám ha kitudódik a dolog, akkor szerintem 
ugyanolyan féltékeny a férfi  is, mint a nő. A közhiedelem szerint a 
nők általában féltékenyebbek, de szerintem ez nincs így. A férfi ak 
is hasonlóképpen féltékenyek.

Harmadik férfi: A féltékenység természetes dolog. Én maga-
mat ugyan nem tartom féltékeny típusnak, de szerintem ez hozzá-
tartozik az emberi mivoltunkhoz. 
• Ismer szélsőségesen féltékeny férfi akat vagy nőket a baráti kö-

rében?
A nagyon közeli ismerősök között nem, de hallomásból tudok 

néhány embert a tágabb környezetemből, akiknél ez igenis előfor-
dul. Ez a mértékű féltékenység már nem a normális kategória. Egy 
bizonyos szintig tolerálni lehet, de azt már nem, amikor átcsap 
cirkuszolásba, folytonos veszekedésbe.
• A szakmai féltékenységről van-e véleménye?

Ez is egy bizonyos szintig lehet motiváló, illetve pozitív, de 
amikor oda jutunk, hogy mindig azt fi gyelem, mit csinál a másik, 
vagy mindig jobb akarok lenni, vagy mindig én akarom megkapni 
azt a munkát – akkor ez már kissé beteges.

Negyedik férfi: Én azt hiszem, hogy teljesen normális emberi 
viszonyulás, a féltékenység az emberi jellemhez tartozik. Persze 
különböző formákat ölthet. Amíg a két fél tud beszélgetni arról az 
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érzésről, hogy féltékenység alakult ki, és még ha viccesen is meg-
jegyzi, hogy valaki szemet vetett rá, megfordult utána az utcán, az 
szerintem teljesen normális. És ekkor nem kell neki még különösebb 
jelentőséget tulajdonítani. Problémák akkor jelentkezhetnek, ha a 
két fél közül valamelyik elfojtja az érzéseit, nem mondja el a másik-
nak, és a kételyek folyamatosan raktározódnak benne. És egyszer 
csak lehet, hogy egy nagyon minimális féltékenység váltja ki, hogy 
felrobbanjon a bomba. 
• Normális-e az, ha egyáltalán nincs féltékenység?

Én ilyennel még nem találkoztam. Szerintem nem is létezik ilyen, 
főleg azokkal kapcsolatban, akik sok ember között megfordulnak, 
akik emberek közé mennek. Aki elszigetelten él, mondjuk ha egy 
pár kivándorol egy lakatlan szigetre, ott talán nem beszélhetünk 
féltékenységről. Minden más esetben azok, akik kimennek az 
utcára és találkoznak, barátkoznak, munkahelyre járnak, azoknál 
előfordulhat a féltékenység.
• Féltékenység nemcsak a párkapcsolatban létezik, hanem mun-

katársak között is, sőt, testvérek között is?
Igen, nálunk a családban több generáción végigkövethető 

a testvérféltékenység. Én idősebb vagyok a testvéremnél, és az 
unokatestvéreméknél is hasonló a helyzet. Ott két fi ú van, nekem 
egy húgom. A szüleim és a nagyszüleim naplót vezettek rólam, ró-
lunk, és ezt most visszaolvasni nagyon furcsa. Bizony, ha az orvosok 
és a professzorok megnéznék, akkor a testvérféltékenység komoly 
jeleit vélnék felfedezni. Nálam az fordult elő, hogy visszafejlődtem 
egy kicsit: cumisüvegből kértem a teámat, a tejet, és használtam 
olyan szavakat, amelyek teljesen értelmetlenek voltak, de a húgom 
előrukkolt ezekkel, és utána én is kitaláltam ilyeneket. A szakköny-
vek szerint ez teljesen normális. Szerettem volna visszakerülni a 
középpontba, arra a helyre, amit a húgom elfoglalt előlem. 
• Ez idővel azért enyhül, és normalizálódik a viselkedés meg a 

viszony is a testvérek között? 
Igen. Így, hogy nincs nagy különbség köztük. Szerintem a 2-3 év 

az ideális. És ahogy a kisebbik testvér is már felnő, már kommuni-
kál a külvilággal és mindenkivel, onnantól kezdve a féltékenységet 
felváltja a testvéri szeretetet, az odaadás.
• Önnél hol van a határ? Mi az, amit még tolerál, és mi az a visel-

kedés, ami már féltékenységet vált ki?
Azt hiszem, hogy nem is nekem kell tolerálni, hanem a párom-

nak. Neki kell odafi gyelnie, meddig engedi meg, hogy elfajuljanak a 
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dolgok. Ne én szabjak határt, hanem minden egészséges kapcsolat-
ban az, akinek udvarolnak, akinek próbálnak kedveskedni, annak 
kell felállítania a lécet, amikor azt mondja, ez most már túlmegy 
azon, amit én megengedek. 
• Megkeserítette-e az életét másoknak a féltékenysége?

Nagyon szerencsésnek mondhatom magam ilyen téren. Ta-
lálkoztam én is féltékenységgel, magam is hajlok rá. Nem néztem 
például jó szemmel, ha a barátnőm üzeneteket kapott, vagy valaki 
csak felkereste. Lehet, hogy egy teljesen ártalmatlan sms volt az, de 
én mindjárt nagyobb jelentőséget tulajdonítottam neki, és megpró-
báltam a dolgok mögé nézni. Ahogy mondtam, amíg ez nem volt 
megterhelő, és tudtunk erről beszélni, addig nem okozott gondot.
• És hogy reagálna, ha ne adj’ isten kiderülne, hogy jogos volt a 

gyanakodás?
Erre nagyon nem szeretnék gondolni. Nem készítettem sem-

milyen A vagy B tervet, mert nagyon boldog házasságban élek, és 
remélem, hogy ez tartani fog nagyon sokáig.

A továbbiakban ismét nők szólalnak meg.

Negyedik nő: Húsz év házasság után a féltékenység nálunk már nem 
igazán téma. Férjemmel ismerjük egymást gyerekkorunk óta. Lehet, 
hogy akkor még előfordult, hogy ránézett más lányokra, levelezett 
(akkor még nem volt internet és ehhez hasonlók), amikor észrevet-
tem, hogy valaki más is szimpatikus neki. De utána, amikor az ember 
már megbizonyosodik arról, hogy mégiscsak ő a legfontosabb, akkor 
ez már nem téma. Úgy gondolom, hogy akkor igenis el kell engedni 
a másikat, ha nem én leszek tovább számára a legfontosabb. Persze 
ez összetett kérdés, amikor már gyerekek vannak. Amikor az em-
berek megteremtették az anyagi javakat az együttéléshez. Mindent 
újra kezdeni... Nem tudom, manapság tényleg nagyon sokan már 
nem is mennek férjhez pont ebből az okból kifolyólag, hogy válás 
esetén mi lesz. A mai fi atalok már sokkal gyorsabban döntenek úgy, 
hogy elhagyják a másikat. Már nincs, ami régen volt: megbocsátás, 
újrakezdés. A férfi ak általában másként fogják fel ezeket a dolgo-
kat. Ismerek én is a környezetemben olyan férfi t, aki üt-vág, szétver 
mindent, ha féltékeny. Vannak olyanok, akik elválnak, de vannak 
olyanok is, akik nem is beszélnek róla.

Ötödik nő: Ez bizony sokszor megmérgezi a kapcsolatokat. 
Korábban magam is féltékeny voltam, de amióta egy olyan házas-
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ságban élek, amelyben nincs ok a féltékenységre, s azóta látom, 
hogy ennek az érzésnek a megszűnéséhez olyan viszony szükséges, 
amelyben a bizalom és a szeretet a mozgatórugó.
• A féltékenység bizonyos keretek között természetes, vagy alap-

vetően rossz?
Nem tartom eleve rossznak, hiszen ha egy kapcsolatban létezik 

szeretet, akkor létezhet féltékenység is. A féltékenység hiánya gyak-
ran a szeretet és a kötődés nemlétét jelzi.
• Mondta, hogy a korábbi kapcsolataiban féltékeny volt. Hogy 

viselkedett olyankor?
Nem keserítettem meg a másik életét, inkább a magamét, ide-

geskedtem, ha nem telefonált vagy nem jött, hogy mi lehet az oka… 
Vagy például amikor egyetemista voltam, ritkábban találkoztunk a 
párommal, és állandóan gyötörtek azok a gondolatok, hogy vajon 
most mit csinálhat, vagy miért nem hív? Esetleg valaki mással van? 
A távolság is szította bennem ezeket az érzéseket. Ennek valószí-
nűleg az volt az oka, hogy azok a kapcsolatok nem voltak annyira 
komolyak és érettek, mint a mostani.
• Tehát a bizalom a lényeg?

Valóban, de szerepet játszik az embernek a természete is. Az 
egyik jobban féltékeny, a másik kevésbé. Sokszor belegondolok 
abba, hogy a mai fi ataloknak – akik szinte állandóan a közösségi 
hálókon lógnak – milyenek lehetnek a kapcsolatai? Megjelenik-e 
bennük a féltékenység, hiszen láthatják párjuk szinte minden lé-
pését: milyen képet lájkol, kivel csetel. Szerintem ezek a dolgok is 
szítják a féltékenységet. Ugyanakkor jó néhány évvel ezelőtt, amikor 
még sok helyen vezetékes telefon sem volt, és nem tudtuk annyira 
szemmel tartani a párunkat, nos akkor ezek az elektronikus dolgok 
és berendezések kevésbé adtak okot a féltékenységre.
• Önt gyötörte-e valaki a féltékenységével, és hogyan élte ezt meg?

Egy alkalommal előfordult, hogy egy kapcsolatból ki szerettem 
volna lépni, és utána hónapokig gyötörtek a féltékenységgel. Sajnos 
rosszul döntöttem, mert engedtem a zsarolásnak, az illető félté-
kenységi rohamainak, és saját magamat okoltam, mert úgy éreztem, 
hogy talán igaza is van. Odáig fajult a dolog, hogy már féltékeny 
sms-eket küldött, amikor valakivel – egy barátommal vagy barát-
nőmmel – meglátott az utcán. Sokáig tartott ez a folyamat, amíg 
azt nem mondtam, hogy elég ebből, és megszakítottam mindenféle 
baráti kapcsolatot az illetővel.
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Hatodik nő: Szerintem a féltékenységnek is több arca lehet. 
Nyilván elsőként az ember a párjára, a szerelmére való féltékeny-
kedésre asszociál, de itt sok minden más is előjöhet. Valaki fél-
tékeny lehet a kollégái sikereire, féltékeny lehet, ha valakinek jól 
megy a vállalkozása. Vagy arra, hogy a barátnője milyen jól néz ki, 
milyen fi tt, mennyire jól áll a frizurája, stb. Azt gondolom, hogy 
ez mindennap átszövi minden egyes cselekedetünket, valamilyen 
szempontból jelen van. Meg kell találni az arany középutat – talán 
az a legegészségesebb.
• Egy kis féltékenykedés akár szakmai sikerre, akár barátnőre?

Ez akár motiváló is lehet. Konkrétan, ha látom, a kollégámnak 
milyen jól mennek a dolgai, akkor lehet, hogy ez engem arra fog 
sarkallni, hogy én is összeszedjem magam, jobban igyekezzek. Ilyen 
szempontból gondolom. Ami pedig a párkapcsolatot illeti, az egész-
séges féltékenység még jót is tud tenni. Esetleg meglepem a páromat 
egy kedves vacsorával, vagy egy picit kiszépítem magam időnként…
• Hol kezdődik az egészségtelen féltékenység?

Amikor valamelyik félnek ez teher. Ami a munkahelyi félté-
kenységet illeti, azt a gyakorlatban tapasztaltam. Mindannyian 
ismerjük a különféle gáncsoskodásokat: nem adunk át például 
üzeneteket a sikeres kollégának. Otthon meg ugyanez az ábra, hogy 
így fogalmazzak, amikor a másik fél kezdi terhesnek érezni, azaz 
már szokássá válik, hogy belenéz a másik mobiltelefonjába, vagy 
a leveleiben kutakodik. Én ezt sértésnek érezném. Mindenkinek 
meg kell hogy legyen a saját tere, az e-mailjei, az sms-ei. Tehát azért 
vagyunk együtt, mert bízunk egymásban.
• Mennyire féltékenyek a mai fi atalok?

Az én társaságomban épp az ellentéte tapasztalható, a férfi ak 
például egyáltalán nem féltékenyek. Szerintem átestek a ló túlsó 
oldalára, s nagyon szabadjára engedik a dolgokat. Inkább lehetné-
nek egy picit féltékenyek az asszonykájukra…
• Mit tenne, ha kiderülne, hogy jogos a féltékenysége?

Mivel hirtelen haragú ember vagyok és elég temperamentumos, 
nem tudnám ezt higgadtan kezelni. Utána viszont átgondolnám az 
egészet, és úgy mérlegelnék. De ezt igazából el sem tudom képzelni, 
eddig nem is gondolkodtam ezen. Nagyon-nagyon szomorú lennék. 
Persze semmire sincs garancia. Nos, ha a párom úgy döntött, hogy 
neki egy másik ember mellett van a helye, úgy tud boldog lenni, 
akkor én boldog leszek, hogy ő boldog. 
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Végül ismerkedjünk meg azzal, mit mond minderről a pszicho-
lógus, VARGA ARABELLA.

Varga Arabella: A féltékenység kapcsán első gondolatként Szendi 
Gábor klinikai szakpszichológust idézném, aki úgy határozta meg 
ezt az érzést, mint egy hűségdetektort, ami mindannyiunkba be van 
építve. Ha így közelítjük meg a dolgot, akkor azt gondolom, hogy 
természetesnek mondható. A kérdés az, hogy milyen mértékben 
van jelen. Ha a hűségdetektorról beszélünk, akkor tulajdonképpen 
mit is jelent a féltékenység? Azt, hogy folyamatosan mérlegeljük, 
mennyi az az energia, amit befektetünk egy kapcsolatba, illetve 
mennyit kapunk tőle vissza. És ha ez nincs igazán egyensúlyban, 
akkor szólal meg az a vészcsengő, ami a féltékenység egyik jele lehet.
• Ilyenkor az ember rákapcsol, és növeli az energiát?

Növeli az energiát, vagy inkább jobban odafigyel a gyanús 
jelekre, amelyek arra utalhatnak, a partner nem biztos, hogy elége-
dett abban a kapcsolatban, amelyben van. Itt az elégedettség több 
területre is vonatkozhat. Lehet, hogy az érzelmi szükségletei nin-
csenek esetleg kielégítve. Nincsenek kielégítve a szexuális, anyagi, 
intellektuális szükségletei, tehát különböző dolgok. A kérdés az, 
hogy ki mennyire féltékeny. Vannak olyanok, akiknél ez a detektor 
olyan, hogy minden apró jelre bekapcsol, az ártalmatlan jelekre is. 
És vannak olyanok, akiknél kevésbé érzékeny ez a detektor, és csak 
akkor kapcsol be, amikor már valóban egyértelmű jelek utalnak az 
esetleges hűtlenségre.
• Előfordulhat az is, hogy valaki egyáltalán nem féltékeny?

Egyáltalán nem féltékeny? Ez egy nagyon érdekes dolog. A 
féltékenység talán egy állapot, ami tarthat rövidebb-hosszabb ide-
ig. Lehet, hogy csak pillanatokig, de kórosan jelen lehet hetekig, 
hónapokig vagy még hosszabb ideig. Kizárt, hogy egyáltalán nem 
létezne, hiszen egy-egy pillanatban mindannyiunkban fölmerülhet 
a kétely. Viszont hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá, az attól függ, 
hosszabb ideje jelen van-e vagy sem. 
• Azzal egyet tud-e érteni, hogy ha a féltékenység még sincs jelen, 

akkor az azt jelenti, hogy érzelmi viszony sincs jelen a partnerek 
között?
Általában a féltékenységet sokan kiegyenlítik azzal, hogy a 

szeretet jele. Hogyha nincs, és ha ezt úgy határozzuk meg, mint 
közömbösséget, akkor talán szóba kerülhet az érzelmi viszony hi-
ánya. De úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott kapcsolatban 
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nem feltétlenül van huzamosabb ideig jelen a féltékenység. Inkább 
a pillanatnyi féltékenység a jellemzőbb.
• Mondjuk a partnereknek sikerül letisztázniuk a dolgokat, és 

egyenrangú félnek tekintik egymást. Akkor enélkül is megvan 
a kapcsolat?
Igen, azt gondolom, hogy megvan. Bár ha a kapcsolatot nézzük, 

az nem egy statikus dolog, hanem egy folyamat, amelyben mindig 
vannak hullámhegyek, hullámvölgyek. Akár az önmagammal szem-
beni viszonyulásban is. Esetleg akadnak olyan időszakok, amikor 
saját magammal sem vagyok teljesen megelégedve, s ebből eredően 
gondolhatom, hogy a partnerem is elégedetlen velem. Egészében 
véve: ha egy hosszú távú kapcsolatról beszélünk, akkor nem mond-
hatjuk, hogy éppen soha, egy pillanatra sem merül föl a féltékenység.
• Azt szokták mondani általánosítva, hogy az önbizalom-hiányos 

emberek a féltékenyebbek. Ezt így kategorizálhatjuk?
A féltékenység egy eléggé összetett jelenség, valamint több té-

nyező befolyásolhatja, hogy ki mennyire féltékeny. Az egyik épp a 
személyiségből adódó: az önbizalom, a magabiztosság, az énkép. De 
ugyanúgy közrejátszik az is, hogy mit láttam én gyerekként. Saját 
szüleim között mennyire volt jelen a féltékenység, hogyan kezelték 
azt. Ugyancsak befolyásolják az előző kapcsolataim, illetve a koráb-
bi tapasztalataim, hogy mennyire tudok megbízni másokban. Ha 
visszavezetjük a korai gyermekkorra, az ősbizalom kialakulásának 
az időszaka tulajdonképpen a legkorábbi fejlődési szakasz, amikor 
kialakul az anya és a gyerek között a bizalom. Ha itt elcsúsztak dol-
gok, akkor ez már hajlamosít bennünket a későbbi féltékenységre.
• Lehet-e itt valamilyen határokat szabni, van-e erre valamilyen 

norma, hogy mi az, amikor már kóros a féltékenység, és mind 
a két félnek árt?
Igen. Tulajdonképpen ez valóban egy klinikai jelenség is. Talán 

ott húzhatjuk meg a határt, hogy a valódi féltékenységnél van egy 
objektív külső kiváltó tényező, egy személy megjelenése, akihez 
kapcsoljuk a dolgot. A másik oldalon, az alaptalan féltékenységnél, 
ott nem is kell hozzá semmilyen kiváltó tényező. Ha csinosan öltö-
zik föl a párunk, akkor azért föltételezem, hogy félrelép, ha nem, 
akkor azt föltételezem róla, hogy takargatja tőlem a félrelépést, és 
azért öltözik így. Tehát „ha van sapkája, az a baj, ha nincs sapkája, 
az a baj” alapon mindent gyanús jelnek értékelünk. Illetve ami még 
fontos, hogy hol megy át a határ. Az egészséges féltékenység nem 
fertőzi meg teljes mértékben a mindennapokat. A beteges félté-
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kenység az már tulajdonképpen egy birtoklási vágy, a másik fölötti 
kontroll gyakorlása. Állandóan arra késztetem a partneremet, hogy 
magyarázkodjon, de úgysem leszek megelégedve a magyarázatával, 
és úgysem fogom neki elhinni, hogy alaptalanok a vádjaim. Tehát 
valahol itt kell meghúzni a határt, hogy mi is a beteges féltékenység. 
Ezzel együtt járhat az agresszió, nem tudom visszafogni az indula-
taimat, akár a partnerem iránt válok agresszívvé, akár a föltételezett 
személy iránt, akivel a partnerem esetleg félreléphet.
• Többféle féltékenység van: szakmai, testvéri, iskolai…

Igen, ezek is hasonló alapokon nyugszanak. Bár talán kicsit job-
ban korlátok közé vannak szorítva, mármint olyan szempontból, 
hogy a munkahelyen konkrétabb szabályok léteznek, mint egy 
párkapcsolatban, és jobban meg vannak húzva azok a határok, ame-
lyek közé kell szorítani a féltékenységet. Egyébként már maga a női 
és a férfi féltékenység sem egyforma, párkapcsolatok esetében sem. 
Ugyanúgy szakmai területen sem. Talán inkább a férfi akra jellemző 
a szakmai területen való féltékenység, illetve ha párkapcsolatról van 
szó, akkor inkább attól tartanak, hogy a párjuk esetleg egy jobb 
pozícióban levő valakit talál magának, egy olyant, akinek nagyobb 
hatalom van a kezében. Míg a nőkre inkább a külsőségek alapján 
kialakuló féltékenység a jellemző. Tehát a vonzóbb konkurenciára 
vagyunk féltékenyebbek. Ami még szintén jellemző különbség, 
hogy a nők arra féltékenyek, hogy a párjuk esetleg érzelmileg kö-
teleződik el más irányba, míg a férfi aknál a szexuális elköteleződés, 
vagyis a félrelépés számít komolyabb oknak. Ami még érdekes, hogy 
a testvérek születési sorrendje sem mellékes tényező. Kimutatások 
azt igazolják, hogy az egykék kevésbé féltékenyek. Valószínűleg 
amiatt, hogy kicsi korban, amikor az ősbizalom alapozódik meg, 
akkor teljes fi gyelmet kapnak. Ez után következnek az elsőszülöt-
tek, míg a később születettek féltékenyebbek, akik kezdettől fogva 
osztoznak a fi gyelmen. 
• Ezek szerint úgy tűnik, hogy a férfi ak örökké birtokolni és 

dominálni akarnak.
Valóban. Ez visszavezethető egészen a biológiai kódoltságunkra 

is. A férfi nak az elsődleges feladata a szaporodás, míg a nőnek a 
biztonságos családi környezet megalapozása, és tulajdonképpen a 
féltékenységünk típusa is ezzel hozható összefüggésbe. Ami még 
érdekes, hogy a féltékenységnek milyen funkciója lehet még a pár-
kapcsolatban. Magát a társak közti távolságot, illetve közelséget 
is szabályozza. Ez egy úgynevezett játszma. Hogyha már valami 
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nem stimmel a kapcsolatban, akkor féltékenységi jelenetek által 
akár távolabb is helyezhetjük magunktól a partnerünket, vagy 
pedig féltékenységi jelenetet produkálva arra kényszerítjük, hogy 
bizonyítsa a szeretetét, vagyis közelebb hozzuk magunkhoz. Tehát 
ez is egy kissé összetett.
• Önnél, mint fi atal nőnél, a féltékenység mennyire gyakori jelen-

ség, és a társaságában mi a helyzet?
Őszintén szólva a féltékenység témájával nem sokat foglalkoz-

tam. Amikor meghallottam az interjú témáját, akkor is úgy voltam 
vele, hogy mit lehet erről beszélni? Ez valószínűleg amiatt van, hogy 
az én életemben ez nem játszik központi szerepet. Ha végiggon-
dolom a dolgot, talán az olyan szimpátiáknál volt jelen, amikor az 
érzelmem viszonzatlan volt. Plátói szerelemnél inkább észrevettem 
magamon a féltékenység jeleit. Most hosszabb kapcsolatban élek, 
amely kiegyensúlyozott, és itt nem igazán jellemző. Esetleg vannak 
pillanatok, amikor úgy érzem, hogy veszélyben foroghatok, nézem a 
partnerem reakcióit, de ez igazán nem jellemző. Véleményem szerint 
a féltékenység olyan értelemben természetes, mint a félelem attól, 
hogy egy biztonságos, jól működő kapcsolatot elveszíthetek. Azt 
gondolom, hogy mindenkinél jelen van, de a féltékenységi jelene-
teknek nem kell kötelezően az életünk részének lenniük. 
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TÉNYLEG JÓ A CSONTKOLLEKCIÓ?

A kimutatások szerint az emberiség jelentős része folyamatosan 
fogyókúrázik. Ezt nők és férfiak azért teszik, hogy tetsszenek 
maguknak, de főleg a másik nem képviselőinek. Itt kezdődik a 
probléma, mert nem mindenkinek adatott meg a divatos, sovány 
testalkat. Sőt, a nők többsége nagyon is elüt a csontsovány 
Twiggy manöken óta népszerű szépségideáltól, amely szerint 
az a tökéletes, akinek nagyobb a feje, mint a feneke. Ezt az 
eszményt sugallják a mai filmek, a divatbemutatók, a média, 
komoly lelki problémát okozva ezzel a kamaszoknak, de az 
érett korúaknak is. Évről évre több az anorexiás fiatal, sőt sztár-
manökenek élete kerül veszélybe a divathóbort miatt. Pedig a 
mindennapi életben sem a nők, sem a férfiak zöme (szerencsére) 
nem az ilyen ideált keresi. Akkor hát milyen az eszmény? Meny-
nyit számít néhány kiló pluszban vagy mínuszban? Mi tetszik 
a férfiaknak, és mi a nőknek? Erről beszélünk pszichológussal, 
örökös fogyókúrázóval és másokkal.

FRIEDRICH ANNA pszichológusi oklevelet szerzett, de újság-
íróként dolgozott, és ennek keretében is éveken át az emberek 
ügyes-bajos dolgaival foglalkozott.
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• Talán nem nagyon tévedünk, ha azt mondjuk, hogy az utóbbi 
ötven évben a nők körében a soványságnak valóságos kultusza 
van. Nemcsak a karcsúságnak, hanem éppen a soványságnak. 
Mennyire egészséges ez a nők lelki életére nézve?
Friedrich Anna: Igaz, sajnos, és elég baj, hogy így van. Va-

lójában a divat diktálta és a média által forszírozott dolgok miatt 
érezhették magukat most már visszamenőleg évtizedekre nézve kel-
lemetlenül azok a nők, akik 5-6 kilóval többet viseltek magukon egy 
életen át, és ezzel harcoltak, és örök diétázással próbálták magukat 
kicsit korrigálni. És aztán amikor sikerült, akkor a jojóeff ektus miatt 
újabb kilókat szedtek föl, újra szűk lett a szoknya, ami újabb lelki 
traumákat okozott. Ezáltal egy életet úgy éltek le, hogy szenvedtek. 
Holott ez egy olyan külsőség, ami az egészség és az egészséges lelki 
élet szempontjából egyáltalán nem fontos. Gondolom, hogy itt 
tényleg nagy szerepe van annak, hogy mit diktál a média. Milyen 
női ideált sugároz felénk, és hogy annak a női ideálnak mennyire 
tudunk megfelelni? Ha magunkban ezt le tudjuk tisztázni, akkor 
boldog emberek lehetünk, és nem küzdünk egy-két kilóval egy 
örök életen át. Ha nem tisztázzuk le, akkor sajnos magunknak 
okozunk nagy bajt. Itt nagy szerepe van az édesanyáknak, de talán 
még inkább annak a szociális hálónak, ami körülveszi a felnövő 
kislányokat. Tehát hogy milyen információkat, milyen ingereket 
kapnak a környezetükből, és milyen példákat látnak. Tényleg azt 
kell mondani, fi gyeljen oda az anyuka, hogy az a gyerek milyen 
irányban halad a fejlődése során. Ha éppen a kilókkal küzd, és ha 
az nem az egészségét veszélyezteti (mert az egy más kategória, hogy 
az elhízás milyen veszélyekkel jár), akkor azt úgy kell tudatosítani, 
hogy ez is természetes, és ebben nincs egyedül a világon. Példákkal, 
támogató szavakkal, támogató légkörben le kell nyugtatni, mert ha 
emiatt egyfajta kisebbrendűségi érzés alakul ki benne, akkor már 
nem lesz olyan aktív a társaságban, visszahúzódóvá válik. Úgy érzi, 
hogy ő nem olyan, mint a többi lány, aki történetesen sovány, és 
megfelel a divatlapok kritériumának. Ez megpecsételi az életét tel-
jesen fölöslegesen, teljesen ok nélkül. Nagyon nehéz kérdés ez, mert 
amikor az anyukák a gyereküket legelőször etetni kezdik, akkor az 
egy olyan fázisa az életüknek az anya-gyerek kapcsolatban, amikor 
sohasem tud elég okos lenni egy anyuka. Mert az a vélemény alakult 
ki, abban a tudatban nőttünk föl mindannyian, hogy az étel által 
életet adunk a gyereknek. Hogy egészségesen fejlődjön, jó fi zikumú 
legyen, ne legyen beteg. Ha egy gyerek kevésbé jó étvágyú és nem 
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eszik meg mindent, amit adnak neki, akkor az anyuka idegessé, 
szorongóvá válik, és ezt az érzést nem tudja eltitkolni, a gyerek 
megérzi. Az étkezés során egyfajta szorongó érzés telepszik rá. Ez 
a szorongás később állandósulhat, egyfajta ellenállássá is fajulhat 
az étel iránt. Tehát lehetnek ilyen gyökerei is az étkezési zavarnak. 
Ugyanakkor, amikor az anyuka jutalmaz, hogy jaj de jót ettél, de jó 
gyerek vagy, hogy mind megetted, akkor ez egy olyan visszajelzéssé 
válhat, hogy én akkor vagyok jó, ha minél többet eszek. Tény és való, 
nagyon nehéz itt az arany középutat megtalálni. De a fejlődés során, 
amikor már a felnövő gyerek racionálisan tud gondolkodni, és tudja, 
mi az elegendő, mi az, amit kíván, akkor oda kell erre fi gyelni, és 
megadni neki a szabadságot. Így ő maga alakíthatja ki az étel iránti 
viszonyulását, azt, hogy mi az, ami neki jó, mekkora mennyiségű 
ételre van szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát fi zikailag is. Ez 
mind nagyon fontos, ebben támogatni kell, és akkor nem alakulhat 
ki extrém helyzet. Ami a plusz néhány kilót és ezt a divathóbortot 
illeti, szerintem óriási károkat okoztak ezzel az embereknek. Én 
nagyon örülök, amikor a televízióban olyan műsorvezető hölgyeket 
látok, akik dundibbak. Most már van is egy ilyen tendencia számos 
szörnyű eset után, amikor Twiggy-típusú modellek betegségéről, 
netán halálesetéről hallunk. Tehát megjelent a médiában egy újabb 
tendencia, hogy bemutatják, szerepeltetik a szép, csinos, dundi 
nőket is, akik büszkén viselik a kilóikat. Ezt a folyamatot nagyon 
pozitívnak tartom. Mert természetes, hogy mindannyian szeretünk 
csinosak lenni, ez a mi kultúránknak egy része, elvárása. Normális, 
hogy erre törekszünk. De hogy mi hogyan vagyunk csinosak és 
szépek, az egyéni dolog. Nem azt jelenti, hogy kizárólag az a szép, 
aki sovány. Ami a lelkieket és az egész hátteret illeti, egy szép mosoly, 
egy szép tekintet sokkal vonzóbb lehet, mint bármiféle csinosan álló 
ruha és nagyon vékony kar vagy vékony comb. Azt hiszem, hogy ez 
természetes mindenki számára, és hogyha ezt így átgondolja, akkor 
ebben a kérdésben biztosan mindenki igazat ad. 
• Talán egy kicsit igazságtalan is ez az elvárás a nőkkel szemben. 

A   férfi nak lehet pocakja, sőt valamelyik büszke is rá. Lehet görbe 
meg szőrös lába, kopaszodhat, őszülhet, annál férfi asabbnak 
tartják.
Így van ez a kultúránkban, így alakult. Ha már így alakult, és ha 

valaki úgy akar élni ebben a kultúrában, hogy ne legyen eltérő, akkor 
persze hogy alkalmazkodik, és festi a haját, úgy öltözik, mint más, 
nem extrémen. Ugyanakkor a nők között is vannak, akik nagyon 
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egyszerűen, nagyon puritánul öltözködnek, és azáltal válnak érde-
kessé. Tehát ez egyfajta exhibicionizmus. Van, aki nagyon divatosan 
öltözködik, föltűnő frizurával, de emögött lelki üzenetek is vannak 
inkább a másik ember felé, mint egy kultúrába való beilleszkedés 
vágya. De nagy átlagban persze hogy így van, a nőkkel szemben 
van egy elvárás, hogy csinosak, szépek, ápoltak legyenek, sminkel-
jenek, divatos cipőben járjanak. Ez mind egy olyan dolog, hogy ki 
hogyan tud eleget tenni ennek az elvárásnak. De a sportos öltözék 
is szép. Itt most nem számítanak a nagy részletek. Hanem az, hogy 
jól érezzük magunkat abban, amit viselünk, mert akkor pozitív a 
kisugárzásunk. Még a nagy divatszakértők is azt mondják, hogy 
egy ruha akkor szép, ha nem látják a ruhát. Mert ha egy részletet 
észrevesznek, akkor az egész kreáció nem ér semmit. A jelenséget, 
a nőt kell látni, teljes egészében. És így a nagyon dundi nők is 
nagyon szépek lehetnek. Elmondanék egy példát, amit egy fi atal 
hölgytársaság mesélt hangosan, mosolyogva, de ugyanakkor a kér-
dések tömkelegével fűszerezve. Történt ugyanis, hogy három fi atal 
nő elment egy kávézóba, leült beszélgetni. Kettő közülük sovány, 
divatos, kisminkelt, munkahelyről éppen hazafelé tartó, csinosan 
öltözött hölgy. A harmadik pedig szülési szabadságon levő anyuka, 
aki éppen örült, hogy az apuka felvállalta a gyerekvigyázást, és ő ta-
lálkozhat a barátnőivel, nyugodtan megihatnak együtt egy kávét egy 
kávézóban. És mi történt abban a kávézóban? A fi atal anyukát, aki 
sem kisminkelve nem volt, sportosan volt öltözve, három fi atalember 
is leszólította, a két lányhoz nem szóltak egy szót sem. Na most nem 
az a kérdés, hogy mennyire udvarias dolog valakit leszólítani, hanem 
arra akarom felhívni a fi gyelmet, hogy a fi atal anyukát vették észre 
mint nőt. Iránta érdeklődtek, mert boldog volt, nevetős, csillogó 
szemű, a kisugárzása azt jelezte, hogy övé az egész világ, boldogan éli 
az életét. Ez tetszik a férfi aknak. Lehet a nő bármennyire szép, de ha 
valamiféle düh vagy elégedetlenség vagy akaratosság sugárzik belőle, 
attól a férfi ak megijednek. Tehát a vonzó megjelenéshez a külsőségek 
nem elegendőek. A belső kisugárzás nélkül ez semmit sem ér.

 
RAFFAI ÁGNES fiatal színésznő azok sorába tartozik, akik örökké 
fogyókúráznak. Pedig nem a hollywoodi szépségideál a célja.

Raffai Ágnes: Hát igen, nem Hollywood meg nem is Amerika, de 
nekem egyszer azt mondta a tanárom, döntsem el: kövér színész-
nő vagy színésznő akarok-e lenni. Mert ez két külön kategória, és 
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köztes nincs. Olyanok a szerepek, hogy akarva-akaratlanul is, de 
kategorizálják az embert. Általában minden előadásban van egy 
olyan szerep, ami – ahogy ő fogalmazott – kövérebb színésznőnek 
való, teltebb típusú hölgyre van írva, de az egy szerep. És van már 
ilyen típusú színésznő a színházban. És mondta, nem biztos, hogy 
ezt a kategóriát kellene választanom. Úgyhogy próbáljak meg egy 
újabb fogyókúrareceptet. 
• Színháztól, szerepektől függetlenül, személyes véleményed és 

hozzáállásod ehhez a témához milyen?
Én kiskorom óta fogyókúráztam, fél életemet végigdiétáztam, 

ha nem a háromnegyed részét. Sokat gondolkodtam ezen, hogy 
miért, miért fogyókúrázunk? Hát mert ez a divat, ezt látjuk a té-
vében is. Hogy a jó nők mind soványak. Persze amikor meglátjuk a 
topmodelleket vonulni a kifutón, akkor azt mondjuk, hogy milyen 
soványak, milyen csúnyák, ez már anorexia, de azért ha belenézünk 
a tükörbe, és meglátjuk magunkon azokat a kis hurkácskákat, akkor 
azt mondjuk, hogy ez a csúnya. Mert az van bennünk, azt nevelték 
belénk, azt sulykolják mindenhonnan, hogy a mai szépségideál az, 
hogy legyen sovány az ember. Valahogy a köztes dolgot kellene 
megtalálni, hogy ne legyünk olyan nagyon csúnyán elhízottak, 
de ne legyünk túl soványak sem. Ezt nehéz megtalálni. Mert ha 
belekezdünk egy fogyókúrába és becsületesen végigcsináljuk (sőt, 
én általában átesek a ló másik oldalára), akkor talán túl soványak 
leszünk. Akkor aztán gyorsan visszajönnek azok a bizonyos kilók, 
amelyektől meg szerettünk volna szabadulni. Nem tudom, én még 
nem találtam meg a tuti megoldást, a legjobb fogyókúrás receptet. 
Mostanában hallottam, hogy nagy divat a zöld kávé, és attól mi-
lyen jól le lehet fogyni, mert egyszerűen az embernek nincs tőle 
étvágya, nem kívánja az ételt. Aztán két-három hét múlva kiderül, 
hogy mennyire egészségtelen, mennyire káros. Általában a diéták, 
ahogy én tapasztaltam, nem a legegészségesebb módon próbálják 
lefogyasztani az embert, nagyon egyoldalúak. És utána borzasztóan 
gyorsan visszaszedjük azt, amit sikerült leadni. Gyakran kerültem 
olyan helyzetbe, hogy egy hét alatt le kell adni pár kilót. Akkor 
megcsinálunk egy drasztikus fogyókúrát, csak utána nem kell 
csodálkozni, hogyha gyomorfekélygyanúsan kerülünk kórházba 
és infúzióra. Persze így aztán tényleg gyorsan le lehet fogyni, mert 
ilyenkor semmit nem szabad enni. Néha elgondolkodom, hogy 
megéri-e? És nem, nem éri meg. Aztán persze ezt megint elfelejtem, 
egy-két hónap múlva itt a tavasz, itt a nyár, és azon gondolkodom, 
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hogy tennem kellene valamit, mert hogy megyek így a strandra?! 
Erre a barátom azt mondja: szépen, majd megyünk együtt kézen 
fogva, hát nincs itt semmi probléma, te nem vagy kövér. Szóval ez 
egy relatív dolog, hogy ki a kövér, és ki tartja magát annak.
• Ha a barátod így elfogad, akkor neked mi a bajod saját magaddal? 

Hát ez az, hogy mi a bajom? Általában ugye a fi úk is azt mond-
ják, hogy hú, igen, topmodell, de ha a barátnőjükről van szó, akkor 
meg azt mondják, hogy az a jó, ha olyan puha, ha van rajta mit 
fogni. De ahogy mondtam, a környezetnek, a nagy környezetnek, 
a nagyvilágnak az elvárása... Azért nekem is kellemetlen, ha beme-
gyek egy üzletbe és föl szeretnék próbálni egy ruhát, amelyről azt 
gondolom, hogy jó lesz, és mondja az eladó, hogy ó nem, neked két 
számmal nagyobb kell, mert van itt fölösleg. Hát ez kellemetlen. 
Nem tudom, hogy miért van ez bennünk. Zavar, hogyha fölösleg 
van rajtunk. Ez van belénk sulykolva mindenhonnan. És tényleg, 
az amerikai fi lmekben is látjuk a gyönyörű, sovány, tökéletes alakú 
nőket, aki meg Amerikában járt, az elmondja, hogy ó, hát ezek a 
kivételek, az egész ország el van hízva, és szörnyen néznek ki. Én 
egyre azt az időt várom, amikor eljön a kövérség divatja, de ez egy-
előre nem akar eljönni. Azt hiszem, nekem az a legnagyobb bajom, 
hogy nagyon szeretek enni, és nagyon szeretek főzni. Mondták is 
egyszer az osztálytársaim, hogy én azért hízok, mert egy fél pohár 
joghurtot is olyan jóízűen tudok megenni. Tehát nem az van, hogy 
jó, most csak ezt szabad ennem, akkor gyorsan leöntöm, hogy le-
gyen valami a gyomromban, és haladjunk. Nekem az is szertartás, 
hogy szépen kikanalazgassam azt a fél pohárnyit. Annyira tudok 
élvezni minden falatot, az étel illatát, a kinézetét, hogy én már a 
gondolattól is hízok. 
• Mivel a rádióban csak hang van, kép nincs, hadd mondjuk el a 

hallgatóknak: te azért reálisan nagyon messze vagy attól, hogy 
túlsúlyosnak, kövérnek lehessen nevezni. Végül is mi kellene 
ahhoz, hogy elfogadd magad ilyennek, amilyen vagy?
Nem sok. Tulajdonképpen az utóbbi időben nem is zavar annyira 

az, hogy hogyan nézek ki. Nem abban a fázisban vagyok, mint ko-
rábban, a középiskolában. A legszigorúbb diétát is még szigorúbban 
csináltam, és komolyan megbetegedtem attól, hogy összezavartam 
a szervezetem működését. Most már úgy vagyok vele, megpróbálok 
odafi gyelni arra, hogy ha nem muszáj, akkor este ne egyek. Persze 
ha olyan volt a napom, hogy nem értem rá normálisan enni, csak 
bekaptam egy-két falatot, akkor azt mondom, hogy jó, hát este 
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11-kor értem haza, tudom, hogy hajnali kettő-háromig nem fogok 
lefeküdni, akkor ehetek valamit. Megpróbálok odafi gyelni, hogy 
kevés édességet egyek. Hála istennek nem vagyok nagy édességra-
jongó. Nem hoz kísértésbe egy hatalmas tábla csokoládé. Én inkább 
sóspárti vagyok, de abból bármikor, bármilyen mennyiségben. Pró-
bálom egy kicsit kontrollálni magam. Most nem abban a veszettül 
fogyókúrás fázisban vagyok. Mondjuk úgy, hogy elégedett vagyok 
magammal. Egy kicsit tornázni kellene, és akkor minden rendben. 
Lehet, akkor is azt mondanám, hogy még egy kicsit le kell fogyni, 
nem tudom... Belenézek a tükörbe, és ha azokat a ruhákat föl tudom 
venni, amelyeket a sovány fázisomban tudok hordani, akkor elége-
dett vagyok. Vannak olyan ruháim, amelyeket ritka alkalmakkor, 
sovány fázisban tudok hordani, és nyugodtan leülni bennük. Ezeket 
időnként félrerakom a szekrényben, és azt mondom, na jó, majd 
amikor túl leszek egy fogyókúrán, akkor szedem elő őket.
• Másokat hogy ítélsz meg? Mondjuk milyen fi úkat nézel meg? 

Fontos-e a férfi aknak is, hogy fi ttek legyenek?
Elnézést kérek a volt barátaimtól. Nekem általában csúnya bará-

taim voltak, illetve soha nem az volt a lényeges, hogy miként néz 
ki valaki. Lehet, nagyon rózsaszínűen hangzik, de én mindig az 
embereknek a lelkébe szerettem bele. A mostani barátommal meg-
beszéltük, hogy közösen fogyókúrázunk. Látszik mind a kettőnkön, 
hogy nagyon szeretünk enni. Mégis, jön a nyár, azért valahogy ki 
kell néznünk. De az biztos, hogy ha neki lesz 20 kiló fölöslege meg 
sörpocakja, akkor én büszkén fogok vele végigvonulni a strandon, 
engem ez nem zavar. Viszont azt vettem észre, és nekem ez egy 
nagyon vicces fölfedezés volt, hogy egyetemista korukig a fi úknak 
általában nincs problémájuk a súlyukkal. Persze vannak kivételek, 
vannak hízásra hajlamosak, de általában nem okoz gondot az, hogy 
hogy néznek ki. Szeretnek sportolni, szeretnek mozogni. Én nem is 
szeretek sportolni. Tehát ez itt a legnagyobb probléma, hogy nem 
vagyok az a sportmániás, aki szívesen röplabdázik, focizik, kosár-
labdázik. Inkább fekszek a strandon, mint hogy ilyesmit csináljak. 
Ők meg szeretnek sportolni, úszni, és talán ezért nincs gondjuk a 
testsúlyukkal. Viszont az egyetemista évek közepe táján elkezdenek 
hízni a fi úk. Lehet, hogy ez csak nálunk, Vajdaságban van így. A fi úk 
elkerülnek otthonról, nem főznek maguknak, csak a pljeszkavica 
meg a burek marad és a bulik, a sör. Talán ezért kezdenek el hízni. 
Tényleg, ahogy szétnézek a környezetemben, igen-igen pocakosod-
nak a legények. Most már oda-odajönnek hozzám: te, nem tudsz 
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valami hatékony fogyókúrás módszert, vagy valami jó body building 
klubot? Aki korábban úgymond helyes pasi volt, jó alakkal, és büsz-
kén vonult a strandon, hogy milyen teste van, annak egy kicsit most 
kellemetlen megszokni, hogy hoppá, már rajta is gyülemlenek az 
úszógumik meg a párnácskák. Persze ez ellen lehet úgy tiltakozni, 
hogy azt mondja az ember: büszke vagyok a sörhasamra, büszke 
vagyok a tokámra. Szerintem ez védekezési mechanizmus. Én is 
mondhatnám: büszke vagyok arra, hogy ilyen jó puha vagyok, de 
nem vagyok büszke rá. Tehát a fi úk vagy elkezdenek küzdeni a hízás 
ellen, fogyókúráznak, odafi gyelnek arra, hogy este nyolc után ha 
nem muszáj, akkor ne egyenek semmit, vagy pedig azt mondják, 
hogy olyan szép a sörhas, az olyan férfi as. Szerintem nem férfi as.

Mennyire fontos a divatos külalak? Egy-egy csokor női és férfi-
vélemény következik. Hölgyeké az előny.

Első nő: Igazából eleve ilyen vékony az alkatom. Azt hiszem, hogy 
édesapámra ütöttem, aki szintén ilyen szálkás, atlétatípus. Soha nem 
sportoltam aktívan.
• Valószínűleg sok nő irigyli, hiszen ön karcsú, magas, vékony és 

mutatós. De elégedett-e önmagával?
Nem vagyok elégedett magammal, szerintem túl széles a hátam 

és keskeny a csípőm. Szeretnék nőiesebb alakot, széles csípővel és 
keskenyebb vállal. Szerintem az a szép. De nem azt mondom, hogy 
a telt idomok az ideálisak. A harmónia a legfontosabb. Tehát hogy 
amim van, az úgymond valahogy összevágjon a belsőmmel és a 
külsőmmel is. 
• Nagyon sok fi atal lány kés alá megy, és komoly dolgokat kockáz-

tat. Nem pénzről van szó. Ennyire fontos a külső a mai világban 
a nőknél és a férfi aknál is?
Úgy látszik ennyire, sajnos. Nem is értem, hogy ez hogy alakul-

hatott így. 
• Az ön számára mi a szép? Megfogalmazható?

Hiszek abban, hogy a szépség belülről jön. Talán ez egy kicsit 
mesébe illő dolog, ám valóban a belső szépség a fontos, ezért tényleg 
oda kell fi gyelnie az embernek magára. De ha nincs összhangban a 
lelkem a testemmel, akkor az gond. Ránézek egy emberre, és látom, 
hogy nem szép, valami nem stimmel. Találkoztam kövér emberek-
kel, de nem kezdtem el azon gondolkodni, hogy hú, szegény ember 
túlsúlyos, lehet, hogy fogynia kéne. Mint ahogy nekem általában 
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elkerüli a fi gyelmemet az, ha például valakinek elálló füle van vagy 
ilyesmi. Az ember szemébe szeretek nézni, és ami onnan jön, annak 
alapján ítélem meg.
• Említette, hogy véleménye szerint milyen az ideális nő. És milyen 

az ideális férfi ?
Mondjuk azt szeretem, ha magasabb nálam. Ha nem tunya, 

ha nem lusta, és nem tespedt. Ha van valamiféle kondíciója. Ez 
mindenkinek kell.

Második nő: Szerintem a belső többet nyom a latban, a belső 
kisugárzás. Közismert, ha valaki nekünk szimpatikus, annak már van 
egy belső szépsége. Ha pedig az illető nagyon-nagyon szimpatikus, 
annyira, hogy az már kezdi a szerelem határát súrolni, akkor nagyon 
sok pozitív kisugárzást észlelünk. Tehát szerintem a szépség abszolút 
a belső kisugárzás. Nekem az a szép ember, de nem is így monda-
nám, hogy szép, hanem az az igazán értékes ember, akin érzem azt 
a pozitív erőt, és érzem azt, hogy jó szándékú. Minden cselekedetét, 
szavait, mozdulatait a jó szándék vezérli. Én például akkor lettem 
szerelmes a férjembe, amikor a legkövérebb volt az életében. 
• Tudjuk, hogy mi mindent meg nem tesznek az emberek, hogy 

lefogyjanak néhány kilót. Koplalnak, kondiznak... Miért csi-
nálják ezt? 
Szerintem az ember nem kövérnek van megteremtve. Az egész-

séges életmódhoz tartozik, hogy egészségesen táplálkozzunk, s a 
lelkünk is egészséges legyen. Itt kezdődik minden. Ahogy mondani 
szokás: ép testben ép lélek. Tehát a tornának minden ember életéhez 
hozzá kellene tartoznia, hogy amikor reggel fölkelünk, egy kicsit 
megmozgassuk az ízületeinket, megmozgassuk magunkat.
• Mi a véleménye az olyan képekről, amilyeneket a tévében látunk: 

nádszálvékony manöken, 46 kiló és 180 centi magas?
Ellene vagyok az ilyen képeknek, mert a tinilányokra meg a 

társadalomra nagyon rossz hatással vannak. Minden kérdésben az 
arany középúton kellene menni – ebben a hízás-fogyás kérdésben 
is. Mostanában az a szlogen, hogy minél soványabb az ember, annál 
szebb. Ezt egy kicsit át kellene alakítani, valahogy így: az a szép, 
ami egészséges.

Harmadik nő: Szerintem igenis kell a testsúllyal foglalkozni, 
és nem pusztán azért, hogy a párom szépnek lásson. De én sem 
érezném magam jól, ha mondjuk öt kilóval több lennék. Ez még 
ugyan nem történt meg, de ha rám jönne az a néhány fölös kiló, nem 
érezném jól magam. A változtatás érdekében valószínűleg többet 
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sportolnék. De persze kell az is, nekem biztosan, és szerintem a nők-
nek általában, hogy a másik nem vonzónak lásson. Nem feltétlenül 
az, hogy mindenki szépnek lásson, hanem az az egy ember, akivel 
le akarom élni az életemet. Ő úgy lásson szépnek, amilyen vagyok, 
és ehhez az kell, hogy én is szépnek lássam magam.
• Megköveteli a párjától, hogy folyton gyúrjon, és olyan builderes 

izmai legyenek?
Nem, nem, azt nem is szeretném, ha olyan lenne, de azt sem, 

ha lógna a pocakja és vastag lábai lennének, már szinte tuskókon 
járna. Nem. Igazából nem is kell megkövetelnem tőle, mert eléggé 
mozgékony, és sokat sportol. De semmiképpen sem hagynám el 
csupán azért, mert éppen meghízott. Fontos az is, hogy jól nézzen 
ki, de persze az a lényeg, hogy ott belül valami megfogjon, és hogy 
számomra vonzó legyen. Mert szerintem ugyanaz a lényeg, mint a 
lányoknál, hogy magukkal legyenek teljesen elégedettek. Legyenek 
tisztában azzal, hogy mik az értékeik és mik a hátrányaik, és akkor 
aztán ezzel már nem lesz gond.

 
Mindezek után ismerkedjünk meg a férfiak véleményével.

• Mi a fontos önnek a nőknél? Általánosságban mit nézett a fele-
ségén, vagy mit nézett legénykorában, és mit néz most titokban?
Első férfi: Én egy mezőgazdasággal foglalkozó családból va-

gyok, amelyben az volt a fontos, hogy az ember becsületes legyen. 
Ami a nőket illeti, mondhatom, hogy a külső kinézet az látszat, a 
legfontosabb a belső. A feleségem is olyan családból származik, mint 
én. A szerelem a házasságban idővel szokássá válik. Megegyezés, 
tolerancia, ez a legfontosabb, meg a beszélgetés. Közös nevezőre kell 
jutni. Huszonnyolc éves koromban nősültem, a feleségem engem 
nagyon megváltoztatott, pozitív irányban. Futballistaként mindent, 
amit kerestem, elköltöttem a társasággal. Az esküvőnk után három 
év alatt vettünk lakást, és most szép házunk van, családunk. Ő sokkal 
jobb, komolyabb és magabiztosabb személy, mint én.
• Fontos-e az, hogy a nő nagyon sovány legyen, nagyon vigyázzon 

az alakjára, vagy pedig csak úgymond: legyen benne valami?
Ez az évekkel jön. Míg fi atal voltam, tinédzserkorban, természe-

tesen megnéztem a szép, attraktív nőket. Aztán idővel, amikor az 
ember már komolyabb, másképp néz a nőkre, az életre is, és arra, 
akivel le fogja élni az életét. Az élet egy keringő, és csak attól függ, 
hogy kivel fogja eltáncolni az ember.
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• Fontos-e, hogy az ember mindig topformában legyen, ami a 
külsejét illeti?
Nem, nem nézem, hogy topformában legyek. Inkább azt, hogy 

egészséges legyek, jól érezzem magam, és normálisan éljek. Gon-
dolom, hogy a felsoroltak a legfontosabbak.

Második férfi: Egy nő ne legyen olyan sovány, mint egy desz-
ka – így szoktuk mondani. És legyen rajta valami, amin az ember 
szeme megakad. Az a férfi  pedig, aki nagyon kigyúrt, izomkolosz-
szus, nekem nem nagyon tetszik. Semmi férfi asság nincs benne. 
Mindenesetre úgy kell táplálkozni, már fi atal korban, hogy később 
ezt ne bánjuk meg. Sok kövér barátom azt állítja, alig eszik valamit. 
Hát nem is most híztál meg, hanem éveken, évtizedeken keresztül. 
Akkor szedted magadra ezt a sok fölösleges súlyt. 
• Mi az ön véleménye, a nők idegeskedjenek-e, ha egy-két kilóval 

több van rajtuk?
Szerintem ezek a vékony, sovány nők nem valami szépek. In-

kább az a szép, akin egy kicsit több a fognivaló. A kicsit vastagabb, 
húsosabb nőszemély, az szebb, mint a sovány, vékony. A nő legyen 
egy kicsit formásabb. 

Harmadik férfi: Ez a kor diktálta nézet egy olyan kérdés, ami 
nagyon hosszú okfejtést és magyarázatot igényel. Ha megnéznénk 
mondjuk a kétszáz-háromszáz évvel ezelőtti eszményt, a rubensi 
nőideált, az teljesen más volt. Kérdés, hogy mi lesz kétszáz-három-
száz év múlva. De szerintem a szépség egyértelműen belülről jön, 
hosszú évek tapasztalata mondatja ezt velem. Tehát a pillanatnyilag 
elfogadott szépség, ha belülről nem követi az embernek az egyé-
nisége, akkor nullává válik. Emiatt a külső szépségnek semmilyen 
különösebb szerepe nincs. Én az embereket mindig a teljes benyo-
más alapján szoktam megítélni.  
• Ezek szerint ön és a baráti köre nem követeli meg az asszonyoktól, 

barátnőktől, hogy folyamatosan diétázzanak?
Saját magamról tudom, többször próbáltam fogyókúrázni. Ez 

egy komoly belső feszültséget idéz elő. Általában akkor szedtem 
föl a legtöbb kilót. Tehát nincs szükség semmilyen stresszes vagy 
önkínzó diétákra, vagy egyáltalán önmegtartóztatásra, az sosem ad 
eredményt. Tehát nyugodtan lehet enni csokoládét is és bármilyen 
fajta élelmiszert. Ahogy mondják, az élet nagyon rövid. Egyszerűen 
csak arról van szó, hogy egészséges, normális életet kell folytatni, 
és egy kicsit a hedonizmus felé hajtani. Tehát az életszeretet, az 
életélvezet irányába. Hogy az ember elégedett legyen önmagával.
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Milyen is a szép ember? Fontos-e néhány kilónyi plusz vagy 
mínusz? Következő beszélgetőtársunk doktor KÁICH KATALIN 
művelődéstörténész, egyetemi tanár.

Káich Katalin: Az biztos, hogy én a koponyában lévő dolgokat 
preferálom, viszont sokszor beszélgettünk a hallgatókkal meg a 
baráti körömmel is erről, és persze kiderült, hogy a férfi ak meg-
nézik mindazt, amit egy ilyen Fashion tévé felkínál. De az én 
tapasztalatom az, hogy konkrét esetekben mégiscsak az ezeknek a 
standardoknak kevésbé megfelelő hölgyeket kedvelik inkább a fér-
fi ak. A divatirányzatot egyrészt meg is tudom érteni. Amikor nincs 
belső tartalmad, önmagadban nem tudsz találni olyan fogódzókat, 
amelyek a kinézettől függetlenül neked harmóniát, biztonságot 
jelentenek, addig ez a történet menni fog. Az eltömegesedett, eldo-
logiasodott világban, amelyben most élünk, ez a jellemző. Nincsenek 
egyéniségek. Tehát mindenki mindenkire akar hasonlítani. Egy 
Brad Pittre vagy egy Angelina Jolie-ra, vagy annak idején Marilyn 
Monroe-ra. Mindig azt szoktam mondani, hogy hiába szeretnék 
én Marilyn Monroe lenni (egyébként ezt a színésznőt végtelenül 
szerettem és tiszteltem), de nekem nem azok az adottságaim, mint 
neki. Minden embernek megvan, hogy miért jött erre a világra. 
Megint ott vagyunk, ahol általában lenni szoktunk, amikor velem 
beszélgetnek. Minden embernek megvan a világa, a világának meg-
vannak a törvényszerűségei. Csak azt kell tennie, hogy fölvállalja 
saját magát. Ez nagyon fontos, hogy képes vagyok-e fölvállalni saját 
magamat vagy nem. Az emberek többsége ott bukik el, hogy nem 
képes fölvállalni magát, és ekkortól kezdődően csúszik le a lejtőn, az 
átlaghoz, a többséghez akar hasonlítani. Mindenkinek a véleményét 
meghallgatja, a környezet elvárásainak akar eleget tenni, nem pedig 
a saját belső törvényeinek. 
• Marilyn Monroe idejében nem éppen a nádszálvékony nők   vol-

tak divatban. Azóta elmúlt néhány évtized. Mit tanácsolna a 
fi atal hölgyeknek: érdemes diétázni, törni magukat, festeni 
ma gukat, szilikont beültetni azért, hogy úgy nézzenek ki, mint 
a kor ideálja?
Azt hiszem, hogy nem. De erre mondhatják, hogy öreg vagyok, 

nem vagyok Marilyn Monroe sem, és esetleg irigykedem. Tanárként 
volt egy nagyon érdekes esetem. Bejöttem az órára, nyár volt, elég 
meleg, és az egyik hallgató igencsak nekivetkőzött. Na most, engem 
a meztelenség mint olyan nem zavar, de mindennek megvan a helye. 
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A tanítóképző karon a leendő tanító néniknek és tanító bácsiknak 
talán azért oda kellene fi gyelniük az ilyesmire, hogy miképpen öl-
töznek, függetlenül attól, hogy meleg van-e vagy nincs meleg, nem 
kilátszó keblekkel kell beülni az órára. És akkor én ezt szóvá tettem. 
Szó sincs arról, hogy irigyelnék valakit, ezt őszintén mondom. Nem 
szeretném elveszíteni mindazt, ami a birtokomban van, amit az 
elmúlt 67 év során sikerült összegyűjtenem csak azért, hogy 20-22 
vagy 25 éves legyek. Tehát azt mondtam a hallgatónak, hogy nem 
irigylem, sőt sajnálom. Ugyanis nekem az ő korában nem kellett 
így lemeztelenednem, hogy a fi úk utánam nézzenek... Nem tudom 
kinek mi a fontos, a magam nevében beszélhetek. Erre is van egy 
történetem. Jó néhány évvel ezelőtt az egyik barátnőmmel leültünk 
egy kávézó teraszára. Szemben volt egy másik kávézó, ahol föltűnt 
egy kigyúrt, barnára sült, sárga pulóveres úriember. Mondom a 
barátnőmnek, hogy nézz csak oda, ott van egy jóképű férfi . Mire 
a barátnőm annyit mondott: csak ne szólaljon meg! Azt hiszem, 
hogy ezzel válaszoltam a kérdésre. 
• Ideális talán, ha a belső és a külső összhangban van?

Természetesen. Higgyék el, hogy ha a kettőnek az összhangja 
megvan, és az sugárzik az emberből, akkor senkinek eszébe nem 
jut megnézni, hogy a kelleténél nagyobb-e az orra vagy elállnak-e 
a fülei, esetleg a haja elég sűrű-e vagy kevésbé, pláne ma, amikor 
a férfi aknál a teljesen lekopasztott fej a menő. Én azt mondom, 
hogy amikor a kettő együtt van, akkor föl sem merül az a kérdés, 
hogy valaki nagyon szép, vagy az elvárásoknak megfelelő alakja 
van-e. Hogy melyik korban mi a divat? Hát ugye ismerjük a Ru-
bens-asszonyokat, a reneszánsz kori hölgyeket, az előbb említettük 
Marilyn Monroe-t. Most pedig a nádszálvékony csontkollekciók 
vannak divatban. És most megint nem az irigység beszél belőlem, 
de én néha megnézem ezt a Fashion tévét, csak azért, mert jókat 
lehet nevetni. Ugyanis vannak olyan kameramanok, akik pontosan 
megmutatják ennek a történetnek a fonákját. A kifutópályán ringó 
hölgynek például megcélozzák a térdkalácsait, és azt hozzák gros 
plánba. És ez katasztrófa, amikor ilyen fölvételek készülnek ezekről 
a hölgyekről. Ugyanis látsz két nádpálcát, akkor látsz egy csomót, 
azok a térdek, és utána megint látsz ilyen két vékony pálcát, ami 
ott vonul, ott ring végig a kifutópályán. Én ilyenkor jókat szoktam 
nevetni, mert a kameramanok ezzel elmondták a véleményüket 
ezekről a csontkollekciókról. Azt pedig mindenki maga döntse el, 
hogy mi tetszik neki, és hogyan szeretne tetszeni másoknak.
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MARADOK A MAGAM URA

A világon szinte mindenütt emelkedik a szinglik száma. Ez már 
nem csak a Nyugatra vonatozik. A szó maga olyan fiatal nőt 
vagy férfit jelöl, aki az általában megfelelőnek tartott életkor-
ban nem házasodik meg, hanem egyedül, tartós párkapcsolat 
nélkül él. Felvetődik a dilemma: mivel magyarázható a szingli 
életforma terjedése? Önálló döntés, vagy kényszer okozza-e? 
Esetleg a sokszor szidott fogyasztói társadalom diktálná ezt a 
választást? 

Kezdetként egy szakértőt szólaltatunk meg, dr. GÁBRITY 
MOLNÁR IRÉN a szociológiai folyamatok szempontjából világítja 
meg a kérdést.

Gábrity Molnár Irén: Európa-szerte új életmódként, életstílus-
ként vált ismertté a szingliség. E fogalom alatt először csak nőt 
értettünk, ám idővel rájöttünk, ugyanúgy vonatkozik a férfi akra 
is. Korábban szívesebben vállalták az agglegénységet a férfi ak, 
mint a nők a hajadonságot. Nagyon érdekes jelenség az idős kor-
ban vállalt szingliség. Nem arra az esetre gondolok, amikor valaki 
megözvegyül, idős korára egyedül marad, nincs mellette család, 
mert a karrier és az életmód másik városba, országba, esetleg egy 
másik kontinensre szólította el a gyerekeket. Arra gondolok, amikor 
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megunják egymást a házastársak. Vállalják az újfajta életmódot, 
amíg még van ehhez erejük. 

A szingliség terjedésének a többszörös értékrendváltozás az oka. 
Az pedig az erkölcsi értékek változását is jelzi. A társadalmi meg-
felelés, a gazdasági hovatartozás, a pozicionálás miatt talán sokan 
úgy gondolják, önállóként egyszerűbb a karrierépítés, a bizonyítás. 
Nem terhelik le magukat gyermekekkel, házastárssal, illetve olyan 
élettársi viszonyba kezdenek, amely nem jár nagy felelősséggel. 
• Bármikor kiléphetnek?

Igen, bármikor kiléphetnek belőle. A közös élet költségeit közö-
sen fedezik, egyébként mindkét félnek önálló, személyes büdzséje 
van. Ugyanakkor mozgékonyabbak. A mai világban nagyon gyakori 
a költözködés, a munkahely-változtatás, a vásárlás, divatozás, utazás. 
A fogyasztói magatartás keretében az emberek nagyon mobilak. 
Jobban mondva: utazóképesek akarnak lenni. Tehát nem kívánják 
lekötni magukat a családdal, gyerekkel, legfeljebb egy hordozható 
kiskutyával.
• Ez szörnyen hangzik…

Ez van. Úgynevezett migrációs században élünk, nagy a vándor-
lási hajlam, és ez kedvez a szingli életmódnak. Illetve a szingli élet-
mód felturbózza a migrációs formák bizonyos elemeit is. Az a fajta 
karrierépítés, amit ma látunk: két-három évenként változtatom 
a munkahelyem, hogy magasabb pozícióba jussak vagy olyasmit 
csináljak, ami nekem megfelel vagy ami trendi. Ennek megfelel a 
szingli életmód. El kell mondanom, hogy én tradicionális felfogású, 
neveltetésű vagyok. Nekem az az ideális, hogy a családtagok együtt 
legyenek, egymást támogassák. Megtapasztaltam, hogy az élet 
legnehezebb időszakaiban valóban a szülők, a testvér, vagy öreg 
korban a gyermek a lehető legnagyobb erkölcsi támasz. És itt nem 
az anyagi támaszról beszélek vagy nem elsősorban arról, hanem 
arról a biztonságérzetről, amit egy család vagy családtag nyújt. 
Ez a biztonságérzet ma már ellaposodott, gyorsan felbomlanak 
a házasságok, az együttélési formák változnak. A szülő-gyermek 
viszony is gyorsan beérik olyan értelemben, hogy a gyermek már 
kamaszkorban nem fogadja el a szülők értékrendjét, és ki akar válni 
a családból. Ezek a dolgok nagyon változékonyak. Olyan szegény 
államban, mint a miénk, nem könnyű elszakadni a családtól, és 
önállósulni. Az úgymond fi atal 30-40 éves koráig a szüleivel él. És 
akkor megkérdezi: mire házasodjak? A szüleim nyakára hozom a 
feleségemet vagy a férjemet, és szülöm nekik a gyereket. Ez is visz-
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szatartja a fi atalokat attól, hogy saját önálló fészket tervezzenek, 
teremtsenek. De én azt mondom, hogy korábban sem volt sokkal 
jobb a megélhetés. Csak a biztonságérzet volt meg a társadalmak-
ban. Tehát egy háborút viselt, gazdasági kríziseket átélő társada-
lomban annyira megrendül a biztonságérzet, hogy nem vállaljuk a 
családalapítást. Pedig ehhez nem a sok pénz kell, hanem az előbb 
említett biztonságérzet, amelyet a társadalom sugall, a személyes 
biztonságérzetet pedig a családtagokban találjuk meg. És ha ez 
valahol találkozik, akkor az emberek eldöntik a családalapítást. 
Ez az, ami ma hiányzik.
• Az egyénben pedig talán az önbizalom is hiányzik. Bizonytalan, 

úgy érzi, nem tud helytállni egy kapcsolatban.
Van egy személyiségzavar, amely nem velünk született, nem a 

jellem része, hanem a háborút viselt társadalomban a zaklatottság, a 
frusztráltság, a szülők hasonló példája, a társadalmi bizonytalanság 
szüli azt, hogy az emberben van egy adag önbizalomhiány. Ennek 
megváltoztatásában nagyon nagy szerepe lenne az iskolának, a 
pedagógusnak, a szülőnek. A minta nagyon kellene.
• Előre lehet-e vetíteni, hogy milyen következményei lesznek en-

nek a világszerte terjedő szingli életmódnak, karrierépítésnek?
Újfajta családmodell jelentkezik. A hagyományos négytagú, 

többtagú, háromgenerációs család nem fog létezni. Az együttélési 
hajlandóság egy olyanfajta családmodellt irányoz elő, amely mobil, 
amely értékében változékony, amelyből ki lehet szállni, be lehet 
szállni. Nekünk ez nagyon furcsa. A másik dolog a munkahelyi 
kritériumok változása. Ma tudást, képességet lehet eladni. Tehát ha 
valaki nyelveket beszél, kommunikációs képessége, megalapozott 
specializációja van. Nemcsak a diploma, a papír számít, hanem ha 
az mögött van valamilyen képesség, tudás. Az innovatív, reaktív 
személyek nyomulnak. És ők megtanulják menedzselni saját ma-
gukat, ezzel együtt a magánéletüket is. Tehát ő azt mondja: ennyit 
keresek, két év múlva ide fogok pozicionálni a munkahelyemen, 
amoda fogok utazni, el fogok költözni. Akarsz követni vagy nem 
akarsz? – mondja az élettársának. Annak is megvan a saját életfor-
mája, ahhoz kell igazodnia. Nem azt akarom mondani, hogy teljesen 
fölbomlik majd a hagyományos család. Ennek őrzője általában az 
egyház, a tradicionális társadalmi környezetek, a falu, ahol megma-
rad a családi, rokonsági kapcsolatok fontossága. De az tény, hogy 
változni fog a családmodell.



■ 136 ■ Nánási Anikó – Miklós Csongor ■ 

Folytatásként két olyan személy következik, akik önálló életfor-
mára rendezkedtek be. Ennek okairól, előnyeiről és hátrányairól 
vallanak.

Első nő: Harminc évvel ezelőtt alakult az életem úgy, ahogy alakult. 
Harmadéves egyetemistaként megismerkedtem leendő férjemmel, 
aztán amikor diplomáltam, teljesen természetes volt, hogy egybe-
kelünk. De a házasság valamiért nem sikerült. Három évig tartott, 
utána elváltunk. De nem volt ez egy olyan traumatikus élmény, ami 
miatt olyan ostobaságot mondtam volna, hogy én soha többet nem 
akarok férjhez menni, vagy látni sem akarok többé férfi t. Mert hal-
lani néha ilyet is. Egyszerűen mások voltak akkor a körülmények. 
Albérletben laktam, kezdő fi zetésből éltem egyedül, de ez nem 
volt megoldhatatlan feladat. Sokan így éltek. Rendkívül jó társa-
ságom volt, és nagyon szerettem a munkámat. És végre elkezdtem 
utazni. Amíg egyetemre jártam, a szüleimtől nem követelhettem, 
hogy még azt is pénzeljék, hogy bejárjam a világot. De azt mindig 
tudtam, hogy szeretnék utazni. És akkor valahogy kinyílt előttem a 
világ, és múlt az idő. Mondom, nem döntöttem úgy, hogy egyedül 
maradok életem végéig. Csak hát teltek-múltak az évek. A társaság 
java része már nős volt vagy férjnél volt. Szóval kevesen voltunk 
szinglik. Akkor még nem tudtuk, hogy ez egy életmód, mert ezzel 
nem foglalkoztunk. De aztán az 1990-es évek elején ez a szép világ 
megszűnt. Rengetegen elmentek, és akkor körülbelül tíz évig, sőt 
tovább is, a túlélés volt a fő feladat.
• Gondolom, nehezebb is volt ismerkedni.

Nem nagyon maradt kivel ismerkedni, mert akit ismertem, az 
elment. Tényleg rengetegen elmentek a társaságból, és jó, ha csak 
Magyarországra, és nem még távolabbra. A családom egyre idősebb 
volt, ahogy tudtam, segítettem rajtuk. Szóval nem a családalapítás-
ról szólt az élet. Hogy ma mi történik, nem tudom, de azt látom, 
hogy rengeteg ismerősömnek a gyerekei most már 35–40 felé 
tartanak, és lehet, hogy összeköltöztek valakivel, persze albérletbe, 
de nem gondolnak házasságkötésre. Talán a globális viszonyok 
változása miatt. Meglehet a fi atalok úgy érzik, hogy nincs mire 
összeházasodniuk. Viszont mondom, az én életformám nem vá-
lasztott dolog, így alakult, és aztán egyszer csak valahogy elmúltak 
az évek. De nagyon elmúltak.
• De még nincs késő…
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Most mondjam azt, hogy várom a herceget fehér lovon? Nekem 
már csak egy öregecske király is jó volna. Nem, viccelek. Ha az ember 
ilyen sokáig, tehát több mint harminc évig egyedül él, akkor kiala-
kulnak bizonyos elvárásai, szokásai. Én ugyan nyugdíjas vagyok, de 
még mindig nagyon sokat dolgozom. Továbbra is gyakran teszek 
egy-két-három napos kiruccanásokat, havi szinten néha kétszer 
is. Így most már bizonytalan vagyok abban a tekintetben, hogy 
tudnék-e úgy alkalmazkodni valakihez, hogy nekem itt szuszogjon 
reggeltől estig a lakásban. Szóval lehet, hogy csúnyán hangzik, és 
ezért most megszólnak. Lehet ezt rigolyának vagy mit tudom én 
minek nevezni.
• Szokás…

Szokás. A másik dolog, hogy engem elég vidám embernek tarta-
nak és ismernek. Főként azért, mert ha nem vagyok társaságba való, 
akkor nem megyek társaságba. Tehát nem szeretem a környezetemet 
terhelni a problémáimmal, és ha megkérdezik: hogy vagy, akkor én 
azt mondom, hogy köszönöm jól. Ha viszont itt él valaki, akkor 
ez már így nem lehetséges. Akkor alakoskodni kell, az pedig már 
nem jó. Az ember megszokja, hogy létezik egy kis magánszférája. 
Amikor egyedül vagy a négy falad között, s akkor meggondolod, 
hogy az élet hogyan alakul, meg milyen gondok akadnak, mit 
kell megoldani és hogyan, esetleg kell-e segítség hozzá. Szóval ez 
a magánszféra mindenesetre hiányozna. Ráadásul az esetleges társ 
szintén rigolyás lenne, mert neki is vannak szokásai. Tudnánk-e 
egymásnak biztosítani ezt a privát szférát?
• Talán ezért nehéz, az ember megszokja előbb-utóbb, hogy mű-

ködik egyedül is.
Igen, muszáj működnie. Vannak ismerőseim, meg voltak kol-

léganőim, akik állandóan nyafogtak, állandóan valami bajuk volt. 
És érdekes módon mindig akadt valaki, aki elintézte, megoldotta 
helyettük a problémát, férj vagy család. Én nyafoghatok, nyafog-
hattam az utóbbi harminc évben, de attól még senki nem oldott 
meg helyettem semmit. Tehát megszoktam, ha gond van, azt meg 
kell oldani. Ilyen egyszerű.

Következő interjúalanyunk szintén egy egyedülálló nő, aki sze-
rint nem könnyű egyedül, és sok az ezzel kapcsolatos előítélet is.

• Ön szerint igaz lenne, hogy terjedőben a szingli életmód, és hogy 
a Nyugat hatására vettük át ezt a negatívnak mondott jelenséget? 
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Második nő: Igen. Egyre több az ilyen személy, és mind gyak-
rabban használjuk a „szingli” kifejezést. Jó ideje beszélünk már 
egyedüllétről, és hogy nagyon sok nő és férfi , fi atal vagy idősebb 
is ezt az életmódot választja. Mindenkinek joga van, hogy olyan 
életformát válasszon, amilyen neki megfelel.
• Tehát ez választott életforma?

Szerintem általában igen. Van, amikor kényszer. Erre a társa-
dalom is rányomta a bélyegét, a mindennapi élet hozta magával. 
Visszatérnék arra, hogy mindent a gyermekkorból, otthonról, a 
családból hozunk. Ezt is kiskorunk óta formáltuk magunkban. Volt 
egy bizonyos elképzelésünk, amit szerettünk volna megvalósítani. 
Főleg mi nők, ezt magamról mondanám. Volt egy bizonyos elvárás, 
egy mérce, amelynek szerettem volna megfelelni, és amilyent sze-
rettem volna kialakítani az életemben. Ez nem sikerült, bizonyos 
szempontból kudarccal végződött. Ilyenkor nagyon sokan, mint 
én is, inkább csinálják tovább egyedül, erősen, határozottan kiállva 
a célok és az elvárások mellett, mint hogy rosszul csináljam, úgy, 
ahogy nem kellene. Ezért mondom, hogy ránk erőltetett forma, 
mert nem tudnak az emberek bizonyos elvárásoknak megfelelni. Az 
együttlét, a család megteremtése nagy kötelezettség, felelősséggel, 
lemondásokkal, áldozatokkal jár. Erre az utóbbi pár évtizedben 
nem képesek a fi atalok.
• A társadalom megbélyegzi ezeket a személyeket, vagy inkább 

ösztönzi őket? Hiszen a fogyasztói társadalomnak ez megfelel.
A saját érzéseimre alapított véleményemet tudom elmondani: 

megbélyegzi. Megnehezíti ennek az életformának, a szingliségnek 
vagy az egyedüllétnek a mindennapi terhét. Nem segít egyáltalán. 
Nemcsak a társadalom. Minden egyes nap, ahol vagyunk, ahová csak 
lépünk, legyen az munka, legyen az szórakozás... én úgy gondolom, 
hogy ez egy nagyon nehéz életforma. 
• Ezt konkrétan hogy lehet megtapasztalni?

Rendszerint gátolják a mindennapi érvényesülést. És az elítélés, 
a vélemények, a hozzászólások, a pletykák... Ez egy nőnél, de úgy 
gondolom, a férfi aknál is megnehezíti ennek a státusnak a viselését.
• Mármint az a nézet, hogy az embernek biztosan valami baja van, 

vagy valamiben nagyon téved, ha már nem talált olyasvalakit, 
aki szereti és elfogadja?
Igen, én így gondolom. Már eleve nehéz a helyzet, amivel szem-

besülünk. A társadalom, az emberek ezt még jobban megnehezítik, 
hozzátesznek, elvesznek, lényegtelen. Nem tapasztaltam, hogy ezt 
pozitívan vennék.



■   Maradok a magam ura   ■ 139  ■

• Hogy reagál azokra a – mondjuk baráti – csupa jóindulatú meg-
jegyzésekre, hogy: na de mikor mész már férjhez, na de miért 
nem találsz már valakit? Gyakran találkozik ilyesmivel?
Én személy szerint nem. Azt tudom mondani, hogy mindenki a 

saját életének és szerencséjének a kovácsa. Egy nő tudatosítsa má-
sokban saját szándékát, akaratát. Hogy milyen típusú, milyenek az 
elvárásai, mi érdekli. Tehát egy nő mindig ki tudja magának vívni 
azt, hogy tudják, hová kategorizálják, mi az, amit megkérdezhetnek 
tőle. Ennek ellenére persze vannak olyan szabad szájú nők és férfi ak 
is, akik lealacsonyító módon beszélnek, megsértik valakinek a ma-
gánéletét. Én azt mondom, hogy nem a kérdésben van a probléma, 
hanem ahogyan azt felteszik. Abban, ami mögötte van. Az rossz 
szándék, ha azt mondják, hogy mindenkinek párkapcsolatban, 
családban kell élnie. Hát nem kell, sajnos nem kell. Köszönöm 
szépen az ilyen nagyon boldog házaséleteket, amilyenek az utóbbi 
években, évtizedekben vannak. Én nem kérek ebből a nagyon szép, 
eljátszott házasságból.
• Hosszú távon szingliségre rendezkedett már be, vagy ez majd 

változhat?
Változhat. De mindaddig nem, amíg nem érzem ennek a fon-

tosságát. Amíg nem találok olyan partnert, aki támaszt, bizton-
ságérzetet, boldogságot, tartós érzéseket nyújt. Ebbe beletartozik 
a házasság, a gyermek is.
• A férfi ak könnyebb helyzetben vannak?

Nem vagyok feminista beállítottságú, nem fogom a női nemet 
védeni, de minden szempontból úgy gondolom, hogy a nők mégis 
hátrányosabb helyzetűek. Bizonyára nem könnyű a férfi aknak sem. 
Hiszen mindenki rászorul a pátyolgatásra. Társadalmi lények va-
gyunk, mindenkinek kell a társ, mindenféle szempontból. Vannak 
szükségleteink, vannak elvárásaink az életben, ezt mindenki saját 
magának formálja és alakítja ki. De egyik se könnyű helyzet. Sem 
a férfi nak, sem a nőnek. A férfi ak mégis valahogy könnyebben meg 
tudják ezt oldani. Hamarabb képesek magukat elzárni ezektől az 
elvárásoktól. Talán könnyebben tudnak alkalmazkodni. Inkább 
el tudják fogadni a „nem sikerült”, a „nem jött össze” vagy a „nem 
vagyok boldog”-nak a lényegét. Ezt vettem észre a társaságban és 
a baráti körömben is. Nem zárhatjuk le az ügyet azzal, hogy azt 
mondjuk: valaki ezt az életformát választotta. Igen, ez egy döntés, 
amit lehet, hogy büszkén tudunk vállalni, és evvel nincsen semmi 
gond. Ugyanakkor fontos mozzanat, hogy mégis támasz és szülők 
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nélkül, barátok hiányában vagy a velünk legközelebbi rokoni kap-
csolatban levő emberek nélkül ezt nem lehet végigcsinálni. Nem 
élünk olyan anyagi helyzetben, nincsenek olyan lehetőségeink, 
hogy ezt megengedhessük magunknak, főleg nem egy édesanya, aki 
egyedül neveli a gyermekét. Egy huszonnégy órás napról beszéljek 
példaként, egyetlen napról, amikor meg kell szervezni a felkeléstől 
kezdve egészen a lefekvésig egy egész napot. Tehát egyedül nem 
megy. Lehet, hogy ezért is furcsa ez a helyzet. Talán könnyebb 
volna egy olyan világban, ahol az egyedül élő nőnek vagy férfi nak, 
szinglinek meglenne a lehetősége arra, hogy a pénzével tudja biz-
tosítani azt, ami fontos, meg tudja szervezni a mindennapjait, az 
életét. Hangsúlyozom, a pénz nem old meg semmit, de meg tudja 
könnyíteni a helyzetet. Nemcsak anyagi szempontból, de érzelmileg 
is nagyon fontos, hogy ha már egyedül élünk és próbáljuk meg-
szervezni a mindennapjainkat, valahol a háttérben mégis valaki ott 
álljon. Legyen az anyu vagy apu, vagy valaki a legközelebbi baráti 
körből. Ne legyünk teljesen egyedül, mert úgy nem megy.

Most azoké a szó, akik házasságban, illetve párkapcsolatban 
élnek. 

Első személy: Ismerek egyaránt férfi t és nőt is, akik egyszerűen 
nem házasodnak. Együtt élnek valakivel, de nem házasodnak, nincs 
családjuk. Szerintem ez a felelősség elkerülése. Ezt az anyagi hely-
zettel is össze lehet kötni, nehéz időket élünk. Jómagam is érzem, 
mert három gyereket fölnevelni nem könnyű.
• Valaki azt mondja, hogy nehéz ismerkedni. Mindenesetre a 

férfi ak azért mintha félnének egy kicsit. 
Talán kevesebbet kezdeményeznek, mert félnek. A nők meg 

úgy gondolják, hogy nem nekik kell kezdeményezniük, és akkor 
patthelyzet áll elő, ami senkinek sem jó.

Második személy: Meggyőződésem, hogy a szingliprobléma 
rendkívül szoros összefüggésben van a női emancipációval, ezért 
nem is lehet felszámolni vagy megoldani. Gondoljuk csak el: egy 
nő, aki magas iskolákat végzett, jól szituált, jól néz ki, gondot fordít 
magára, tehát mindenképpen, hogy úgy mondjam, egy minőségi nő, 
az megnézi, ki az, akivel komoly párkapcsolatot szeretne létesíteni. 
Körülnéz, és úgy látja, hogy hoppá, nincsenek ilyenek. Illetve csak 
nagyon kevés. S ami még borzasztóbb: aki van, az nem őt választ-
ja, hanem egy nálánál sokkal szerényebb iskolai végzettségű nőt, 
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tehát nem olyant, aki két lábbal áll a valóság talaján, megmondja 
a véleményét. 
• Ha a férfi aknak nincs önbizalmuk, azért nem a nők a bűnösek?

Hát bizony megváltozott a férfi ak és a nők közötti viszonyulás. 
Annak révén, hogy a nők olyan sok és magas iskolát végeznek, 
határozottabbakká váltak, mondhatjuk úgy is, hogy talán kicsit 
férfi asabbak lettek. Ma már a politikai színtéren meg a vezető 
pozíciókban mind több a nő. Valószínű, hogy a férfi ak nincsenek 
fölkészülve erre a szerepre, presztízsveszteségnek élik meg valahol 
a lelkük mélyén. Egyfelől a nők határozottabbá válása, másfelől a 
férfi ak elbizonytalanodása a hagyományos férfi szerepekben – ez 
vezet ehhez az összevisszasághoz, ami szerintem senkinek sem jó.

Harmadik személy: Én is úgy kezdtem, hogy elvettem feleségül 
egy lányt, és tíz vagy tizenkét évre rá, nem is tudom már pontosan, 
elváltunk. Ennek, meg gondolom a válások többségének az az 
oka, hogy nincs meg az egymás iránti tisztelet. Pedig annak – akár 
vallási alapon, akár családi hagyományként – példaként kellene 
szolgálnia. De ez mostanság hiánycikk. Nálam sem volt meg, én 
sem tiszteltem annyira a feleségemet, hogy ne ordibáljak vele, meg 
ő sem tisztelt engem annyira, hogy ne kontrázzon. Nemrégiben 
még szingli voltam. Egy ideje van barátnőm. De igazából akkor 
sem voltam egyedül, amikor még nem volt senkim. Sok a barátom, 
rengeteg a munkám, mindezek miatt megannyi emberrel állok 
kapcsolatban. De nyilvánvalóan egy egészséges ember nemcsak ezt 
a fajta kapcsolatot keresi, és ha kicsit megrázza a fejét vagy beül egy 
sötét szobában a sarokba, akkor rájön, hogy igazából hiányzik neki 
a másik énje. A jobbik fele, vagy nem tudom én minek nevezzük. 
Akármilyen vagány vagy kemény vagy fölkapott vagy sikeres, bár-
milyen emberről legyen szó, akár férfi , akár nő, ezt be kell vallania 
magának. Miért jelenség az egyedüllét? Azért, mert az emberek 
még nem jöttek rá, hogy ami hiányzik belőlük, az a szeretetnek 
és a tiszteletnek a kimutatása. A fene nagy okosság és intelligencia 
mellett erre a következtetésre jutottam. Hogy szeretetet és tiszte-
letet kell mutatnunk a másik iránt. Ha ennek a gondolatsornak a 
végére nem tudunk eljutni, mert nincsenek meg a kapacitásaink 
hozzá, akkor viszont el kellene fogadni azokat a dolgokat, amivel 
a vallásunk irányít bennünket, vagy ha nem vagyunk vallásosak, 
akkor a családunk, ha olyan családból származunk. De a mi gene-
rációnk (én 45 éves vagyok) már nem származik olyan családból, 
és nincs időnk mélyebb emberi érzelmekre. Majdhogynem a testi 
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szükségleteinken túl már nem vagyunk képesek kapcsolatra. És ez 
nagyon nagy probléma, és ezért van a társadalmunk – ne mondjam, 
hogy a fajunk – kihalóban. 

A szingli jelenség kapcsán végül VARGA ARABELLA pszichológus 
fejti ki véleményét.

Varga Arabella: A szingliség jellemzőnek mondható, én magával 
a szingli fogalmával állok kissé hadilábon. Mert mindenkit általá-
nosítunk, függetlenül attól, hogy átmenetileg vagy hosszú távon 
egyedülálló. Az én értelmezésemben a szingli az, aki az egyedülálló 
életmódot szabadon választja, ezt egy hosszú távú életformának 
képzeli el, és elégedett vele. Olyan céljai és tervei vannak az életben, 
amelyeket ezen az életformán keresztül meg tud valósítani. Más téma 
az, aki magányos, aki ebbe az egyedülálló életmódba belesodródik, 
de nem szándékosan és tudatosan választja. Valahol ott van benne 
az igény arra, hogy kapcsolatot létesítsen, de mégsem jön össze neki 
valamiért az élete folyamán. Úgy gondolom, hogy ezeknek a száma 
nőtt meg az utóbbi időben.
• Ez az az óriási különbség, hogy létezik választott szingliség, de 

ugyanúgy sors hozta szingliség is.
Igen, úgy gondolom, van sors hozta szingliség. Korábban is 

voltak egyedülállók. A sors hozta szingliség viszont összefügg a tár-
sadalom átalakulásával, változásával. Korábban az emberek a húszas 
éveiket arra fordították, hogy megállapodjanak, társat keressenek, 
családot alapítsanak. Most a nők, férfi ak húszas évei inkább arra 
mennek rá, hogy iskoláztatják magukat, munkába állnak, karriert 
építenek, és a legjobb körülmények között a húszas éveik végére, 
a harmincas éveik elejére vannak azon a szinten, hogy elkezdenek 
gondolkodni a családalapításon. Viszont nem szabad elfelejtenünk 
azt, hogy a kor nemcsak fi zikai szempontból hat ki ránk, hanem 
lelkileg is. Ahogy a harmincas éveinkre elkezdünk fi zikailag ru-
galmatlanabbá válni, ugyanúgy lelkileg is egyre rugalmatlanabbak 
vagyunk. S már nincs meg bennünk az az alkalmazkodóképesség, 
amit egy hosszú távú párkapcsolat igényel.
• Negyven éven túl az ember már minden apróságot meglát, azt 

is, amit nem kellene.
Igen, igen. Én is így gondolom. Ez azzal is összefügg, hogy a 

húszas éveinkben még formálódik a személyiségünk, 30-40 évesen 
viszont már egy kiforrott személyiséggé válunk, addigra már nagyon 
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határozott elképzeléseink, igényeink vannak, és nem biztos, hogy 
nyitottak vagyunk a csiszolgatásra meg az alkalmazkodásra. De az 
alkalmazkodókészség általános társadalmi probléma is, tehát nem 
biztos, hogy csak az életkortól függ. Átalakul teljesen a társadalmi 
értékrendszer. Korábban mindig azt hallottuk, hogy a család a 
társadalom alapegysége, ebből kifolyólag maguk a családi kapcso-
latok, az emberi viszonyok is alapvetően értéknek számítottak. Ma 
azt tapasztalom, hogy az egyén a társadalom alapegysége, sőt, az 
egyéni teljesítmény. És ha mindenki az önmegvalósításra törekszik, 
az nem biztos, hogy megengedi ezt a nagyfokú alkalmazkodást. 
Tehát alapvetően csökkent az alkalmazkodóképességünk. 
• Nagyon furcsán is hangzik, hogy valaki adja fel a karrierjét, az 

életét, hogy a családnak, a társadalomnak éljen.
Ez nincs kimondva, de a munkahelyi követelmények, elvárások 

mindannyiunkkal szemben gyakran túl magasak, és persze meg 
akarunk felelni. Ezért sokan úgy vélik: nem biztos, hogy be tudnak 
vállalni mellette egy családot, ami szintén hatalmas felelősséggel 
jár. Tehát azt gondolom, hogy a társadalom sem igazán támogatja 
a családot, a családalapítást, és úgy általában ezeket az emberi vi-
szonyokat.
• Falun még mindig van egy nyomás, húszéves korának a derekára 

már vénlánynak vagy agglegénynek mondják az egyedülállót. Ez 
sem kedvező. Másrészt pedig pénzt kell keresni, a férfi aknak el 
kell tartani a családot, a nőknek meg ápoltaknak, szépeknek, 
ügyeseknek kell lenniük.
Valóban, a nyomás rendkívüli, az elvárások hatalmasak. Nem-

csak a munkahelyen, hanem a közösség részéről is. Meg kell felelni 
a munkahelyi követelményeknek, de nőnek kell maradni. Illetve 
férfi nak kell maradni, viszont mindkét nem képviselője nagymér-
tékben önállósodott az évek folyamán. Átcsipegetett bizonyos 
dolgokat a másik szerepköréből, és már nem is föltétlenül érzi azt, 
hogy szüksége van a másikra. Mindannyian azt szeretnénk, hogy 
megtaláljuk az úgynevezett igazit, és ha nincs meg az igazi, akkor 
nem megyek bele egy párkapcsolatba, mert nem kényszerülök rá, 
hogy belemenjek, el tudom magamat is tartani. 
• De azért szenvedünk a magánytól. Az ember társas lény, de nem 

találja az igazit, és emiatt szenved.
Nem vitás. És itt fölmerül a kérdés, hogy vajon létezik-e az igazi, 

és ismét képbe kerül az alkalmazkodóképesség, meg az egymással 
szembeni tolerancia kérdése. Azt várjuk el, hogy rögtön megtaláljuk 
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az igazit, és az az első ránézésre tökéletes legyen. Minden működjön 
úgy, ahogy kell. Elfelejtettük, ahhoz, hogy egy kapcsolat működjön, 
mindent nekünk kell működtetni, és alkalmazkodnunk kell egy-
máshoz. A fogyasztói társadalom hozta azt, hogy ha valami nem 
működik, dobjuk ki, és vegyünk helyette újat. Ugyanez megjelenik 
az emberi kapcsolatokban is. Tehát nem vagyunk már hajlandók 
befektetni abba, amink van, hanem könnyen váltunk. De időközben 
nem vesszük észre, hogy esetleg lecsúszunk bizonyos dolgokról, 
és ha évtizedeket is töltünk az igazi keresésével, nem biztos, hogy 
megtaláljuk. 
• Végül összegzésként, talán ez a lényeg, ha a szinglikről be-

szélünk: nagyon kevés az, aki elhatározza, hogy egyedül akar 
érvényesülni az életben, legyen az férfi  vagy nő. 
Szerintem is kevesen vannak olyanok. Ők ahhoz a típushoz 

tartoznak, akik eleve a karrierben látják az önmegvalósítást, és ez-
zel elégedettek is. Ezzel nincs is gond. Az igazi probléma az, hogy 
vannak olyanok, akik kapcsolatra vágynának, de mégsem tudják 
azt kialakítani. 



■■  

Azt tanácsolom 
a klienseimnek, 

hogy ne távolodjanak el 
túlságosan önmaguktól, 

mert akkor nem kell 
felvállalni az ezzel járó 

szerepjátszást sem.



■ 
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ISMER EGY VICCET A SZŐKE NŐRŐL?

Mit csinál egy szőke nő egy üres szobában két fakockával?
Vajon mit?

Az egyiket elrontja, a másikat pedig elveszíti.

Bizonyára önök is ismernek számtalan hasonló viccet, de gon-
dolkodtak-e már azon, hogy van-e bennük igazság? Megpróbál-
juk megválaszolni a kérdést, hogy valóban butábbak-e a szőke 
nők. Igyekeztünk begyűjteni kutatási eredményt meg szakértői 
véleményt, s megszólalnak maguk az érintettek, vagyis néhány 
szőke nő, de nyilatkoznak barnák és feketék, valamint férfiak is. 
Nyitányként kukkantsunk bele a kutatási adatokba.

Egy Nagy-Britanniában folytatott génkutatás eredménye 
szerint a szőke, kék szemű nő típusa Észak-Európában alakult 
ki a jégkorszak végén mint evolúciós tévedés, amelynek célja 
a feltűnéskeltés volt a kevés férfiért folytatott versenyben. Tíz-
tizenegyezer évvel ezelőtt ugyanis kizárólag sötét hajú és sze-
mű emberek rohangáltak a tundrákon. Az élelemért folytatott 
vadászatban sok férfi odaveszett, így a nők szinte versengtek a 
nemzőképes férfiakért. A párkeresési harcban kifejezetten előnyt 
jelentett a szőke fejszőrzet. A kutatók szerint így történt, hogy 
Észak- és Kelet-Európát ellepték a szőkék. 

Az ókori Rómában kisebb vagyont ért a germán rabszolga-
nők hajából készült paróka. Később pedig citrom, bor és hamu 
keverékével más nők is világosították a hajukat, bár ez eleinte 
csak a prostituáltakra volt jellemző. A mai szőke nős viccek 
megvető stílusa innen is eredhet. A reneszánsz korszakban 
szintén különböző növényi anyagokkal és a nap erejével érték 
el a kívánt színt. 

Hogy a szőkeség sikert vagy szerencsétlenséget jelent-e, 
ezzel a kérdéssel még DARWIN is foglalkozott. A tudós A fajok 
eredete című művének megjelenése után tíz évvel megpróbálta 
megfejteni, hogy a hajszínnek van-e szerepe a partnerválasz-
tásban, de a királyi kórházból kapott felemás adatokkal végül 
is nem igazán tudott mit kezdeni, az akkori statisztikák ugyanis 
eléggé ellentmondásosnak bizonyultak. 
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A szőkék a mai kutatókat is foglalkoztatják, tucatnyi csoport 
boncolgatja a kérdést, és bizonytalannak tartják a szőkék jö-
vőjét. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint ugyanis 
még mindig nagyon kevesen rendelkeznek a természetes sző-
keséget meghatározó génnel, így a szakértők arra tippelnek, 
hogy nagyjából kétszáz év múlva végleg eltűnhetnek a világos 
hajúak. Az ENSZ Egészségügyi Szervezetének tanulmánya sze-
rint az utolsó szőke 2202-ben fog megszületni Finnországban. 

A férfiak szívesen képzelnek el maguknak szőke nőket sze-
xuális partnerként. Erre a Portsmouthi Egyetem kutatása mutat 
rá. A felmérés szerint a férfiak többsége úgy gondolja, hogy a 
szőkék jók az ágyban. A megkérdezettek közül erre 26 százalék 
szavazott, míg a vörösek 22, a világosbarnák 20, a sötétbarnák 
pedig csak 10 százalékot kaptak. A fekete hajszínt egyszerűen 
kihagyták a sorból. Az egyetem pszichológusa szerint a férfiak 
mégis leginkább a barna hajú nőkhöz vonzódnak, bennük látják 
a biztonságot és az anyát. A szőke nőkben – akár természetes, 
akár festett a hajszínük – nagyobb a versenyszellem, valamint 
általában agresszívebbek és határozottabbak, mint vörös és 
barna társaik – fejtették ki az egyetemi kutatók. A kérdéssel 
foglalkozók rámutatnak arra, hogy a szőkék már hozzászoktak, 
hogy több figyelmet kapnak a férfiaktól, akik általában jobban 
bánnak velük, mint a többi nővel. Éppen ezért nagyobb lendü-
lettel, magabiztosabban vetik bele magukat a harcba. Külön 
érdekesség, hogy az említett megállapítások a festett szőkékre 
is igazak. A kutatók szerint a szőkéknek egyébként semmi okuk 
az agresszivitásra, hiszen a férfiak amúgy is kivételeznek velük. 
Hogy mégis olyanok, az arra vezethető vissza, hogy már olyan 
régóta hódol nekik az ellenkező nem, hogy észre sem veszik 
kivételezett helyzetüket. 

Ami a szőkék sikerének magyarázatát illeti, a válasz nem 
lehet túl bonyolult. A kutatók arra figyeltek fel, hogy a legtöbb 
nő hajszíne minden szülést követően sötétedik egy árnyalattal. 
Ebből pedig arra következtetnek, hogy a fiatalabb és keve-
sebb gyereket nevelő nő alkalmasabb a férfi génjeinek sikeres 
átörökítésére. Emellett a világos hajszín gyengédséget, ártat-
lanságot, naivitást, félénkséget is sugall. Ezt az is bizonyítja, 
hogy a férfiak már az őskorban is szívesebben választottak 
világosabb hajú párt, mert úgy gondolták, hogy a szőke haj 
termékenységet jelez. 
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Azt, hogy a szőke nős vicceknek se szeri, se száma, egyesek 
szerint pusztán az irigység magyarázza. A férfiakat frusztrálja, ha 
nem kapják meg a kiszemelt szöszit, míg a hölgyek rivalizálnak 
csinos társaikkal. RÉZ ANDRÁS magyar esztéta szerint a viccek 
egyfajta társadalomkritikát fogalmaznak meg, általában nem 
öncélúak. És ha a szőke nős viccekről beszélünk, akkor mindig 
a plázacicák, a szilikonos szőkeségek jutnak eszünkbe.

 
Sok mindent megtudtunk az imént felsorolt kutatási eredmények-
ből, csak éppen azt nem, hogy a szőke nők valóban csökkent 
értelmi képességekkel rendelkeznek-e. Abban a reményben, 
hogy a genetika választ ad rá, megkérdeztük VESNYI IZABELLA sza-
badkai biológiatanárt, aki először magánvéleményét mondja el.

Vesnyi Izabella: Egyetlen szőkés viccet tudok: Miért szeretik a 
férfi ak a szőke nőket? Mert azonos értelmi szinten vannak velük. 
Ez az egyedüli, ami megmaradt az emlékezetemben. Szerintem a 
szőkék és a feketék között is vannak olyanok, akik butácskák. Ta-
lán onnan ered ez a tévhit, hogy amikor megindult ez a rengeteg 
szépségkirálynő-választás, a modellkedés, akkor sokaknak úgy tűnt, 
hogy a szőkék kicsit felkapottabbak, divatosabbak, jobban néznek 
ki. És akik ebben a szakmában dolgoznak, a szépségükből próbál-
nak hasznot hajtani, azok nem annyira iskolázottak, mint egy más 
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szakmában dolgozók – gondolhatják sokan. Szerintem a szőkékre 
vonatkozó vélemény a divatszakmából indult, tudományos, biológiai 
magyarázata nincs.
• Ön biológus. Az egyetemen felvetődött-e, hogy létezik szőke, 

fekete, barna gén?
Az értelmi képességekkel kapcsolatban nem. Szerintem nincs 

összefüggésben az értelmi képesség a haj színével. 

BÁCSKAI EMESE szépségmenedzsernek az a hivatása, hogy a 
hozzá forduló hölgyeknek segítsen harmóniába hozni belső 
és külső tulajdonságaikat. Ennek alapján kértük ki a szőkékre 
vonatkozó tapasztalatát.

Bácskai Emese: Lehetségesen voltak olyan szerepet felvállaló ide-
álok, színészideálok, akik nem egy femme fatale-t, egy gyönyörű, 
elérhetetlen, hideg szőke nőt jelentettek, mint például Catherine 
Deneuve, hanem olyanok, mint Marilyn Monroe. Tehát ő az a tipi-
kus szőke csajszi, aki olyan kis butácskás szerepeket vállalt. Szerintem 
innen eredhet az a nézet, hogy a szőke nő az kifejezetten szép, de csak 
a külseje számít, az agytekervényei nincsenek nagyon megterhelve.
• Akkor miért akarnak a nők szőkék lenni?

Nyilván a világosabb hajszín fi atalít. Meg kell hagyni, hogy az 
életkor előrehaladtával a sötétebb hajszín minden ráncot és ár-
nyékot jobban kiemel az arcon. A világosabb haj és arc pedig nem 
kontrasztos, így idősebb korban ez előnyösebb. De lehet, hogy azért 
akarnak a nők szőkék lenni, mert az feltűnőbb. Ha egy barna nő azt 
szeretné, hogy az emberek lássák, rendszeresen törődik a külsejével, 
fodrászhoz jár, akkor platinaszínű hajat választ, mert azzal rengeteget 
kell foglalkozni. Tehát nyilvánvaló, hogy neki fontos a megjelenése, 
bombanőnek tartják, ha jól áll neki az a szín, ha nem. Én az ügyfele-
imnél megpróbálok összhangot teremteni, természetes hatást elérni. 
Ha például a szemöldök sötét marad, a haj meg szőke, az Marilyn 
Monroe korában normális volt. De ha ma egy ilyen nőt látunk, 
akkor régimódinak tűnik. Éppen azért, mert a régi időket idézi fel.
• Tehát az nem elég, hogy a nő csak szőke legyen, nem attól lesz 

vamp.
Nem attól lesz vamp. De biztos van ilyen is, hogy inkább az 

„elérhetőbb” nők festették magukat meg a hajukat is. Tehát lehet 
az is, hogy a szőke vagy vörös nő „könnyebb”. Ha már beavatkoz-
nak a természetes szépségükbe, akkor valószínűleg „pecáznak”. 



■   Ismer egy viccet a szőke nőről?   ■ 151  ■

Persze Angliában egy vörösesszőke nő teljesen normális jelenség, 
de mondjuk itt nálunk egy totál vörös nő, mint Rita Hayworth 
volt, az már nem természetes. Ő valamit nagyon ki akar fejezni, 
kirí a sorból, és akkor a férfi ak is jobban odafi gyelnek rá. Innen 
eredhetnek ezek a dolgok. 
• Tehát mégiscsak a szőke nő a hibás azért, amit gondolnak róla, 

és nem a környezete?
Mindig ott a baj, ha valaki olyasmit akar kifejezni, ami nincs 

összhangban a képességeivel, amit az életben nem vállal fel – akkor 
az nem tűnik természetesnek. Láttam már miniszoknyás nőt, aki 
szégyellte magát. Akkor miért vett fel miniszoknyát? Ha konfl iktus 
van a külső és a belső között, akkor az nem természetes. Ehhez föl 
kell nőni. Azt tanácsolom a klienseimnek, hogy ne távolodjanak 
el túlságosan önmaguktól, mert akkor nem kell felvállalni az ezzel 
járó szerepjátszást sem. Ha te egy sötét hajú nő vagy, akkor azon a 
kereten belül lehet változtatni ezt-azt, de azért maradj az, ami vagy, 
mert ez sokkal egyszerűbb és könnyebb. És olyan időket is élünk, 
amikor a természetesség előny.

CSÍPE TÍMEÁval beszélgetünk. Topolyán róla tudják, hogy gyakran, 
avagy többé-kevésbé szőke. Ő tehát igazán hivatott megvála-
szolni: igazak-e a szőke nős viccek?

Csípe Tímea: Nem mondanám. Vagyis én úgy érzem, hogy rám 
nem vonatkoznak. Lehet, hogy van bennük igazság, de nem álta-
lánosítanék. Biztos, hogy vannak úgymond gyengébb kapacitású 
hölgyek is, és akadnak értelmesebbek, okosabbak. Egyáltalán meg 
sem sértődöm, ha valaki szőke nős vicceket mesél a közvetlen kör-
nyezetemben. Úgy érzem, hogy akinek nem inge, nem veszi magára. 
• Honnan eredhetnek a szőke nős viccek? Például miért nem a 

barna nőkön poénkodnak?
Szerintem pusztán azért, mert a szőke haj fi gyelemfelkeltő. Va-

lójában minden férfi nak megvan a maga típusa és zsánere, de úgy 
érzem, a szőke hajszín eleve sokkal feltűnőbb, ezért keletkezhetett az 
a sok vicc. Én inkább plázacicákként titulálnám a viccbeli nőket. A 
tipikus butaságot nem a szőke haj teszi, hanem más jellemvonások.
• Tehát valami alapja csak van neki. Mondjuk a divatmajmolás?

Igen, az is. Sokszor én is ilyen eff ektus és kinézet alapján ítélek. 
Lehet, ha beszélnék az adott illetővel, egészen más lenne a vélemé-
nyem, de biztos, hogy van ebben valami. Ezért nem is haragszom, 



■ 152 ■ Nánási Anikó – Miklós Csongor ■ 

ha szőke nős vicceket mesélnek, és akkor sem mérgelődök, ha valaki 
azt állítja, hogy márpedig a szőke nők buták. Viszont megállapít-
ható: mi emberek nagyon hajlamosak vagyunk a kinézet alapján 
ítélkezni, s ez egyáltalán nem jó.
• És az igaz-e, hogy a szőkék könnyebben érvényesülnek? Kér-

dezhettük volna úgy is, hogy a férfi ak elfogultabbak-e irántuk?
Lehet, hogy az első egy percben mondjuk nagyobb az esélyük 

úgy a munkahely, mint a kiszemelt férfi áldozat megszerzésére, 
de ez csak az első pillanat. Utána úgyis a más jellegű, mélyebb 
tulajdonságok és kapacitások érvényesülnek. Ilyen szempontból a 
válaszom: is-is. Mert az első pillanatban igen fontos a külalak, ami 
sokkal jobban vonzza a tekintetet és a fi gyelmet, de hogyha felszí-
nes a hölgy, és ha nem felel meg az adott embernek vagy az adott 
munkahelynek, akkor biztosan nem lesz sikeres.
• Gyakran érzi, hogy úgy ítélik meg, mint szőkét. A környezete 

hogyan viselkedik ilyen szempontból?
Nem mondanám, hogy szőkeként ítélnek meg, inkább nőként. 

Voltak, akik fi atal és naiv nőt láttak bennem, ezt többször így ki 
is mondták, amikor 2007-ben a topolyai Művelődési Ház élére 
kerültem. De az idő haladtával már nem mondják. Ha egy fi atal 
nő vezető pozícióba kerül, azt nálunk még mindig furcsállják az 
emberek. A vajdasági magyarok számára szerintem az az elfogadott 
nézet, hogy egy vezető legyen férfi , és legalább ötvenéves.
• Ezek szerint egy kis hímsovinizmus működik itt is?

Nemcsak itt, mindenhol. Ez még az ősrégi korszakból maradt 
ránk, amikor a férfi ak elsődleges szerepe egészen más volt, mint 
most. A 21. században átértékelődtek a viszonyok, az erőviszonyok 
is, de valahol megmaradt ez az ősi felfogás. Ez a szemléletmód termé-
szetesen modernizálódik, de teljes mértékben azért nem alakult át.

Mit gondolnak a szöszikről a sötét hajúak? A folytatásban ők 
következnek.

Első nő: Nem a hajszín számít. Az csak egy szín. Vannak buta szőke 
nők, de buta barna nők is.

Második nő: Ezek a viccek szerintem a platinaszőke nőkre 
vonatkoznak. Ha végigmegyünk akármelyik város központján, 
ránézésre kiszúrhatjuk őket.

Harmadik nő: Szerintem ez butaság. Az értelem nem attól 
függ, hogy milyen színű az ember haja.
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• Akkor honnan eredhetnek ezek a viccek? Miért éppen a szőkék-
ről mesélnek ilyeneket?
Egynéhány rossz tapasztalat lehet az eredője; akik nagyon szőké-

re festik magukat, azok általában nehezebben találják fel magukat, 
vagy egyszerűen több szeretetre és fi gyelemre vágynak. Talán inkább 
ezt tudnám mondani, hogy több szeretetre és fi gyelemre vágynak.
• Önnek vannak-e szőke hajú barátnői?

Igen, van egy barátnőm, ő szőke, viszont a legkreatívabb és a 
legokosabb nő, akit ismerek.
• A megszólaltatottak közül most egy olyan sötét hajú hölgy 

következik, aki elkezdte világosítani a haját. A kérdés marad: 
igazak-e a szőke nős viccek?
Negyedik nő: Erre most nem tudnám a választ. Nem vagyok 

szőke, eredetileg nagyon sötét a hajam. Az igaz, hogy most el-
kezdtem világosítani, de csak azért, mert már untam a sötét színt. 
Szerintem a szőke nők nem butábbak, nem lehet így általánosítani. 
Igazából egyénekről van szó, és nem a hajszínről.
• A szőke nők valóban jobban érvényesülnek? 

Valószínűleg. Pont amiatt, mert tudomásom szerint a lakosság-
nak csak nagyon kevés százaléka az eredeti szőke. Evolúciós szem-
pontból a szőkék a törékenységet, a nőiességet fejezik ki. Nyilván 
jobb pozícióba tudják magukat helyezni a férfi ak világában. De 
szerintem a nő, mihelyt szőke a haja, úgy is kezd viselkedni. Tehát 
a hajához képest viselkedik.
• Álljunk csak meg, akkor létezik olyan, hogy szőkés viselkedés?

Szerintem pont ez a titok. Vannak barna típusok és szőke típu-
sok. Az ember olyan késztetést is érezhet magában, mint például 
most én, hogy változtassak a hajamon, ami nem azt jelenti, hogy ez 
örökre így is fog maradni. De magamon is észrevettem a változást. 
Világosabb hajjal másképp viselkedik az ember.
• Például milyen a szőke típus?

A szőke típus magabiztosabb. Tudja, hogyan vívja ki a fi gyelmet. 
Magyarán: éppen abból adódóan, hogy kevesebben vannak, jobban 
felfi gyelnek rájuk, és ezáltal magabiztosabban tudnak viselkedni. 
Tudja, hogy most mindenki rá fi gyel, tudja, hogy a középpontban 
van. És ez egy pluszt ad a nőnek.
• Az eddig kérdezettek közül senki sem vélte úgy, hogy a szőke 

nők butábbak lennének az átlagnál. Akkor honnan erednek a 
viccek? A barna nők terjesztik vagy a férfi ak?
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Szerintem a férfi ak terjesztik. Akik azt gondolják, hogy minden 
nő buta. Viszont van abban némi igazság, amikor azt mondjuk, 
hogy a szőke nő hülye – de ilyenkor általában azokra a nőkre gon-
dolunk, akik túl sokat foglalatoskodnak a hajukkal, a külsejükkel. 
Nyilván ebből ered az a vélemény, hogy annak idején emiatt nem 
maradt idejük az alapműveltség elsajátítására. Ez így persze badar-
ság, de meg kell hagyni, tényleg akadnak olyan hölgyikék, akik 
túlságosan szőkék, túlságosan plázacicák, s nem is érdekli őket, 
hogy okosabbak legyenek. Nekik úgy jó, elvannak a kis világukban.
• Önnek vannak szőke barátnői?

Igazi, tehát eredeti szőke barátnőim nincsenek. Nem is szeretem 
a szőke nőket, pont amiatt, mert valamely szempontból konkurens 
helyzetbe tudnak hozni. Ezt nem mindig vagyok képes elviselni, 
mert úgy érzem, hogy nem én vagyok az uralkodó azon a területen. 
És pont a kimondottan világos, hosszú hajú hölgyek a legveszélye-
sebbek. Az ismeretségi körömben így kevés a szőke, akik hozzám 
közel állnak, általában mindannyian barnák. Persze, valójában nem 
a hajszín alapján választom meg az embereket.
• A szőke férfi ak ellen van-e kifogása?

Hát, ízlések és pofonok... Nem vagyok igazából a tejfelnek a 
híve, az ideálom inkább a barna bőr, sötét haj, sötét szem. Nekem 
ez tetszik, mert melegséget sugároz. Akad jóképű, kedves, helyes, 
okos férfi  szőkében is, de szerintem a férfi  legyen barna.

Körkérdésünkben most férfivélemények következnek.

Első férfi: Én feketepárti lennék, szerintem a szőkék tényleg bu-
tábbak. Az eddigi tapasztalataim ezt mutatják, okos szőke nővel 
még nem találkoztam.
• A véleményét nem is tagadja, amikor szőke ismerősökkel beszél?

Nem. Ha a szőke nő okos, akkor az festett szőke. Ez az én véle-
ményem róluk.
• Ez nem csak előítélet?

Szerintem nem, biztosan van neki alapja.
• Van esetleg valami tapasztalata?

Informatikus vagyok. Akadt olyan, aki kávétartónak nézte a 
számítógépen a CD-romot. Eljött, hogy őneki elromlott a kávé-
tartója, és letörte, simán letörte a CD-romnak a fi ókját. És ő szőke 
volt. Nem próbáltam meg neki elmagyarázni, hogy ez nem az. 
Kapott egy másikat.
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• Mondta, hogy feketepárti. A fekete nők mind okosak?
Lehet, hogy közöttük is találhatók butábbak, de szerintem igen: 

okosabbak!
• Azért vannak szőke férfi ak is…

Ez rájuk is vonatkozik.
Második férfi: Szerintem nem mindegyik szőke nő buta. Lehet 

köztük okos is.
Harmadik férfi: Egyáltalán nem nézem le a szőke nőket. Ha 

meglátok egyet, nem az jut eszembe, hogy hú, ez butább mint a 
többi. Nincs semmi problémám velük.
• A szőkés vicceket azért ismeri?

Ismerem, persze.
• Tehát azokat nem kell komolyan venni?

Nem kell.
Negyedik férfi: Teljesen fölösleges a hajszín alapján megítél-

ni azt, hogy egy embernek milyenek az értelmi képességei. Attól 
függetlenül, hogy az nő vagy férfi . A szőke, a barna vagy a fekete 
nő ugyanúgy lehet butább, vagy lehet intelligensebb. De valami 
témára kell viccet gyártani.

Ötödik férfi: Véleményem szerint a szőke nőkről szóló vic-
ceknek nincs igazságalapjuk. Ugyanúgy a rendőrviccek sem igazak, 
és a népekre, nemzetekre vonatkozó állítások sem mindig felelnek 
meg a valóságnak. Nem tudom, honnan ered ez a szőkeségi fáma, 
ki találta ezt ki, mindenesetre én egy fekete feleséget választottam 
magamnak.
• De miért, ha már nem igaz?

A feleségválasztásnál sokkal inkább a belső befolyásolja az em-
bert, mint a külső. Nem is azt néztem, hogy kinek milyen a haja 
színe, hanem ki milyen belsőleg.
• Mi lehet akkor az alapja annak, hogy ilyen hírek terjengnek 

a szőkékről? Irigység esetleg, vagy az, hogy ritkábbak, mint a 
sötét hajúak?
Hatodik férfi: Az irigységre tippelnék. Mert nagyon sokan 

szeretnének szőkék lenni, és ez mégsem sikerül nekik. Így kelet-
keznek a festett szőkék, akik szerintem irigyek a valódi szőkékre. 
És valahol az egész emberiség is. 
• De azért szőke nős viccet biztosan ismer!

Nagyon sok viccet tudok, de szőke nőről szólót egyet sem. 
Tényleg nem szoktam elolvasni, pont azért, mert előítéletnek tar-
tom őket. Úgyhogy én sem rendőrviccet, sem szőkés viccet nem 
tudok mesélni.
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GÓÓÓÓÓL!

A labdarúgó-világbajnokság idején egyesek számára megáll az 
élet, és csak a közvetítésekkel törődnek. Mi a varázsa a focinak, 
miért szeretik annyira a férfiak, akkor is, ha nem maguk művelik, 
csupán a tévén kísérik figyelemmel? És miként vészelik át a nők a 
vb idejét? Erre keressük a választ a Közös nevezőn mai adásában. 

Kezdetnek HOFI GÉZA egykori magyar komikus néhány 
gondolata következik, akinek nem volt túl jó véleménye sem a 
focistákról, sem pedig a szurkolókról.

Hofi Géza: Van kupaszerda meg kupaszombat. Azt tudják, mit 
jelent? Kimennek a stadionba, de kupával. Megy a sör, megy a sör... 
Ez egy kupa, mert a futball miatt nem mennek ki. [...] Igen magas 
szinten van nálunk a népművészet. Önök is tudják. Az emberek 
imádnak szavalni, imádják a verseket, ezért ilyen szavalókórusokba 
tömörülnek, és ott szavalnak. Olyan sokan vannak, hogy a szép kis 
kultúrházakba nem férnek be szavalni, ezért kimennek a futballpá-
lyára, és ott szavalnak kórusban, igen. A legkedvesebb kis versikém 
így hangzik a kórustól, azt mondja, hogy: hu-ha, anyád, hu-ha, 
anyád, hu-ha, anyád! Népművészet, ugye? Bravó! Na a másik ilyen 
kis versike, amikor valaki netalántán elesik, akkor mondják, hogy: 
földet reá, földet reá! Aranyos, mi? Tényleg. Szeressük egymást, 
gyerekek... Szép. És a másik, amikor személynek szólóan megy a ver-
sike, a bíró sporttársnak, hogy: hülye vagy, hülye vagy, hülye vagy! 
Erre jön a bíró úr: le fogom fújni a mérkőzést! De nem fújja ám le! 
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Á, nem meri, gyáva! Tovább megy, és akkor büszkén fut körbe: én 
vagyok a hülye, én, én! [...] Az a szomorú, kérem, hogy a szurkolók 
lesüllyedtek a labdarúgás színvonalára. Lent együtt vannak. Mert 
aki nem ilyen, az már évek óta ki sem jár. Ezért nincs néző. Nincs 
néző? Miért, futball van? Nincs néző... Néző hiányzik nekik. Emlé-
kezzenek vissza, volt a közelmúltban az a jugoszláv–magyar „teljesen 
barátságos” mérkőzés. Ahogy fi gyeltem, egy dolog volt teljesen 
felesleges: a labda. Minek, olyan jól megvoltak anélkül is, nem?

Az imént HOFI GÉZA néhai magyar komikus Ödüsszea '68 című 
műsorából idéztünk rövid részleteket. Most pedig fordítsuk kissé 
komolyabbra a szót. Néhány sportújságírót kérdeztünk arról, 
hogy szerintük mi a foci titka, miért éppen ez a legnépszerűbb 
sport. Elsőként szerkesztőségünk munkatársa, TÖRŐCSIK NAGY 
TAMÁS kollégánk válaszol.

Törőcsik Nagy Tamás: Ez jó kérdés, hogy miért szeretjük ennyire 
a labdarúgást. Több tényező is van. Én abban látom a titkát, hogy a 
fi úknak a többsége fi atal korában focizik. Valaki klubokban játszik, 
valaki csak az utcán. Mi fi atal korunkban két-két téglát letettünk 
kapunak, és egész nap játszottunk. A sok-sok játék, a sok-sok focizás 
következménye az, hogy a fi úk, illetve a férfi ak azt hiszik magukról, 
hogy értenek is hozzá. Vannak, akik értenek, vannak, akik kevésbé, 
de talán ez lehet az oka a foci iránti szeretetnek, hogy gyerekkorunk-
ban játszottunk, és aztán kommentáljuk, amikor közösen nézzük a 
mérkőzéseket. Mindenkinek megvan a véleménye. A labdarúgás egy 
olyan sportág, ahol sok olyan szituáció van, amikor valaki úgy látja, 
hogy szabálytalanság történt, valaki pedig úgy vélekedik, hogy nem. 
Valaki úgy gondolja, hogy piros lapot kell adni a játékosnak, valaki 
meg pont az ellenkezőjét. Tehát sokat lehet vitatkozni rajta, mert ez 
egy ilyen sportág. Mondjuk az úszásnál vagy az atlétikánál nincsenek 
ilyen helyzetek. Hiszen ott az a győztes, aki a leggyorsabb, a futball 
viszont egy igen érdekes játék, ahol sok-sok vitatható szituáció van, 
és mivel a férfi ak többsége azt hiszi magáról, hogy ért hozzá, ezért 
kommentálja is a történéseket. Ebből viták alakulnak ki, és talán ez 
vezet ahhoz, hogy a labdarúgás ennyire populáris.
• A foci tehát tulajdonképpen összehozza a társaságot, jó alkalom 

a barátkozásra, akár játssza az ember, akár csak nézi?
Mindenképpen jó alkalom a barátkozásra. Mi négyen-öten pél-

dául a világbajnokság idején gyakran összejövünk egy kávézóban, 
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ahol van egy hatalmas tévé, és ott nézzük a meccset, élvezzük a jó 
mérkőzéseket. Ott is lehet vitatkozni, akár a szomszédos asztalnál 
levő ismerősökkel, akár egymás között. A foci szerintem minden-
képpen egy olyan dolog, ami összehozza az embereket, különösen 
az ilyen nagy események idején mint a világbajnokság, amely több 
mint egy hónapig tart.
• Hivatásodból kifolyólag is foglalkozol a futballal, a sporttal. 

Vajon nem fárasztó egy hónapon át – a jóból is megárt a sok 
alapon – mindig focival foglalkozni?
Talán valóban egy kissé sok, meg némileg ki is fáraszt, hiszen 

sokszor itt, a szerkesztőségben még az éjszakai mérkőzés végét is 
megvárom, s csak utána megyek haza. Igen, fárasztó, de másrészt 
nem bánom. Hívhatnánk ezt kellemes fáradtságnak is.
• Mi a tapasztalatod, a lányok szeretik-e a labdarúgást, vagy pedig 

igaz az a mondás, hogy ilyenkor a legtöbb a fi atal, magányos nő 
az utcákon?
Szerintem a lányok egyre jobban szeretik a focit, nekem legalább-

is ez a tapasztalatom. A világbajnokságok és az Európa-bajnokságok 
között nemigen követik a mérkőzéseket, mi viszont igen, de ha 
Európa- vagy világbajnokság van, akkor elég sok lány, illetve nő is 
követi a mérkőzéseket. Ha nem is az összeset, ha nem is túl nagy 
intenzitással, de azért oda-odafi gyelnek. A lányismerőseim között 
is vannak olyanok, akik egészen jól értenek a focihoz, és követik a 
vb mérkőzéseit.

A folytatásban TÓTH TIBOR, a Hét Nap sportújságírója mondja 
el véleményét.

Tóth Tibor: Hogy miért a foci a legnépszerűbb sportág? Talán 
mert a legfontosabb mellékes dolog a világon. Egy világbajnokság 
az egész világot megmozgatja. Rengeteg olyan ismerősöm van, aki 
év közben szinte nem is követi a labdarúgás eseményeit, de amikor 
világbajnokság van, akkor bizony ott ül a tévé előtt, és minden 
mérkőzést megnéz. Kiválaszt magának egy csapatot, és annak vér-
mes módon szurkol. Hogy mi ennek az oka, nem tudom. Ez egy 
világőrület talán.
• Nyugtat vagy izgat?

Engem személy szerint nem nyugtat, mert ha egy csapatot kivá-
lasztok magamnak és az veszít, akkor még idegesebb leszek, mint 
különben. Lehet, hogy sok embert megnyugtat, ám másoknál meg 
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azt a sok stresszt, ami felgyülemlik bennük a munka folyamán, a 
mérkőzéseken kiabálva vezetik le, ott nyugszanak meg.
• Hol jobb szurkolni: a tévé előtt, vagy esetleg a stadionba is kijár, 

ha van rá alkalma?
Kijárok a stadionba is. Akár a Spartacus, akár a Bácska, a Palics 

vagy a Vinogradar játszik. Tehát mind a hat ligát fi gyelemmel 
kísérem. De legtöbbször nem szurkolok. Újságíróként azért illik 
viselkedni is, nem engedhetem el magam teljesen. Ám ha a kedvenc 
csapatom játszik, az pedig a hajdújárási Vinogradar, akkor olykor 
szurkolóként is fellépünk. És akkor időnként megfeledkezünk ma-
gunkról. De akkor is betartunk egy bizonyos illemkódexet, tehát 
nem törünk-zúzunk.

A következő alanyunk TŐKE JÁNOS, a Magyar Szó korábbi zentai 
sportújságírója.

Tőke János: Nekem van egy elképzelésem, és szerintem elég sokan 
osztják is ezt a nézetet: hogyha megnézzük az összes többi sportot, 
akkor a legtöbb esetben a kéz játssza a főszerepet. Egyetlenegy kivétel 
van, az a labdarúgás, mint ahogy a neve is mondja. Ha az ember 
elmegy sportklubokba, legyenek azok birkózók, asztaliteniszezők, 
kajakosok, atléták, függetlenül attól, hogy labdasport vagy nem, egy 
idő után, amikor ezek a sportolók ki akarnak kapcsolódni, akkor 
azt mondják: no, hozzuk a labdát és focizzunk! Én huszonöt éven 
át asztaliteniszeztem, most minden vasárnap focizok. Én ebben 
látom a labdarúgás varázsát. A sportolók győznek, pontot szerez-
nek, de ez egészen más érzés ahhoz képest, amikor az ember gólt 
rúg, vagy egy veszélyes lövést megfog a kapuban, és utána a többiek 
megtapsolják. Biztos, hogy ez is közrejátszik, meg hát az is, hogy a 
labdarúgást nagyon sok néző előtt lehet űzni, sokkal népszerűbb 
mindenki előtt, mert mindenki azt mondja: igen, én is le tudom 
tenni a földre a labdát, én is bele tudok rúgni, de nem tudom úgy 
csavarni, mint Messi, és ezért érdekes számomra, elmegyek a mér-
kőzésre, és megnézem, hogy ő hogyan csavarja.
• Hátha ragad rá valami?

Így van, és mindenki ezért is nézi. És utána megbeszéljük: hú, 
te egy olyan gólt rúgtál, mint a brazilok, vagy úgy besarkaztad. 
Mindenki próbálkozik több-kevesebb sikerrel, de a legalsó Tisza 
menti ligában is ugyanúgy megpróbálnak egy szép ollózós gólt 
rúgni, mint az angol bajnokság első osztályában.
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• Említette azt, hogy többen játsszák, és mindenki örül a gólnak. 
Akkor biztos fontos a társaság és a csapat.
Igen, és ami még nagy plusz, hogy például a kézilabdának komoly 

szabályai vannak, vonalakat kell fi gyelembe venni, míg a labdarú-
gásnál, hogyha csak négyen-négyen vannak, letesznek két pólót 
vagy éppen két vizespalackot, az a kapu, és már lehet is játszani. A 
többi sport esetében ez nem ilyen egyszerű. És fontos a csapat, az 
összetartás is. Ha például összejön három ember, akkor nem azt 
fogják mondani: most versenyezzünk, hogy ki tud gyorsabban 
futni. Az első nyer, de a másik kettő egy kicsit szomorú lesz. Ezért 
inkább azt mondják: szerezzünk még egy embert meg egy labdát, 
és akkor kettő-kettő ellen focizhatunk.
• A labdarúgás férfi asabb a többi sportnál, vagy nem igaz ez a 

megállapítás?
Biztos, hogy igaz. A női labdarúgás nagyon sokáig háttérben 

volt, és még mindig háttérben van egy kicsit. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy népszerűség tekintetében Németországban nagyon 
jól sikerült női vb-t rendeztek már. Az összes hely elkelt az utolsó 
szálig, a németeket nagyon érdekli már a női labdarúgás. A focit 
igazából még mindig egy kicsit férfi sportnak tekintik, én azonban 
úgy látom, hogy a gazdaságilag fejlettebb országokban, ahol már 
megengedhetik azt, hogy egy klub női csapatot is fenntartson, ott 
már bizony a női labdarúgásnak is komoly háttere van.
• Tehát az is benne van, hogy a férfi ak nagyon férfi asnak érzik 

magukat, ha fociznak, vagy ha legalább nézik, és kiabálnak?
Talán a bekiabálás szó a megfelelő, mert nagyon sok férfi  (ezek 

lehetnek egyetemet végzettek, doktorok, nagyon műveltek) úgy 
megy el a labdarúgó-mérkőzésre, hogy majd ott kiadja a dühét, 
és úgymond levezeti a gőzt, függetlenül attól, hogy ő nem játszik. 
Furcsa jelenetek ezek, amikor például Zentán cégvezetők, tanárok, 
orvosok bekiabálnak, olyan nyelven és olyan szavakkal szidják a 
bírókat, hogy én még olyan szavakat nem is hallottam. És ugyanez 
az orvos hétfőn fogadja a betegeket, meghallgatja a problémájukat. 
Minden egy kicsit megváltozik a pályán és a pálya mellett.
• Magánszemélyként is ennyire élvezné a focit, ha nem ez lenne 

a hivatása?
Sokkal jobban élvezném magánszemélyként ezt a világbajnoksá-

got. Most őszinte leszek: megkérdezték, hogy kinek szurkolok. Azt 
mondtam, hogy nem is kinek, hanem minek! Annak, hogy lassan 
vége legyen. Ezt az időszakot vártam, amikor már nem lesz annyi 
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mérkőzés. Az első részben 64 meccs van. Most már eljutottunk oda, 
hogy mindössze nyolc találkozót rendeznek még. Ez az előző 56 
mérkőzés igencsak megviselt. Magánemberként nagyon jó nézni, 
örülni, de minden este ott ülni a tévé előtt, fél kettőkor hazamenni 
a szerkesztőségből, fél háromkor még az online újságot frissíteni, 
az így két héten át igencsak fárasztó tud lenni. Korábban nagyon 
örültem az Európa-bajnokságoknak, ahol mindössze 16 csapat 
volt. Hát most ezt is feltornázták 24-re. Sokan kérdezik, hogy mi a 
különbség világbajnokság és az Eb között? A szakértők azt mond-
ják, hogy a világbajnokság az egy Európa-bajnokság, Brazíliával és 
Argentínával kiegészítve.
• Ha esetleg a helyszínen nézhetné a meccseket, és nem a tévén 

kellene követnie őket, akkor nagyobb lenne az élvezet?
Sokkal nagyobb lenne. Ezt nyugodtan mondhatom. A 2006-os 

világbajnokságon ott voltam, testközelből néztem a csoportmérkő-
zéseket. Összehasonlíthatatlanul jobb a helyszínen nézni, mélyeb-
bek a benyomások is, s olyan dolgokat láthat az ember, ami a tévén 
keresztül nem jön át. Nem beszélve arról, hogy ha társaságban is 
nézzük a meccset, mondjuk egy szórakozóhelyen, az 20-30 embert 
jelent, ott pedig a nézőtéren, Gelsenkirchenben 65 ezren ültek, a 
sajtópáholy is tele volt. Plusz még azok, akik a kivetítőkön nézték. 
Volt olyan mérkőzés például, a horvát–brazil, amire nem jutottam 
be, de Berlinben kint néztük a főtéren, legalább 30 ezer ember volt 
ott. Egész más a helyszínen tartózkodni, ott sokkal jobban lehet 
élvezni és átérezni azt a hangulatot.

Hogyan zajlik az élet a labdarúgó-bajnokság idején egy fiatal 
szabadkai házaspárnál? Először a férjet kérdezzük.

Férj: Nagy sportrajongó vagyok, imádom a sportot nézni is. Igaz, 
hogy az utóbbi időben kicsit hanyagolom a testmozgást. Elsősorban 
kosárlabda-, illetve kerékpárrajongó vagyok, de a focit sem vetem 
meg. Szerintem a foci-vb-ben és az Európa-bajnokságban is az a 
legérdekesebb, mint mondjuk az olimpiában is, hogy négyévente 
van. Ha minden évben rendeznének belőle egyet, akkor az emberek 
beleunnának. Tudjuk, hogy a labdarúgás a legnépszerűbb sport a 
világon. Mert nem kell hozzá sok fölszerelés. Olcsó, az embernek be 
kell szereznie egy megfelelő cipőt, egy labdát, két téglát kitesz az út 
szélére, és már megvan a pálya. Mi is így fociztunk gyerekkorunkban. 
Valamelyikünknek volt labdája, cipője volt mindenkinek, ha nem, 
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akkor mezítláb játszottunk. Ez a tömegesség az elsődleges húzóerő 
a futball népszerűségében. Kialakul egy összetartás, egy családias 
légkör a csapatokban, nem úgy, mint az egyéni sportokban, ahol 
tényleg magára van utalva a sportoló. Itt mindig van valaki, aki tud 
segíteni, motiválni a csapattársakat.
• Ami a labdarúgás nézését illeti, abban mi az élvezet? Tehát miért 

kell annyira izgulni azon, hogy valaki gólt lő-e, vagy ne adj’ isten 
elhibázott egy tizenegyest?
Aki sportrajongó, focirajongó, az át tudja érezni ezeknek a 

játékosoknak a helyzetét, az ő nehézségeiket vagy a szenvedésüket 
a pályán. 120 perc után már a lelküket kilehelik, és még mindig 
szaladni kell, amikor már szinte kopoltyún lélegeznek. Szerintem 
ez az, ami leginkább a tévé elé köti a férfi akat a meccsek alatt.
• Az imént megtudtuk, hogy a férje sportbarát. Ön nem érzi 

magát elhanyagolva, amikor ilyen sok a mérkőzés egy futball-
világbajnokság idején?
Feleség: Egyáltalán nem. Azért is, mert – ahogy a férjem el-

mondta – négyévente zajlik ilyen nemzetközi bajnokság a fociban, 
a Bajnokok Ligáját meg az ehhez hasonló kupákat nem igazán 
nézem. Nem is nagyon ismerem a csapatokat. Sokkal könnyebb 
megjegyezni egy-egy országnak a nevét. A földrajztudást már az 
iskolából hoztuk magunkkal, és ilyen szempontból országoknak 
szurkolunk, nem csak csapatoknak, és nem csak személyeknek. 
Azt hiszem, hogy ezért nekem is érdekes a labdarúgás. Amikor 
még Újvidéken tanultam, ott szurkoltunk együtt a barátnőimmel, 
a lakótársaimmal. Azóta eltelt négy év, kicsit előrébb jutottunk az 
életben. Most mint család szurkolunk a tévé előtt. Nekem ezért is 
szép élményt jelent a foci.
• Ért is hozzá?

Nem, egyáltalán nem. Szerintem minden nőnek a legfájóbb 
pontja az, hogy nem érti, mi az a les. Én azt gondolom, hogy a 
lesnek a magyarázatát, a defi nícióját tudom, de egyszerűen nem 
látom, nem értem, hogy miért van a pályán úgy, ahogy.
• És a férfi ak nem magyarázzák meg, főleg amikor mérkőzés köz-

ben kérdezősködik, hogy ez most miért, miért ítélt így a bíró?
Szerintem csak a fejüket fogják, így ezt inkább hagyjuk.

• Barátnőkkel szurkoltak annak idején, ezek szerint a lányok is 
szeretik a sportot, a labdarúgást?
A labdarúgást szerintem csak nézni. Szívesebben nézzük, mint 

hogy játsszunk. De szurkolni ugyanúgy szeretünk. Főleg ha akad 
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a családban egy sportoló, egy futballista, akiért érdemes megnézni 
a meccset. 
• A folytatásban még néhány hölgy válaszol arra a kérdésre, hogy 

miként tekint a vb-re. Közülük az első úgy tartja, a focinak nem 
sok értelme van, de gyermekaltatónak megteszi.
A férjem imádja a labdarúgást, focista volt fi atal korában, sőt 

még most is nagyon szereti, rekreál. Ő követi a meccseket, ha lehet. 
Érjünk haza hétig a strandról, hátha meg tudja nézni legalább a 
második félidőt. Vagy menjünk el anyukámhoz, akkor ő nyugod-
tan tévézhet. Amikor elviszem a kislányunkat aludni, akkor apuka 
odafekszik a tévé elé, és nézi. Hát én egyáltalán nem követem. Azt 
sem tudom, hogy hány meccset játszanak, mikor van szünnap. Azt 
tudom, hogy a héten szerdán nem tartottak mérkőzéseket, így meg-
nézhettem az egyetlen fi lmsorozatot, amit szoktam, de csak azért, 
mert aznap éppen nem volt foci.
• Szóval folyik a harc a távirányítóért? Vagy nincs is harc, nincs 

vita? Kié az elsőbbség?
Én nagyon toleráns vagyok. Tudom, hogy ő nagyon szereti a 

focit, és ezért meg szoktam engedni. Vagy meg szoktuk beszélni. 
Egyébként nem vagyok nagy tévés, este általában valami mást csi-
nálok, meg viszonylag későn alszik el a lányunk, így őt próbálom 
altatgatni, és mire ez lezajlik, addigra már nincs is kedvem tévézni. 
Érdekesség viszont, hogy a lány szívesen alszik el foci mellett. Az 
elmúlt napokban úgy történt, hogy én egy óra hosszáig ott feküdtem 
mellette, próbáltunk elaludni. Ő fetrengett ott mellettem, és végül 
azt mondta, hogy kimegy apához focit nézni. Kiment, és öt perc 
múlva aludt. Tehát úgy látszik, hogy neki tetszik a foci. Kérdezte 
is, hogy anya, te nem szereted? Mondtam, hogy én nem. Jó, akkor 
én megyek apához. Akkor menjél! – mondom.
• Nyilván ő sem izgul túlságosan rajta, ha már elalszik mellette...

Nem, neki szerintem az tetszik, hogy olyan monoton, olyan 
nyugtató. Megkérdezi: apa, a zöldek kicsodák? Akkor apa mond 
valamit, és a lány addig fi cánkol ott mellette, hogy elalszik.
• Ön is így van ezzel, hogy a zöldek azok kicsodák?

Tényleg, fogalmam sincs, hogy ki kicsoda. Én tényleg nem 
követem.
• És megérti a férfi akat, hogy ennyire beleélik magukat?

Megértem. Amikor megismerkedtem a férjemmel, ő aktív 
focista volt. Tizenvalahány éve vagyunk kapcsolatban, most már 
hat éve házasok. A futball napi szinten része az életünknek. Min-
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dig tudom, hogy ha Bajnokok Ligája lesz a programon, akkor azt 
nézni kell, az nagyon fontos meccs. Minden héten van valamilyen 
nagyon fontos meccs, amit meg kell nézni, azután meg kell vitatni. 
Nem velem, mert az apukája szintén nagyon szereti a focit, sőt az 
anyukája is. Úgyhogy ha náluk ebédelünk vasárnaponként, akkor 
én szótlanul ülök, ők meg tárgyalják az előző napi meccset. Ott 
viszont az anyuka rászokott a focira az apuka mellett. Ő beadta a 
derekát, én nem fogom.
• Egy újabb hölgy következik.

Nálunk a férjem és a kisfi am hébe-hóba követik a labdarúgást, 
tehát nem annyira szenvedélyesen. Én meg úgy gondolom, tole-
ránsnak kell lenni. Minden négy évben van csupán ez az esemény, 
és létezik ennek egy szép oldala is. Különleges kultúrákkal talál-
kozunk, amikor bemutatják a játékosokat. Ott érdekes események 
is történnek. Jók és rosszak is. Én azt gondolom, hogy nem kéne 
ezt annyira szigorúan venni. Biztos, hogy van, aki átesik a ló másik 
oldalára, de én azt javasolom a hölgyeknek, hogy bírjuk ki ezt a 
kevés időt, és legyünk toleránsabbak.
• Esetleg üljenek oda a párjuk mellé szurkolni?

Igen, én azt mondom, hogy ha az ember belekóstol az eseménybe, 
akkor még élvezni is tudja. Valójában nem értek a focihoz. Nekem 
nem világos, hogy minek ekkora pálya? Jó lenne egy kisebbet ala-
kítani, könnyebben menne az egész, több gól lenne, gyorsabban 
peregne az esemény. De azt gondolom, hogy lehet élvezni. Én ma-
gam is néha odaülök a tévé elé, és végigkísérem a meccset. El is fog 
néha a hév, hogy most kinek drukkolok. Vannak szimpatikusabb 
játékosok meg kevésbé szimpatikusak. Az embernek eleve van egy 
előítélete a nemzetekkel kapcsolatban. Én például nem is gondol-
tam, hogy arab országok is képviseltetve lesznek. A férjem erre azt 
mondta, hogy hol élek én, miért gondolom, hogy arab országokban 
nem fociznak? Ők ugye arról ismertek, hogy eléggé konzervatívok, 
már a test lemeztelenítése, akár férfi  esetében sem fér bele, de hát 
ez nyilván nem így van. És a világ változik.
• Tehát ilyen szempontból lehet érdekességet találni, még akkor 

is, ha az ember nem ismeri a taktikát vagy a játéknak a fi neszeit?
Abszolút lehet. Én sem ismerem a szabályokat. Azt tudom, hogy 

gól meg tizenegyes. Vannak ilyen alapfogalmak, amik az embert 
megragadják, mert hallja őket, de én megpróbálom egy kicsit más 
szempontból nézni. A közönség, a játékosok, a különböző játékstí-
lusok. Ebben is meg lehet találni az érdekességet, azt, ami esetleg 
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vonzó lehet. Mindenkit más vonz, mindenkit más érdekel, tehát 
picit bele kell nézni a dolgokba, és azt hiszem, hogy ez nemcsak a 
sportra vonatkozik, hanem nagyon sok mindenre az életben. Ha 
megpróbálunk más szemével nézni vagy más agyával gondolkodni 
vagy más helyébe képzeljük magunkat, talán olyan dolgokat fede-
zünk fel, amik ott vannak az orrunk előtt, de nem nyilvánvalóak.
• Egy következő hölgy így vall:

Én azt gondolom, hogy ezt négyévente egyszer, egy hónapon 
keresztül ki lehet bírni. Néha barátnőkkel összeülünk pénteken, 
szombaton este, és akkor csodáljuk, amit a pályán művelnek. Néha 
nevetünk rajtuk, néha mi is szurkolunk, de nem tudunk úgy szur-
kolni, mint a fi úk, mert valahogy nincs bennünk az az adrenalin.
• Tehát nem veszik annyira véresen komolyan?

Nem. Például nem megy el a jókedvünk, ha a kedvenc csapatunk-
nak vagy a kedvenc focistánknak aznap éppen nem jött össze az, 
amit eltervezett. Nem tudunk ezen bosszankodni. Mi szórakozásból 
csináljuk az egészet.
• Említette, hogy hölgytársaság jön össze. Olyan nincs, hogy 

férfi akkal együtt nézik a mérkőzést?
Nekem az a tapasztalatom, hogy a fi úk nem nagyon szeretik a 

nőkkel együtt nézni a focit, mert a nőknek buta kérdéseik vannak, 
ezt be kell vallanom. Előfordult már párszor, hogy voltak velünk 
fi úk is, de ők csak forgatták a szemüket, jaj, miért kell pont most 
ezt a kérdést feltenni?!
• Önök a sportot nézik vagy esetleg a sportolókat?

Hát amikor vannak érdekes helyzetek, akkor a sportot nézzük, 
de ha a kamera közelít valakihez, akkor természetesen nem fordítjuk 
el a fejünket, nem tekintgetünk máshová. 

Még egy hölgy véleménye következik.

Talán azzal kezdeném, hogy három férfi val élek együtt. Férjem 
és két fi am van, és mindhárman focirajongók. Tehát természetes, 
hogy ez-az rám is rám ragadt. Elejében ez úgy volt, hogy leültem 
velük focit nézni, elsősorban azért, hogy együtt legyen a család. 
Igaz, a tévézés erre nem éppen ideális alkalom, viszont ki kellett 
használnom ezt az időt. Figyeltem őket, hogyan reagálnak, hiszen a 
sportszeretet nagyon fontos. Örültem, hogy együtt vagyunk. Aztán 
odaragadt a tekintetem a képernyőre, elkezdtem én is követni ezt 
a sportágat, megtanultam a szabályokat. Figyeltem, hogy mikor 
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milyen szabálysértés történik. És kezdtem kedvemet lelni benne. Ez 
a sportág egyébként is iszonyatos tömegeket mozgat meg a világon. 
Most már ott tartok, hogy a foci-vb-t is követem, amikor tudom. 
Van kedvencem is, akinek szurkolok, remélem, hogy döntőbe jut. 
Az az igazság, hogy minden mérkőzésen, amelynek tétje van, én is 
szurkolok.
• Ugyanúgy beleéli magát, mint a férfi ak?

Amikor a magyar focit nézem, akkor nagyon bele tudom élni 
magam. Sajnos a magyar labdarúgás ma ott van, ahol van, tudjuk. 
Ők a vb-re sem jutottak ki. Egyébként tudok úgy szurkolni, mint a 
fi úk, lehet, néha még erőteljesebben is. De nagy gondom van nekem 
is a lessel. Nem mindig látom, hogy lesen volt-e a játékos, de aztán 
elhiszem a bírónak, hogy igaza volt.
• Ön szerint a labdarúgás miért más, mint a többi sport?

Elsősorban azért, mert csapatjáték, eleve sokan vannak a pályán. 
Ez lehet az egyik oka annak, hogy több embert vonz. Egy labda 
után húsz játékos szaladgál a pályán. Már eleve látványosabb maga 
a sportág, maga a mérkőzés. Ami számomra igen szimpatikus egy-
egy mérkőzésben, az éppen a szurkolótábor. Figyelemmel szoktam 
kísérni, hogy ki hogyan, milyen módon szurkol. Vannak ugye ke-
vésbé nyomdafestéket tűrő szavak, amelyek elhangzanak. Vannak 
azonban nagyon kulturált szurkolótáborok is. Aztán: ez a sportág 
nagyon népszerű és hatalmas tömegeket vonz, én mégis úgy érzem, 
hogy túlfi zetettek a játékosok. Szóval borzasztó, hogy mennyi 
pénzt beleölnek ebbe a sportágba, ezt kifogásolom. Tehát nem 
igazán a sport szeretete nyilvánul meg a játékosok részéről, inkább 
a show-műsor és a kereseti lehetőség. Ez néha sajnos a játékukon is 
látszik, én ezért nagyon haragszom. A férjem nagyapja a valamikori 
jugoszláv válogatott tagja volt. Lehet, hogy képletesen mondom 
csak, de ők szinte csak egy tál bablevesért játszottak. Az olimpiára 
is kijutottak, de nem gazdagodtak meg ebből a sportból. Az volt 
az igazi sportszeretet. Ma már fordítva van. Ha nem eurómilliókat 
ajánlanak föl egy játékosnak, akkor nem hajlandó kimenni a pályára. 
Ez szerintem nagyon negatív, ez már nem sportszerű hozzáállás.

Ha valaki statisztikát készített az iménti válaszokból, akkor 
megállapíthatta, hogy a foci-vb ma már nem válóok. A nők 
többsége nem érzi elhanyagolva magát, sőt inkább maga is 
odaül a tévé elé a közvetítések idején. Ezzel egyetért következő 
beszélgetőtársunk, PALUSEK ERIK szociológus is.
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Palusek Erik: Igen, a hölgyek is egyre nagyobb számban követik a 
foci-vb-t. Egyrészt azért, mert tényleg akkora a fölhajtás körülötte, 
hogy egyszerűen nem tudják kikerülni. Ahogy mondják: a csapból is 
ez folyik. És ha mindenki a focit nézi, akkor nyilván ők is azt nézik. 
A férfi aktól akár szakkommentárokat is hallhatnak, és akkor talán ők 
is egyre többet értenek hozzá. Tudják élvezni a játékot, nem beszélve 
azokról a hölgyekről, akik azoknak a nemzeteknek a lányai, akiknek 
a csapatuk ki is jutott a vb-re. Számukra fokozottabban izgalmas a 
világbajnokság, mint a többieknek.
• Családi együttlétnek alkalmas-e egy mérkőzés közvetítésének 

együttes követése?
Ha egy szombat esti fi lmnézés alkalmat kínál a családi együtt-

létre, akkor egy focimeccs is megfelelhet erre. Nem feltétlenül tar-
talmas időtöltés olyan szempontból, hogy nem egy közösségépítő 
dolog, habár vannak ilyen vetületei is, de ezek inkább a stadionon 
belüli szurkolásra érvényesek. Nem azt mondom, hogy ez a leghasz-
nosabb családi program, de elfogadható.
• A foci miért más, mint a többi sport?

Tudjuk, hogy a labdarúgás a legnépszerűbb sport. Amikor a 
tömegkultúra, meg azon belül a tömegsportok elkezdtek teret hó-
dítani, körülbelül akkor jött létre maga a foci is. Angol találmány, 
és közismert, hogy ők voltak a legnagyobb gyarmatosítók. Hatal-
mas világbirodalmuk volt, ezért a sport is mindenfelé elterjedt. 
Hogy miért van ekkora fociőrület? Ennek több magyarázata is 
létezik. Nagyon sokan szinte vallásos dologként élik meg a focit és 
a szurkolást. Párhuzamot lehet vonni akár az istentiszteletekkel is. 
A szertartás a templomban zajlik, egy szent helyen. A foci pedig a 
stadionban, ami a rajongók számára szent. Az istentiszteletnek is 
van egy adott időtartama, a focimeccsnek is. A játékosok pedig az 
istenített személyek vagy a közvetítő személyek. Akár ilyen analó-
giát is levonhatunk a foci meg a vallás között. A másik dolog, hogy 
a férfi emberekben benne van a harci ösztön. A futballban ezt ki 
lehet élni. Az egy közösségi élmény. A mi csapatunk, azonosulunk 
velük, nekik szurkolunk, és legyőzzük a másikat. A közös győzelem 
mindannyiunk győzelme. Ez egy ilyen harci ösztön.
• A legmélyebb ösztöneinket érinti tehát?

Abszolút, azokat is érinti, mindenképpen. A foci körüli hisz-
téria a nagyon ősi ösztönökre vezethető vissza. Maga a szurkolás 
egy óriási közösségi, társas élmény. Az összetartozást, az identitást 
erősíti, akár a hazaszeretet is kifejezésre juthat, az azonosulás érzé-
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se is előjön. Tehát azonosulunk a csapattal, az ő győzelmük a mi 
győzelmünk. Ezt mindig meg lehet fi gyelni a foci-vb-n.
• Ön focibarát?

Én sportbarát vagyok. Magam is sportolok, meg szeretem a spor-
tokat. A kosárlabdát jobban, mint a focit, az az igazság. Kedvelem 
a focit is, nézem is időnként. Művelni azonban jobban szeretem, 
mint nézni. Ugyanakkor: a sport körüli hisztéria nem föltétlenül 
egy pozitív jelenség.
• Tehát társadalmi jelenségként a futball már egy kicsit elszakadt 

a sporttól?
Igen. A világbajnokság például már a legkevésbé sem a sportról 

szólt, hanem egészen más dolgokról. Maga a sport meg a sportsze-
rűség inkább háttérbe szorul. És ami még nagyon fontos, hogy ezek 
a sportesemények, amelyek hatalmas tömegeket mozgatnak meg, 
hoznak lázba, rendkívül alkalmasak arra, hogy sokkal fontosabb 
kérdésekről, problémákról eltereljék a fi gyelmet. Olyanokról, mint 
amilyenek Brazíliában is vannak. Ismert, hogy Sao Paulo lakosságá-
nak a fele nyomornegyedekben él. De ugyanez a helyzet Rióban is. 
Ezt a közvetítéseken nem mutatják. Az emberek eufóriában úsznak, 
így ezekről a gondokról egy ilyen hatalmas sporteseménnyel teljesen 
el lehet terelni a fi gyelmet.
• Talán ez érvényes kicsiben is, amikor például Szerbiában derbit 

játszanak a csapatok, és napokig arról cikkezik a sajtó, hogy 
melyik stadionban hány szurkoló volt, meg ki mit mondott…
Pontosan, ugyanez történik nálunk is, nem nemzetközi mére-

tekben, de ugyanez a lényeg. A szurkolók, a szurkolótáborok itt is 
ideológiák mentén szerveződnek, és ezeket át is viszik a stadionba. 
Az sem elsősorban a sportról szól, hanem egy háborúszerűség, 
amelyben le kell győzni, meg kell semmisíteni a másikat.
• Legalább erre jó, hogy az emberek így élik ki az agresszivitást, 

ha ezt így lehet mondani.
Ha a szurkolók között nem kerül sor fi zikai összecsapásra, akkor 

igen, elfogadható módja a feszültség levezetésének.
• Hogy élték ki az emberek az ösztöneiket régen, amíg nem volt 

tévéközvetítés vagy rádióközvetítés, és nem volt ennyire tömeges 
a labdarúgás? És éppen nem is háborúztak.
A tömegtársadalom ideje előtt az embereket sokkal jobban lekö-

tötte a mindennapi munka, úgyhogy bőven megszabadulhattak a 
felesleges feszültségtől. De harc is több volt akkoriban, akiben volt 
ilyen fajta vágy, tökéletesen kiélhette.
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• Szükség van lényegében a focira?
Semmiképpen nem mondanám, hogy nincs rá szükség. Sportra 

mindenképpen szükség van. Arra viszont kevésbé, ami körülötte 
van, az őrületre, a hisztériára. A minap jártam Szegeden, és ott 
egyes szórakozóhelyek már úgy reklámozzák magukat: ha nem 
akarsz focit nézni, akkor gyere hozzánk! Tényleg óriási a fölhajtás, 
a hisztériakeltés a világbajnokság körül. Ez a túlharsogása az egész-
nek nem föltétlenül jó dolog. Nyilván úgy van beállítva, hogy most 
ez a legfontosabb dolog a világon, áll az élet, mert tart a foci-vb. 
Nem, nem ez a legfontosabb dolog a világon. Vannak ennél sokkal 
fontosabb dolgok is. 

Témánkat HOFI GÉZA gondolataival kezdtük, és ezekkel is zárjuk.

Hofi Géza: Már majdnem vége van a mérkőzésnek. Azt mondja az 
egyik védő a másiknak: te, nézd már, az a laszti megy a kapura. Hogy 
menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen! 
Hogy menne a kapura? Csak megy a kapura. Te, az tényleg megy. 
Dehogy megy, rosszul látsz. Hogy menne? Hoppá, gól! Na kérem, 
csak bement! Hogy lehet ilyen hülye labdával játszani, hát nem? 
[...] A labdát nem kell keresni, nem, az majd jön. A labda az tudja, 
mit csinál. Az nem üres, abban levegő van. Jön a beadás, jön a labda, 
Kocsis feje elé. Azt mondja a Kocsis magának, hogy: te, Sanyi, ez a 
labda? Rábólintott, hogy az, és gól! 
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AMIKOR A NŐ VEZET

A témánk ezúttal a közlekedéskultúra, vendéglátónk Magyar-
kanizsán pedig a rendőrparancsnok úr, REKECKI TITUSZ.

Rekecki Titusz: Konkrétan, ami a statisztikai adatokat illeti, nem 
igazán tudunk kiszűrni tanulságos dolgokat, törvényszerűségeket, 
nem tudunk tényszerűségeket megállapítani. Például a község 
területén a 2009-es esztendő első öt hónapjában összesen harminc-
kilenc közúti baleset történt, és mindössze nyolc esetben voltak az 
okozók női vezetők. Ez körülbelül egyötödöt tesz ki, ez nagyjából 
megfelel annak az adatnak, amennyivel kevesebben ülnek hölgyek 
a kormánykerék mögé, mint a férfi ak.
• Kevesebb nő hajt kocsit, mint férfi ?

A tapasztalataink szerint igen. Erről konkrét számadataink 
ugyan nincsenek, de a közutakon szétnézve ezt tapasztaljuk.
• Igen érdekes viszont a szám, miszerint a harminckilenc eset 

közül mindössze nyolc esetben volt nő a vétkes. Kijelenthető 
ennek alapján, hogy a nők óvatosabban vezetnek?
Személyes megfi gyelésem, illetve tapasztalatunk a többi kollé-

gával a munkahelyünkön, a kanizsai rendőrállomáson megegyezik 
abban, hogy a női vezetők sokkal fi gyelmesebbek és óvatosabbak, 
mint a férfi ak, ugyanakkor arra is felfi gyeltünk, hogy amennyiben 
női vezető alkoholt fogyasztott, akkor általában nem ül kormány-
kerékhez.
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• Ezek szerint lelkiismeretesebbek is?
Így van. Személyes tapasztalataimat is említhetném: többször 

utaztam már olyan autóbuszon, ahol női sofőr hajtott, és elmond-
hatom, ugyanolyan biztonságban éreztem magam, minthogyha 
férfi  vezető ült volna a volán mögött. Láttam, hogy nagyon lelkiis-
meretesen, nagy odaadással és pontossággal irányítják a járművet.
• Akkor ez csak olyan férfi mítosz, hogy a nők ilyen téren kevésbé 

ügyesek?
Nem tudnék erre pontos választ adni. Talán igen. Említettem a 

személyes tapasztalataimat, de egyébként a statisztikai adatok alap-
ján is elmondhatjuk, hogy a hölgyek igenis óvatosan, odafi gyelően 
és pontosan vezetnek.
• Az ön családjának a nőtagjai milyen vezetők? Jobbak, mint 

esetleg ön?
Talán mégsem jobbak nálamnál, de azért nagyon óvatosak, és 

odafi gyelnek a pontosságra, a közlekedési szabályok betartására. És 
hogy lekopogjam, eddig nem történt semmi különösebb közlekedési 
problémánk.

BOLVÁRY ANTAL több évtizeden át gépjárművezető-oktatói iskolát 
vezetett Topolyán. Most őt faggatjuk: igazak-e azok a legendák, 
tréfák, hogy a nők ügyetlenebb vezetők, a szőke nők pedig a 
legügyetlenebbek a volánnál?

Bolváry Antal: Van némi elfogultság a férfi ak részéről. Mert ha 
látunk valahol egy hölgyet például túl óvatosan vezetni, különösen 
ha az autóval szöszmötöl, akkor mindjárt azt mondjuk, hogy jaj, 
istenem, ez egy nő! De ha megnézzük az érem másik oldalát, akkor 
a hölgyek sokkal kevesebb balesetet okoznak, mint a férfi ak. Úgy-
szintén a hölgyek nem annyira agresszívak, viszont fi gyelmesebbek 
és körültekintőbben hajtanak. Tehát semmiképpen sem mondanám, 
hogy a férfi ak a nőknél jobb járművezetők. Az igazság valahol a 
közepén található: a férfi ak közt is akad nagyon rossz járművezető, 
de a nők között is van nagyon jó járművezető. A nők között is akadt 
például olyan kliensem, aki az első naptól kezdve remekül vezetett.
• Önnek a családjában van-e tapasztalata férfi -női autóvezetési 

viszonylatban?
A feleségem az egyetlenegy nő a családban, ő óvatos vezető. Én 

valamivel sietősebben hajtok, mert tulajdonképpen az életem is 
olyan sietős: megszoktam, hogy állandóan rohanok. De nyugodtan 
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ülök a feleségem mellett, amikor ő a sofőr, sőt szeretem, ha ő vezet, 
mert akkor nekem nem kell semmire se fi gyelnem.
• Említette, a statisztika szerint a nők kevesebb balesetet okoznak. 

Létezik erre magyarázat? Vérmérséklet, genetika, tudás?
Inkább a női fi gyelmesség és alaposság játszik szerepet: az, hogy 

nem hajlamosak kockáztatni a forgalomban, és nem hívei az agresz-
szív vezetésnek. Ez meghozza az eredményt. A férfi  hajlamos arra, 
hogy kiugrik az útkereszteződésnél, rálép a gázra – így könnyebben 
megtörténhet a baleset. Tulajdonképpen a nők saját képességeiket 
reálisabban tudják fölmérni, mint a férfi ak.
• A vizsgákon esetleg látszik valamilyen eltérés a nemek között?

A teszteknél a nők messzemenően szorgalmasabbak, és eredmé-
nyesebbek is. Statisztikai adatokkal ezt nem tudom alátámasztani, 
de tény, hogy figyelmesebbek, jobban tanulnak, komolyabb a 
hozzáállásuk.
• Oktatói pályafutása során nő vagy férfi  tette le nehezebben azt 

a bizonyos hajtásvizsgát?
Van egy rekord, amit soha nem lehet elfelejteni, és az egy férfi é. 

Egy környékbeli falusi ember volt, és mikor ötvenedszer jött vizs-
gázni – igen, ötvenedszer –, akkor mindannyian drukkoltunk, hogy 
sikerüljön, mert ez egy gyönyörű, jubiláris szám. De nem sikerült 
letennie ötvenedszer, de mikor hatvanadszor jött, akkor letette.
• És ő férfi  volt?

Igen.
• És női negatív csúcs? 

Az olyan huszonvalahány körüli, még a régi, a Dinamo állami 
autóiskola idejéből való.
• Melyek azok a hibák, amelyek vezetés közben a legtipikusabbak 

a férfi aknál, és melyek a nőknél? És mi a fő elbukási ok a vizsgán?
A hölgyeknél a tolatás, az nekik kicsit mindig nehezebb. A fér-

fi aknál talán az elsőbbség meg nem adása. „Úgyis elférek, még ki 
bírok menni” – ez jellemző a férfi akra. De nem mindig „férnek el”. 
• Milyen a szerbiai, vajdasági polgárok vezetési stílusa? Köztudott, 

hogy Közép-Európa viszonylatában Szerbiában a legtöbb a bal-
eset, ezen belül pedig igen sok halálos kimenetelű.
Nagyon sokat beszélnek erről a tévében meg írnak az újságokban. 

És sokan az autóiskolát hozzák fel, hogy másképp kellene dolgozni 
meg ilyesmi. Merem állítani, hogy minden autóiskola megfelelően 
és jól dolgozik. Egyetlenegy autóiskolában sem tanítják a fi atalokat 
arra, hogy ittasan, agresszívan vezessenek. Amit a gyerek a családból 
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hoz: azért van ez a sok baleset. Mert látják, hogy otthon hogyan 
hajt az apa, vagy ha a rokonnak lehet ittasan hajtani, akkor nekem is 
lehet. Tehát amennyiben másként nézne ki a nevelés, sokkal kevesebb 
baleset lenne. Tulajdonképpen nem a törvény védi meg a járműve-
zetőket meg a közlekedés résztvevőit, hanem elsősorban a családi 
neveléssel kellene többet foglalkozni, és otthon is arra kellene inteni 
azt a gyereket, hogy fi gyelmesebb legyen a közlekedésben. Legyen az 
kerékpáros vagy autós – mindenhol a fi gyelmesség a legfontosabb.

BOLVÁRY RÓZSA az autóiskola vezetésében is részt vesz, sofőrként 
viszont nem lehet egyszerű dolga, hiszen folyamatosan egy 
oktató tekintetét érezheti magán.

Bolváry Rózsa: Való igaz, amit a férjem állít, mármint hogy én 
körültekintően és odafi gyeléssel vezetek. Viszont amikor mellettem 
ül, ő szövegel állandóan, hogyan kell vezetni, a sarkokon jelzést adni, 
és hogy merre forduljak. De már megszoktam, és ráhagyom. Hadd 
mondja, ha megszokta.
• Annak idején önnek nehezére esett megtanulni vezetni?

Nem, nem. Akkor még 30 óra volt a kötelező oktatás, és az reá-
lisnak tekinthető. És úgy gondolom, hogy mindent elsajátítottam. 
De azért a mai napig mindig körültekintően és óvatosan vezetek. 
A városban talán túl fi gyelmesen, de minden gyerekre meg kerék-
párosra ügyelek.
• Volt-e esetleg balesete, koccanása?

Nem, soha. A férjem szerint lassan hajtok, de hát most mit 
rohangásszak a főutcán, nem?
• Mi a véleménye azokról a férfi akról, akik rögtön nyomják a 

dudát, ha egy lassabban hajtó nő kerül elébük az úton vagy itt 
a városban?
Hát nem jó a véleményem, de úgy vagyok vele: kerüljön ki! Én 

nem fogok gyorsítani, az biztos. Ha ő siet, akkor kerüljön. Majd 
meglátja, érdemes vagy nem. A nők nem fognak előzni olyan rá-
menősen. Velem előfordult – évekkel ezelőtt –, hogy a gyerekekkel 
mentem Szabadkára, és egy viszonylag hosszú útszakaszon át egy 
nagy kamiont követtünk, amely nyolcvannal ment. De én hogy 
kerüljek, amikor a Szabadkai úton 80-as a megengedett sebesség, 
meg egyáltalán miért, ha az előttem haladó teherautó betartja a 
szabályos sebességet. De a többi résztvevő a közlekedésben, főleg a 
férfi ak, igenis elkerültek minket és a kamiont is. 
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A szakemberek véleménye után most gyakorló autóvezetőkkel 
beszélgetünk, méghozzá hölgyekkel. ADRIANNA számunkra úgy 
tűnt fel, hogy egy itteni ifjúsági táborban ő fuvarozza a férfiakat. 
A kérdés marad: vezetésben a férfiak jobbak?

Adrianna: Szerintem ez nem igaz. A nők ugyanolyan jók lehetnek, 
mint a férfi ak, sőt lehet, jobbak is.
• Esetleg a barátnőid is, rokonaid is jó vezetők?

Igen. Kimondottan jó vezetők. A nővérem nagyon jó sofőr, 
anyukám is, én is annak tartom magam.
• Honnan ered az a mítosz, hogy a nők kevésbé jól hajtanak? Miért 

mondják ezt a férfi ak?
Minden foglalkozással kapcsolatban fölmerül, vajon a férfi ak 

vagy a nők a jobbak, ez esetben is ugyanez történik. De ez nagyon 
bő téma. Például a férfi ak kicsit hevesebben reagálják le a dolgokat, 
amikor „dugóba” keverednek, a nők meg kicsit higgadtabbak. A 
férfi ak vezetési stílusa agresszívebb, merészebb. Az ilyen típusú haj-
tásról 18-19 éves koromban beszélt velem az édesapám. Azóta nincs 
ezzel problémám. Persze a mai napig tapasztalom, hogy rádudálnak 
az autómra, de én ezt nem veszem komolyan, ugyanis betartom a 
szabályokat. És nincs is gyors autóm. Inkább lassabban megyek és 
elővigyázatosabban, elsősorban azért, mert az autó is ennyit enged 
meg. Szerintem a nők egyáltalán nem vezetnek bizonytalanabbul, 
mint a férfi ak. Lassabban vezetnek, annyi bizonyos. De az csak a 
férfi ak türelmetlenségét bizonyítja, hogy rádudálnak a lassabban 
vezető nőkre.
• Annak idején hogy ment a vezetési engedély megszerzése?

Ez érdekes kérdés, mert én harmadjára vizsgáztam le. De ez nem 
azért, mintha rosszul vezettem volna, hanem mert az autós oktatók 
túlságosan is ismerik a családomat, és biztosak voltak, lesz pénzem 
legalább ötször is kimenni – ugyanezt a nővéremnél is eljátszották. 
Tudtam előre, hogy biztosan nem fognak elsőre átengedni. Szóval 
ilyen is van. De amióta én is közlekedek és járok-kelek a városban, 
látok olyan hibákat, amelyeket nők követtek el. Szabálytalanul 
hajtanak ki a főútra, nem engedve el a főúton levő sofőrt. Azonban 
láttam olyat is, amikor egy férfi  próbált parkolni. És még azt mond-
ják, hogy a nők ebben gyöngék! Ülök tehát egy kávézóban, és látom, 
hogy két autó közé be akar állni egy férfi . Először meglökte az előtte 
álló kocsit, majd „rükvercben” a háta mögött levőn taszított egyet. 
Aztán megint előre, megint hátra – ezt vagy négyszer eljátszotta. 
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Úgyhogy embere válogatja, s ez szerintem független attól, hogy nő 
vagy férfi  a sofőr, a vezetési készség szerintem egyéntől függ.

Kishegyesi értelmiségiként MÁRTÁt is arról faggatjuk, miért dudál 
rögtön sok férfi, ha nőt lát a volánnál. Másrészt viszont be kell 
vallani, valóban sok olyan hölgyet látni, akik az útkeresztező-
désben elbizonytalanodnak.

Márta: Húsz éve vezetek. Elöljáróban annyit, hogy szerintem 
Kishegyesen nem lehet megtanulni rendesen vezetni, ehhez el kell 
menni egy nagyvárosba, például Újvidékre. Nos, a kezdet kezdetén 
én is leálltam az útkereszteződésnél. Rám is dudáltak, mert nem 
tudtam megindulni, amikor átváltott a villanyrendőr, és nem tudtam 
sávot váltani. A parkolásról ne is beszéljek. Inkább egy kilométert 
gyalogoltam a városban, de úgy parkoltam le, hogy a környékemen 
nem volt egyetlen másik jármű sem. De most már mondhatom, hogy 
bármilyen beállás, bármilyen parkolási módszer, sávváltás, legyen 
az Budapest vagy Szaloniki központja, többé nem számít gondnak.
• Ez lenne a rutin?

Igen. Másfelől szerintem a fő probléma az, hogy a férfi ak nem is 
hagyják a nőket vezetni. Amikor egy család utazik, általában ugye 
a férfi  vezet. Mert a férfi  nem bírja elviselni, hogy a nő ott váltson, 
ott hajtson, ahol akar, meg hogy nem előz, pedig lenne ideje rá. 
A nők biztonságosabban vezetnek, nem mennek bele kockázatos 
helyzetekbe pusztán azért, hogy pár perccel gyorsabb legyen a 
megérkezés. Nekem is volt három koccanásom, de semmi közöm 
sem volt a történethez. A férfi ak voltak a hibásak, mert siettek, ezt 
el is ismerték, és ki is tudtunk egyezni utána. Én tehát azt állítom, 
hogy a nők biztonságosabban vezetnek, a siető férfi ak pedig várja-
nak egy kicsit, ha kell.

NAGY NÁNDOR kollégánk többek között autósrovatot vezetett 
évtizedekig a Családi Körben és az Újvidéki Rádióban is. A 
kérdés marad: kik a jobb autóvezetők? A nők vagy a férfiak? 
Lehet-e egyáltalán ezt összehasonlítani?

Nagy Nándor: Számomra ez az egyik legnehezebb kérdés, tud-
niillik két dolog van a világon, amit nagyon szeretek: az autó és a 
nők. Esetleg még a vörösbort hozzátehetném, de mivel az autózással 
nem megy, akkor maradjunk annál, hogy nehéz eldönteni, kik a 
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jobb vezetők. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy például a 
férfi ak jobban főznek, jobb szakácsok, mint a nők. A szállodákban 
a főszakácsok általában férfi ak, de a főszakács főz legkevesebbet, és 
az igazi ebédet, a mindennapi ebédet csak a háziasszony tudja meg-
főzni. Tehát ez egy tévhit. Azt is mondják, hogy a nők jobbak, mert 
kevesebbet karamboloznak. Hát igen, mert kevesebbet is vezetnek. 
Tehát százalékarányban kevesebbet vannak jelen a közlekedésben, 
mint a férfi ak. Szinte nincsenek buszsofőrök, kevesebb a taxis, a 
vállalati gépkocsivezető. Tehát már ennyiben is vita tárgya az, hogy 
a nők kevesebbet karamboloznak. A nőkről elismerjük, hogy igen, 
óvatosak. De hát ők kevesebbet is vezetnek, így a gyakorlatuk is 
kisebb, mint a férfi aké, úgyhogy szerintem a nők ezért időnként ve-
szélyesebbek lehetnek, mint a férfi ak, pont azért, mert nincs akkora 
gyakorlatuk. Általában a nők a városban hajtanak, munkahelyre, 
piacra mennek, a férfi ak viszont nagyobb távolságra vezetnek.
• Személyes tapasztalatok?

Volt valamikor egy hölgy a hatvanas években, egy kolléganőnk, 
aki arról volt ismert, hogy igen keménykezű gépkocsivezető volt, 
olyannyira, hogy nem is szívesen ültek be vele az autóba. Amikor a 
déli órákban indult haza, megállt az irodaajtóban, és megkérdezte: 
gyerekek, megyek haza, ki jön arrafelé? Erre mindenki lesütötte a 
fejét, és senki nem nézett fel, ő pedig persze távozott. Egyszer én 
mégis megkértem, hogy vigyen el egy darabig. Nem mentünk el két 
sarkot sem a rádiótól, mikor azt mondtam: ide fi gyelj, kolléganő, 
állj meg, szálljunk ki az autóból, és verjük inkább kalapáccsal, mert 
az kevésbé fog fájni neki. Az a nő valóban úgy gyilkolta az autót, 
hogy nekem a szívem fájt.
• Végül mit üzenjünk a nőknek és a férfi aknak arra az esetre, 

amikor kormánykerék mellé ülnek? 
Mindenki legyen tudatában annak, hogy milyen az erőnléte, 

és hány éves. Mert ahogy múlnak az évek, ötven-, hatvan- vagy 
hetvenévesen már nem úgy vezetünk, mint egykor harmincévesen. 
Tehát ez a lényeg. Ha már belátom, hogy a refl exek gyöngébbek, 
akkor nem lesz baj. És minél idősebb az ember, annál tovább kell 
neki fi gyelnie, néznie a sarkon jobbra meg balra, mert az érzékszer-
vek már tompábbak. Ha ennek tudatában vagyunk, akkor nincs 
különbség férfi  és női vezető között.
• Ugyanakkor a közlekedésben a viselkedés is igencsak megvál-

tozott…
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Hát igen, kénytelenek vagyunk vadabbul vezetni, mert a városi 
utcák túlzsúfoltak, torlódások vannak, és aki nem igyekszik, az fél 
óra alatt teszi meg azt az utat, amit egyébként megtehet mondjuk 
15-20 perc alatt. Szerencsére a városban most már 50–60 kilomé-
teres sebességkorlátozás van, úgyhogy a karambolok nem olyan 
veszélyesek. Mindenesetre vissza kellene szorítani ezt a vad autózási 
szokást, és úgy kell autóba ülni, hogy közlekedjünk vele, nem pedig 
azért, hogy legénykedjünk és rohangásszunk.

A témát illetően kikértük dr. HÓDI SÁNDOR pszichológus véle-
ményét is.

Hódi Sándor: Először talán defi niáljuk, határozzuk meg a biz-
tonságos vezetés fogalmát, mert az nem egyértelmű, hogy ki a jó 
vezető vagy a rossz vezető, ha nem ugyanazt értjük alatta. Szerintem 
társadalmilag, emberileg, szakmailag, és hát magát a biztonságos 
gépkocsivezetést illetően is az a jó vezető, aki minimális kockázat-
tal, lehetőleg balesetmentesen vezet 30-40 évig, vagy addig, míg a 
volánt le nem teszi. Ilyen értelemben összehasonlítva a statisztikai 
adatokat nőkre és férfi akra vonatkozólag az a helyzet, hogy a nők 
biztonságosabban, jobban vezetnek. Messze, messze kevesebb bal-
esetet követnek el, mint a férfi ak. Ez persze minden férfi  önérzetét 
sérti, mert ő először is úgy gondolja, hogy izmosabb, erősebb, 
agresszívabb, és keményebben tapossa, nyomja a gázt. De hát ez 
nem a jó vezetés ismérvei közé tartozik. Sem az agresszivitás, sem 
a „majd megmutatom én”, sem a „majd én leelőzöm”, sem pedig a 
bizonyítani akarás. Ez nem a közutakra való. Ez nem azt jelenti, 
hogy a női vezetők egy része tulajdonképpen nem okoz ilyen-olyan 
bonyodalmakat. Éppen talán az aggályosság, a túlzott körültekintés 
olykor a kelleténél jobban csökkentik a tempót, néha talán dugót 
okoznak, stb. De ezek általában nem balesetveszélyes szituációk. 
Nos, persze azért különböző alkatok vannak, és hát a férfi ak között 
is akadnak többé-kevésbé kiegyensúlyozott emberek, akik harmoni-
kus személyiségűek, különösebb konfl iktusoktól nem szenvednek. 
Ők biztonságos vezetők. Viszont akadnak olyan férfi ak is, akikre 
a személyiségalkatukat tekintve azt mondhatnánk, hogy a min-
dennapi általános cselekvési szituációkban gátoltak, frusztráltak, 
visszafogottak. Ezek egy hányada rendkívül veszélyes tud lenni a 
közutakon, mert ott ugye bent ül abban a kis fülkében, és kegyet-
lenül bizonyíthat, és kegyetlenül tapos, hajt.
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• Az ilyen személy az utakon agresszívvá válik?
Igen, mert hát ott bizonyít! Mert ott nem kerül közvetlen kap-

csolatba konkrétan más személyekkel, hanem maga a közlekedési 
szituáció az, ahol mozog, és ott úgy érzi, hogy ő is valaki, így hát 
majd ő is megmutatja. Ez az egyik réteg, amely balesetveszélyes. 
Másrészt az életkor is nagyon fontos. Tulajdonképpen minden lé-
tezhető kategóriát fi gyelembe véve a fi atalok, a 20 évesek, a 20–25 
év közöttiek, ezek rendkívül veszélyesen vezetnek. Érdekes módon, 
több instruktorral beszéltem erről, s azt hiszem, az ő szemléletükön 
is változtatni kellene. Mert a gépjárművezető-oktatók úgy élik meg 
a helyzetet, hogy a fi atalok rendkívül gyorsan megtanulnak vezetni, 
és nagyon ügyesek, szemben mondjuk a tutyimutyi 40–50 éves má-
mikkal vagy bácsikkal, akik ügyetlenkednek, keresik a váltót, meg 
hát ne is mondjam tovább. Sajnos ebben az esetben ez pont fordítva 
van. Nézzük csak meg a hétvégi baleseti statisztikákat, vagy menjünk 
be egy biztosítótársaságba, és kérdezzünk rá. Ma egy huszonéves, 
terepjárót hajtó fi atalnak a biztosítása ötször annyi, mint egyébként 
egy élemedett korú nőé vagy férfi é, mert bizonyítottan rendkívül 
veszélyesen vezetnek, kevés körültekintéssel, kicsit kritikátlanul. És 
ott is nagy a bizonyítani akarás: életkori jellemző, nem véletlenül 
sorozzák be katonának a 18–20 éves korú fi atal fi úkat, férfi akat: ők 
kockázatvállalók. Nem az 50 éveseket, azok már körültekintőek. 
Azok nem nagyon lövöldöznek, meg nem vállalnak semmit. Ez egy 
életkori sajátosság: az élménykeresés, a nagy bizonyítani akarás, a 
kaland, a kockázat, és ha engem kérdeznének, én csak feltételesen 
adnám meg a 18 vagy 20–22 évesnek a vezetői engedélyt, illetve 
hamar és könnyen bevonnám, mert az nincs rendjén, hogy életük 
virágjában százával, ezrével halnak meg, és kockáztatják a velük levő, 
más fi atalok életét is. Ez egy társadalmi probléma, ezt tudatosítani 
kellene. Nem a nőkre fókuszálnék, hanem a fi atal, életerős, szépre-
ményű férfi akra, akik nem jó helyen bizonyítanak, és máris kész a 
baj. Engem azért is felettébb bosszant vagy foglalkoztat ez a kérdés, 
mert ugye más korokban vagy társadalmakban, más körülmények 
között ez a fi atal életenergia, ez az adrenalin arra kellene, hogy az 
elnehezült, reménytelenül problémássá váló társadalmi helyzetek 
mielőbb megoldódjanak. Ehhez kellene a fi atalos tettvágy, az új 
élet akarása, a dolgok rendberakása – ők viszont inkább kivonul-
nak a diszkókba és a terepjárókba. Ez az, ami nem szerencsés. A 
mi elöregedő társadalmunkban az a kevés fi atal is valahol másutt 
vezeti le a hasznos energiáját, például hajnalokig diszkózik. Azután 
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kerülnek be a diszkóbalesetek a hétfői újságokba, a médiába, hogy 
hol, hányan, miként fordultak föl és haltak meg értelmetlenül.
• Az ön családjának, baráti körének a hölgytagjai hogyan ve-

zetnek?
Mindenki vezet, férfi , nő, fi atalabbak és korosabbak is, de óva-

tosan és körültekintően. Ha például én úgy érzem, hogy valami 
gondolatok megszállták a fejemet, és szeretnék elspekulálni, hogy 
miért így vagy úgy, és nagyon elmerülök, akkor szívesebben áten-
gedem ilyenkor a volánt. És akkor közben mélázgatok és töprengek, 
közben összeállhat egy tanulmány anyaga. De van, amikor időre 
kell odaérni valahová. Akkor szívesebben ösztökélem őket, hogy 
engedjék át nekem a kormánykereket, majd visszafelé ti vezettek. 
Ami nem azt jelenti, hogy a gyorsaságot kedvelem, de talán azért 
a fölösleges időveszteséget is el lehet kerülni.



■ 



■■  

Olyan móduszokat 
kellene kitalálni, 

hogy ha valaki el is megy, 
a munkahelye, 

rokoni kapcsolatai 
és a kommunikáció révén 

megmaradjon a kapcsolata 
a szülőfölddel, mert akkor 

nem veszítettük el 
véglegesen.



■ 
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HALÁL ÉS ELMÚLÁS

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk, az ő lelkük üdvösségéért 
imádkozunk november legelején, mindenszentek és halottak 
napján. De hogy érzik magukat azok, akik ilyenkor a temetőt 
járják, a hozzájuk közel állók sírjait látogatják? Hogyan lehet 
átvészelni a veszteséget, mi az, ami kapaszkodót nyújt az élet 
folytatásához? 

Először SZAKÁLY JÓZSEF szabadkai római katolikus plébánost 
kérdeztük a témáról. 

• Ebben a műsorban az élőkhöz és az élőkről szeretnénk szólni, 
azokhoz, akiknek folytatniuk kell az életet, miután elveszítettek 
egy hozzájuk közel álló személyt. Mit tud ilyen esetben a vallás, 
az egyház nyújtani, mondani?
Szakály József: Tegnap este láttam egy fi lmet. Ott hangzott el 

egy ilyen mondat – orvosi sorozatról van szó –, hogy az egyetemen 
az orvostanhallgatóknak regényeket mesélnek arról, hogyan kell 
feldolgozni a halált. De senki nem szól arról, hogy hogyan kell élni 
utána. Rögtön az jutott eszembe, hogy igazából erről kellene egy 
kicsit beszélgetni. Hogy nem maga a halál traumáját kell csak földol-
gozni, hanem itt maradni utána és tovább élni. Igazából, ha az ember 
komolyan gondolná a keresztény tanítást és elfogadná mindazt, amit 
az Úr Jézus magáról, az élet értelméről szól, akkor nem lenne olyan 
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nagyon nehéz ez a földi élet. Nem lenne nagyon nehéz együtt élni 
ezekkel a dolgokkal: halál és elmúlás. Hiszen az embernek biztos 
tudása van arról, ha egyszer hívő ember, hogy mi miért van, hogy 
miért élünk, és mi vár ránk utána. Igen ám, de hát emberek vagyunk, 
és az a baj, hogy a sátáni kísértés nagyon is kihasználja, hogy mi 
sokszor meggyőződésünkben is megingunk, megbotlunk. Tehát az 
embernek egyik legnagyobb kísértése ilyenkor a kétség. Kérdezte 
tőlem például az egyik hívő, egy magyarországi katasztrófára utalva, 
hogy mit vétett az a szerencsétlen kisgyerek, aki ott meghalt. Nem 
vétett semmit. Akkor miért halt meg? És akkor elkezdtem rajta 
gondolkodni, és azt találtam mondani, hogy miért gondolja, hogy 
rossz dolog az, ha valaki meghalt. Lehet, hogy nagyon teologikusan 
válaszoltam… Márpedig azt hiszem, hogy valahogy tényleg itt fog-
ható meg a kérdés gyökere, a lényeg: mi ugyanis rettentően félünk 
a haláltól. Ez hozzátartozik az emberi voltunkhoz, a kiszolgálta-
tottságunkhoz. Uralkodni akarunk az egész világ fölött, az egész 
Földön, s hála az orvostudománynak képesek vagyunk már sokszor 
uralkodni betegségeken is, ám megtapasztaljuk ugyanakkor, hogy 
létezik bizony egy dolog, amin nem tudunk uralkodni. Az pedig 
maga az élet. Kitolható, meghosszabbítható, de nem tudjuk örökké 
megtartani itt, a földi körülmények között. A halálról és a halál 
elviseléséről beszélni keresztény szempontból csak akkor érdemes, 
ha az ember tényleg keresztény módjára néz vele szembe. Tehát az 
az ember, aki magát kereszténynek mondja, de nem hiszi azt, hogy 
létezik egy túlvilági élet egy másik létmódban vagy – nevezzük így 
– egy másik dimenzión túli valóságban, egy élet, ahol az ember lelke 
tovább él, akkor nincs értelme erről tovább beszélni. Az keressen fel 
inkább pszichiátert vagy pszichológust. Ha keresztény szempont-
ból nézzük, akkor az imént mondottakat el kell fogadni. Akkor is 
nehéz lesz, de el kell fogadni, amit az Isten saját magáról mond, 
miszerint ő megteremtette az embert, és azt akarja, hogy minden 
ember a földi élete után ott legyen, ahol ő is van. Abban az örök 
létmódban, abban a dimenzión túli valóságban, ahol ő él, amit mi 
földi szavakkal mennyországnak vagy örök boldogságnak nevezünk. 
Szembenézni a halállal azért nem könnyű, mert megtapasztaljuk: 
gyönge a hitünk. A legvallásosabb személy is sokszor elbukik ezen 
a vizsgán, amikor a saját hozzátartozójának elvesztését nem tudja 
földolgozni. Akkor derül ki, hogy hiába prédikált nagyokat, hiába 
élt olyan nagyon katolikus életet, amikor éppen ebben a legérzé-
kenyebb pontban képtelen azt mondani: igen, Uram, tudom, hogy 
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nálad van, tudom, hogy a Te kezedben van, imádkozom érte – ennyit 
tehetek és kész. Én azt szoktam mondani a saját családtagjaimnak és 
a barátaimnak is, hogy nem kell félni a fájdalom kimutatásától. Ha 
valaki katolikus, akkor az nem azt jelenti, hogy a temetőben nem 
sírhat, egy temetés alkalmával nem zokoghat. Egy fájdalmas sírás 
nem biztos, hogy a reménytelen fájdalmat jelenti az emberben. Mert 
hiszem, hogy van örök élet, és találkozni fogok vele, ha kiimádkoz-
zuk, hogy ő is bejusson a mennyek országába, vagy esetleg a halálos 
ágyán elvégezte a gyónását, tehát több esélye van rá, hogy bejut. És 
én is úgy fogok élni, hogy igenis oda kerüljek, mert szeretnék ott 
lenni az Istennél. Akkor nemcsak remélem, hanem bizonyos vagyok 
benne, hogy viszont fogom látni. De hogy ez mikor lesz, azt nem 
tudhatom. Tehát: miért ne mutatnám ki a fájdalmamat? Hiszek az 
örök életben. Tudom, hogy viszontlátom, de nem tudom, mikor. 
És fáj az, hogy sokáig nélküle kell élnem.
      

A gyász és a veszteség témájára SINKOVICS NORBERT kollégánk 
egy jegyzetet szánt. 

Sinkovics Norbert: „Addig jó, amíg sorban megy.” Ezt a mon-
datot utoljára a nagyanyám temetésén hallottam. Ezzel igyekeztek 
a falubeliek vigasztalni a családot. Valóban addig jó, amíg sorban 
megy. Csak nem mindegy, hogy mikor kerül szerettünkre a sor. 
A nagyanyám 79 évesen távozott el. Megérte, hogy négy unokája 
felnőjön, valamint négy dédunokája első lépéseit és szavait is 
hallotta, illetve látta. Megérte mindazt, amit mindannyian titkon 
álmodunk. Biztos talajon álló gyermekeket hagyni maga után. 
Tudtuk, a fájdalom ellenére tovább kell lépni. Persze idő kell, idő 
kellett hozzá.

A sors azonban nem mindig tartja magát ehhez. Tízévesen ma-
radtam apa nélkül. Számomra 1996 nem csak az üres polcokról, a 
szorongásról és a félelemről emlékezetes, hanem – és most egy újra 
a nagyanyám temetésén hallott megállapítást hozok fel – akkor 
lettem felnőtt. És valóban. Akkor ott, februárban, valahogy kisza-
kadtam a gyermekkorból, és tízévesen felnőtt lettem. Persze anyám 
megpróbálta ellensúlyozni a helyzetet és megőrizni a gyermeket 
bennem, amiért hálás vagyok neki. Akkor ott az értelmem határait 
súrolta a tény, hogy valaki, akinek nem kellett volna még meg-
halnia, mégis elment. Azután még hosszú ideig szorongva jártam 
haza az iskolából, attól tartva, hogy újra valaki elment azok közül, 
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akiket szeretek, szerettem. Sok kérdést tesz fel ilyenkor a gyermek 
magában. Ma már bugyuta kérdéseknek találom ezeket, de akkor 
igenis mindennél fontosabb volt, hogy valahogy megfogalmazzam 
a félelmeimet. Talán a „miért?” és a „hogyan?” kérdések voltak a 
leggyakoribbak. Ma már tudom, hogy ezekre nincs válasz. 

Azóta sok idő telt el. Tovább kellett és tovább is akartam lépni. 
A legnehezebb az volt, hogy szembenézzek a saját szorongásaimmal. 
Kis felnőttként kellett élnem. Ezt kívánta a családi helyzet, és ezt 
kívánta az akkori állapot is az országban. És sikerült. Mert nem 
akartam azt a szemernyi létet, amellyel megajándékoztak a szüleim, 
csak úgy veszni hagyni. Közhelynek hat, de van abban valamilyen 
igazság: túl kell élni a nehézségeket és meg kell élni az életet, még 
ha nehéz is.

Addig jó, amíg sorban megy – hangzott el az iménti jegyzetben. 
A bácskossuthfalvi SIMON ANNA családjában azonban nem 
sorban ment. 

Simon Anna: Valahogy én magam is csodálkozom, hogyan tudtam 
feldolgozni a dolgokat. A legidősebb fi am 2009. január elsején este 
lefeküdt, és másodikán reggel nem ébredt föl. Azt mondták, hogy 
álmában érte az infarktus. A 41-et töltötte december másodikán. 
Január másodikán tehát meghalt. De a Jóisten megajándékozott 
egy adottsággal, tulajdonsággal, nem tudom, minek nevezzem. 
Enyhítette ezt a tragédiát, hogy én tettem rendbe, fölöltöztettem 
a gyereket, mindent magam csináltam, nem engedtem másnak, de 
mintha nem lettem volta tudatában semminek… A déli harangszót 
hallottam először. És aztán mintha a kép megszűnt volna, mintha egy 
másik világban lettem volna, abszolút semmire sem emlékszem, ami 
történt körülöttem. Semmiféle gyógyszert, injekciót, semmit nem 
kaptam. Csak azt tudom, hogy fehér koporsója volt a gyereknek, és 
én láttam az arcát a koporsón keresztül, nyilvánvaló, hogy ez csak 
egy képzet, de most is állítom: láttam az arcát. Végig láttam. De hogy 
miként temettük, arra nem emlékszem. Nekem annyira jó, hogy ez 
így van. Mert egyszerűen csak úgy érzem, hogy most éppen nincs 
itthon. Persze tudom, hogy meghalt, nem jön vissza. De valahogy 
így tudom feldolgozni. Biztos így védekezik a szervezetem az egész 
ellen, és ha valaha volt is valami rossz, nem jut az embernek az eszébe, 
csak a szépet tudom előhozni vele kapcsolatban.
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• Nyújt-e valamilyen vigaszt az, hogy nem szenvedett sokáig?
Igen, igen. Mert anyukámat láttam rengeteget szenvedni, ugyan-

ezzel az eredménnyel, hogy úgy mondjam. Az lett a vége, hogy 
anyu meghalt. Az apukám hirtelen halt meg. Anyósom nagyon 
szenvedett, apósom hirtelen halt meg. A fi am is hirtelen. Mind a 
kettő nagyon szörnyű. De ha elgondolkodom, hogy azokon a kí-
nokon, azon a szenvedésen nem ment át, akkor talán azt mondom, 
hogy a Jóisten jót akart, de nagyon sietett. Nagyon nehéz gyereket 
elveszíteni. Tényleg. Azt föl kell tudni dolgozni, de valahogy úgy 
érzem, hogy az ember úgy élheti meg, hogy erőt vesz saját magán. 
És azonkívül, hogy az az egy fi am elment, van még kettő. A párom, 
ő a mai napig is nehezebben viseli, mint én. Egy nap nem múlik el, 
hogy ne szaladna ki a temetőbe. És nem megyünk ki együtt. Csak 
külön-külön. Mert mindenki kisírhatja magát, ahogy jólesik. Nem 
kell visszafognom magam, hogy őt ne szomorítsam, őneki meg, 
hogy engem ne szomorítson. Tehát mindenki a saját útján jár ki 
a temetőbe. Olyankor az az érzésem, mintha hallanám a hangját, 
hogy szól, beszélgetünk. De nem álmodok vele.
• Milyen irányba változnak azok az első érzések?

Az első reakció: ezt nem lehet túlélni! A temetés meg olyan, 
mintha az ember egy fi lmben volna, és saját magát látja ott. Elmúlik 
két hét, három hét, míg a valóságra döbben. Az a valódi mélypont, 
az biztos. Ez bizonyára másoknál is így lehet. Amikor az ember a 
valóságra rádöbben, azon át kell billenni. Ez többé-kevésbé sikerül 
az embereknek, de ekkor nagyon sokan nem jó irányba billennek. 
Hogy hit kell-e hozzá, nem tudom, de erő biztosan kell, meg nagy 
önfegyelem. Nagyon kell. Ahhoz, hogy most én is nehogy tönk-
remenjek. Nem a haláltól való félelemről van szó, azon úgysem 
tudok változtatni. De ha én a családomat is tönkreteszem a saját 
fájdalmammal, akkor megint csak mit csináltam? A másiknak is 
baja legyen? Ez ad erőt ahhoz, hogy tovább léphessünk, mindig 
csak egy lépéssel – hogy túléljük a fájdalmat, fölerősödjünk. Ezt 
tudom mondani mindenkinek, akivel valamilyen tragédia történt: 
nagyon-nagyon erősen kell saját magának segíteni, saját baján. Mert 
azzal, ha az ember maga alá zuhan, nem old meg semmit.
• Igen, de honnan meríti az erőt ilyen esetben? Mibe kapaszkodik?

Talán azt mondhatom, hogy az élet megedzi az embert, és érke-
zik egy olyan erő, amin én is csodálkozom. Egyébként olyan típusú 
ember vagyok, aki a korához képest igen sokat bohóckodik, és ezt 
is muszáj csinálni ahhoz, hogy a fájdalmamat el tudjam nyomni. 



■ 188 ■ Nánási Anikó – Miklós Csongor ■ 

Egy ideig a kerámiázásba öltem a bánatomat, úgymond azzal 
nyugtattam magam, horgoltam, szóval ilyesmiket csináltam. Aztán 
elkezdtem egy kicsit világot látni, Magyarországra, Németországba 
mentem. Szóval egy kicsikét kimozdultam. Ugyanez a páromnál 
nincs. Rajta látom, neki is szüksége volna ilyesmire, csakhogy ő 
nem olyan mozgékony, mint én. Minderre azt tudom mondani, 
hogy a Jóisten biztos így akarja. Ez egy pajzs, amivel védekezek a 
fájdalom ellen. Azért azt nem mondom, hogy soha nem tör rám 
a fájdalom, mert van, mikor fölébredek, és akkor nagyon-nagyon 
ki kell sírnom magam. Ki kell azért adni az embernek magából. 
Ha én visszafognám magam ilyenkor, az a másnapra rányomná 
a bélyegét. Meg aztán mindig attól rettegtem, mivel a fi am nem 
nősült meg, hogy ha mi nem leszünk, mi lesz vele. Távol álljon 
tőlem, senki nehogy azt gondolja, hogy ez így jó, ahogy van. De 
a Jóisten megoldotta, hogy most már tudom, mi lesz vele, ha én 
nem leszek. De nagyon ráért volna még ezt a megoldást megtalálni. 
Nagyon ráért volna...
• Bele lehet nyugodni Istennek az ilyen akaratába is? 

Muszáj, mert a Jóisten nemcsak örömöt ad ám, hanem bánatot 
is. Amivel bizonyára próbára akar tenni bennünket. Biztos edzeni 
is akar. Bele kell nyugodni. Abban a pillanatban ez őrületes fájda-
lom. Nekem mondjuk egy év, hogy valóságosan átérezzem, ezen 
úgysem tudok változtatni, ennek így kellett lennie. Hogy ebbe 
bele muszáj törődni. Ha nem törődök bele, akkor elmegyek vele 
vagy utána, és ugyanakkor tönkreteszem a páromat, tönkreteszem 
a többi gyerekemet.
• Köszönöm szépen, hogy ezt mind elmondta nekünk. Gondolom, 

nem volt könnyű erről beszélni.
De nekem muszáj, hogy erről beszéljek. Hogy kiadja az ember 

magából, mert ha magába fojtja, az nagyon-nagyon rossz.

A topolyai PINTÉR MARGIT 33 év házasság után veszítette el a 
férjét. Mivel két gyermeke már önálló életet kezdett, magányo-
san vészelte át a kezdeti időszakot. 

Pintér Margit: Életem legszörnyűbb két hónapja volt az, amikor 
a férjemet eltemettük, míg meg nem született a kisunokám. Nagyon 
nagy ürességet éreztem, nagyon nagy szomorúságot, nagyon nagy 
bánatot. Először szinte nem tudtam mit kezdeni magammal, de ez 
hála istennek nagyon rövid ideig tartott. Mikor a kisunokám meg-
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született, akkor megváltozott minden, és nagyon nagy elánnal foly-
tatom tovább az életemet. Vannak terveim és vannak elképzeléseim 
az életről. Tehát az én tervem az, hogy ahol a gyerekeim születtek, ezt 
a családi házat fönntartsam, és őket mindig ide visszavárjam. Nekem 
nagyon fontos a családi harmónia és a családi szeretet, és szeretnék 
hozzájárulni ahhoz, hogy ezt meg is őrizzem. Úgy is érzem, hogy 
szívesen jönnek haza hozzám. Mindenszentekre is hazalátogatnak, 
hogy szeretett férjemről megemlékezzünk, imádkozzunk érte és 
kilátogassunk a sírjához, friss virágot vigyünk a temetőbe. Nekem 
nagyon fontos az, hogy a virág az a virág legyen, amit én tavasztól 
őszig nevelgetek és ápolgatok itt, a saját kertemben. Hogy azt tegyük 
az ő sírjára, mert így a saját munkám is egy kicsit odahelyezem. És 
amikor így én ott a sírt rendezem, tisztítom békében, nyugodtan, 
akkor az embernek visszajönnek az emlékei. Szép dolog úgy kimenni 
a temetőbe. Jó érzés, inkább azt mondanám, hogy nagyon jó érzés 
a számomra. És ha el is hagyom a temetőt, és hazajöttem, akkor 
megnyugvás vesz körül. 
• Az évek során halványodik-e a gyász, vagy az emberben hogyan 

él ez az érzés?
A gyászra az idő a gyógyír, és a gyász valamiféleképpen átalakul 

emlékképpé. Tehát úgy érzem, úgy nem tudom őt elfelejteni, ha 
beszélek róla. És ha beszélek róla, akkor visszahozom őt a családba. 
Így alakult át a gyász a számomra. 
• Megszépülnek-e az emlékek, vagy szomorú lesz tőlük? 

Igen, az emlékek megszépülnek, talán csak a szépre emlékezünk, 
és a rosszat elfelejtjük. Persze csak a magam nevében tudom ezt 
mondani... 
• Említette, hogy vannak tervei, elképzelései, és az életkedve is 

visszatért. Eddig azonban el is kellett jutni valahogy.
Szerintem aki így egyedül marad, próbáljon tartozni valamilyen 

közösséghez. Én például tagja lettem a Nefelejcs női kézimun-
kaklubnak. Akad más lehetőség is, a nyugdíjas-egyesület, vagy a 
könyvtár keretein belüli csoport. Van számítógép-iskola nyugdíja-
soknak, és én beiratkoztam oda, hogy egy kicsit fejlődjek a korral, és 
a gyerekeimmel többet bírjak kommunikálni. Ugyanakkor most az 
angol nyelviskola is megindult, oda is bejelentkeztem. Kell fejlődni. 
Pozitív személyiség vagyok, s érzésem szerint hasonlóan pozitív 
személyek vesznek körül. Apró örömöknek is tudok örülni: ha a 
nap kisüt, vagy egy-egy virág kinyílik, vagy rám köszön egy régen 
látott ismerős, mindennek nagyon tudok örülni. 
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Témánkról a folytatásban Káich Katalint, a szabadkai Magyar 
Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánját kérdeztük.

• Aki ismeri Káich Katalin tanárnőt, tudja, hogy energikus, 
örökmozgó és mindig mosolygó személyről van szó, viszont a 
jókedv és a dinamizmus mögött rejlenek azért életbeli tragédiák. 
Tanárnő, önt is érte fájdalom. Hogyan sikerült feldolgoznia?
Káich Katalin: Azoknak az elvesztése, akiket nagyon szere-

tünk, rettenetesen nehezen feldolgozható. Egymás után veszítettem 
el édesapámat és a férjemet. Később az édesanyámat is. Ami azt 
jelenti, hogy itt állok teljes egyedül ebben a világban. Rengeteg 
barátom van természetesen, de a szülők elvesztése, és egy olyan 
férjnek az elvesztése, mint amilyen Bambach Róbert volt, aki gya-
korlatilag a teljes egésznek a második fele volt, az első fele ugye én 
vagyok, aki itt maradtam. Azt hiszem, hogy nem kell mondani, 
ezek olyan dolgok, amelyeket nehezen lehet feldolgozni. Nem 
merném azt állítani, hogy ma, 2010-ben teljes mértékben feldol-
goztam ezeket a dolgokat, inkább azt mondanám, hogy tudomásul 
vettem. A férjem elvesztése volt a legfájdalmasabb, hiszen egy egész 
életet terveztünk ki együtt, és ez omlott össze, vált semmivé egyik 
napról a másikra. Az alapkérdés gyakorlatilag az volt, hogy meg 
tudok-e maradni, vagy pedig nem. Azt kell mondanom, hogy az 
irodalom, nevezetesen Tamási Áron is segített. Tamási Áronnak 
egy története, amely arról szól, hogy fönn a Havasokban él egy 
idős erdész. Teljesen egyedül, a lányát elveszítette. Arra jön egy 
vándor. Az öreg megvendégeli, elkezdenek beszélgetni, és az öreg 
fölteszi a kérdést a fi atalembernek, hogy elvenné-e a lányát felesé-
gül. A fi atalember azt mondja, hogy először látnia kellene a lányt. 
Akkor derül ki, hogy a lány már nem él. A lány emlékét egyedül 
az öreg erdész hordja a lelkében, a szívében. Ezeket az emlékeket 
szeretné átadni ennek a fi atalembernek azért, hogy ha ő meghal, 
a lánya emléke tovább éljen. Nos, az jutott az eszembe, amikor 
a férjemet elvesztettem, hogy az öngyilkosság bűn, tehát nem 
tehetem meg, és aztán ki fogja az emlékét megőrizni? Én tudom 
a legjobban megőrizni, tehát nekem kötelességem élni tovább. 
Azt hiszem, hogy ez a két dolog volt, ami átsegített azon, hogy ne 
csináljak olyasmit, ami megengedhetetlen. Annál is inkább, mert 
tudjuk azt, hogy az életünket nem mi adtuk magunknak, hanem 
ajándékba kaptuk. Tehát nem is dobhatjuk el magunktól, és ezért 
van az, hogy a másik embert megölni is óriási vétek és bűn. Mert 
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az élet az ajándék, és ilyenképpen kell hozzá viszonyulni. Na most 
egy nagyon hosszú periódus volt ez, az elfogadás útja, ha szabad ezt 
mondanom. És bejött az a történet, amiről én mindig is beszélek a 
hallgatóimnak, és van amikor rögtön meg tudják tapasztalni, van 
amikor később, évek múlva jelentkeznek, és mondják, hogy most 
értettek meg bizonyos dolgokat. És ezek közé tartozik az is, hogy 
az ember mindent megkap az életben, amire szüksége van ahhoz, 
hogy kiteljesítse az életét, de ahhoz is, hogy a problémáit megoldja. 
Nekem egy nagyon-nagyon fontos könyv volt az életemben Rudolf 
Steinernek az előadás-gyűjteménye. Az egyik előadásának az volt a 
címe, hogy A karma és a betegség. Abban többek között elmondta 
azt – és tudatosodott bennem, hogy én ezt valójában tudtam, csak 
valahogy mélyen el volt temetve bennem –, hogy minden ember 
élete egy egyéni történet. Tehát az én életem az az enyém, Robi élete 
az az övé volt, az édesapámé az az övé. Mi egy adott pillanatban 
az életben találkoztunk, hiszen egymást kiegészítettük, üzenetünk 
volt egymás számára, hatottunk egymás személyiségfejlődésére, 
hadd ne soroljam tovább. De az utat akkor is egyedül kell végigjár-
ni. A születés pillanatában egyedül vagyunk, a halál pillanatában 
szintén egyedül vagyunk, de amikor haladunk az életünkben, akkor 
a különböző találkozások, az emberekkel való együttlét úgy tünteti 
föl, hogy nem vagy egyedül. De azután amikor problémás helyzet-
be kerülsz, akkor kiderül, hogy mégiscsak igen. Mert tanácsokat 
lehet adni, sőt kell is, a szeretettel is lehet hatni az emberekre, hogy 
könnyebben viseljék el a problémáikat, de gyakorlatilag a problémát 
neked egyedül kell megoldani. Tehát a férjem élete az övé volt, nem 
az enyém. Én hiába ajánlottam föl a Jóistennek, hogy menjek én, 
és ő maradjon, hiszen a pályája kezdetén lévő, igen ígéretes szín-
házi rendezőként ismerte meg az akkori közösség. Nekem pedig 
már volt néhány könyv a hátam mögött, de természetes, hogy ezt 
a felajánlást a Mindenható nem fogadta el, mert ez az én életem, 
az pedig az övé volt. S mindenkinek megvan, feltehetően a szüle-
tése pillanatában, hogy mi az, amit el kell végeznie, és amikor az 
megtörténik, akkor kell mennie. Ezt minden ember a lelke mélyén 
tudja. Tehát tudjuk azt, hogy ha megszülettünk, megtestesültünk 
ebben a világban, akkor ez a test egy idő után elöregszik, és itt 
kell hagynunk – legalábbis testi mivoltunkban – ezt a világot. De 
minden vallás, minden hit, minden tradicionális gondolkodás a 
lélekről beszél. A lélek az, ami az embert mint olyant megjeleníti, 
a lélek az, ami halhatatlan. Ezt tanulmányozzák a tudósok, azok 



■ 192 ■ Nánási Anikó – Miklós Csongor ■ 

is, akik a halálközi állapotban lévő embereket interjúvolják, mert 
azok visszajöttek, és akkor jön a történet a hosszú alagútról, és az 
útról, amelynek a végén egy gyönyörű fényesség van. Feltehetően 
így élték meg, és valószínűleg mi is így fogjuk ezt megélni. De 
miután egónk van ebben a földi világban, mert a megtestesülés, 
az anyagban való létezés az egóval jár, ez az egó semmi olyasmit 
nem szeret, ami nem róla szól. Tehát gyakorlatilag ezt az egót kell 
megnevelni ahhoz, hogy el tudjuk fogadni: a fi zikai létünk egy 
adott pillanatban megsemmisül. És azt is el szeretném mondani, 
nem véletlen, hogy a kínaiaknál az ősök tisztelete rettentően fontos. 
A hajlékukban ott van egy sarok, ahol az őseik emléke úgymond a 
maga teljességében megnyilvánulhat, hiszen az a sarok számukra 
van fönntartva. Nagyon nagy bajban él ez a világ, amelyben mi 
most élünk, hiszen az embereknek a többsége nemhogy nem ismer 
egy ilyen sarkot a házában, hanem egyáltalán el sem jutnak odáig, 
hogy valamilyen formában emlékezzenek az elődeikre. Arról nem 
is beszélve, hogy tiszteljék őket. És hogy ha arra gondolunk, hogy 
az elődeink jelentik a gyökereket, amelyből nekünk táplálkoznunk 
kell, hogy egyáltalán meg tudjunk maradni ebben a világban és 
értelmes életet tudjunk élni, akkor látjuk azt, hogy milyen sok 
ember él körülöttünk értelmetlenül. De ezen nem lehet segíteni. 
Az utat mindenkinek magának kell megjárnia. Hiszen Jézus is azt 
mondta, hogy én vagyok az út, és ha azon az úton jársz, amelyet 
én neked megmutattam, akkor tudsz csak üdvözülni.
• Ezek szerint a hit sokat segít ahhoz, hogy az ember feldolgozzon 

egy tragédiát?
Mérhetetlenül sokat, és ezt még azok is megérthetik, akik egyéb-

ként úgy ismerik magukat, hogy hit nélküliek, ateisták, nevezzék 
magukat bárminek. De amikor nagyon nagy a baj, és amikor nincs 
kihez fordulni, még ők is Istenhez fordulnak. És mindegy, hogy 
kinek mi az elképzelése az Istenről. Az Istent mi emberi aggyal, az 
aggyal, amivel mi rendelkezünk, nem tudjuk fölfogni. Minden-
esetre, hit nélkül semmit nem lehet megoldani. És ha szabad ezt 
mondanom, akkor én száz százalékban biztos vagyok abban, hogy 
engem a hitem segített át az elmúlt huszonnyolc éven, és a hitem 
tart életben. És a hitem teszi lehetővé azt, hogy a diákjaim úgy 
emlékeznek rám, mint olyan tanárra, aki mindig mosolyog.



■   Halál és elmúlás  ■ 193  ■

Végül ismét SZAKÁLY JÓZSEF szabadkai római katolikus plébánost 
idézzük.

Szakály József: Nem szabad egoistává lennem, amikor a halálra 
gondolok. Sokszor beleesünk abba a hibába, hogy nekem mekkora 
a fájdalmam, mennyire szenvedek azért, mert ez meg ez meghalt. És 
micsoda rettenetesen magányos lettem. Ő pedig, könyörgöm, ott 
gyötrődik a tisztulás állapotában, és várja az imáimat. Segítenem kell 
rajta. Neki rosszabb a helyzete. Látja már az Istent messziről, tudja, 
hogy oda fog kerülni, de kérdés, hogy mikor. Mert kellenek még 
neki érdemek, kellenek neki imák és lemondások ahhoz, hogy ő oda 
eljuthasson. Persze az én fájdalmam is lehet nagy, de ez a fájdalom 
arra kell, hogy sarkalljon, hogy igenis imádkozom érte. Ha könnyek 
között, akkor könnyek között. Az érzelmeket ki szabad mutatni, csak 
tudni kell, hogy miből jön az az érzelem: a reménytelenségből vagy 
pedig az örök életbe vetett hitből. A fájdalmas fölismerésből, hogy 
ideig-óráig nem fogunk találkozni. Nehéz azt mondani, hogy a halál 
az egy jó dolog. Sőt, nem is szabad ilyeneket mondani. Viszont nem 
biztos, hogy tragédia az, ha valaki meghal, és már végre ott lehet az 
Úristen színe előtt. Persze ehhez az kell, hogy az ember elfogadja az 
Úr Jézusnak azt a tanítását, hogy az egész életnek csak az az értelme, 
hogy végre majd ott legyek az Úristen színe előtt. Ott lehessek nála. 
És el kell fogadni az ő mindentudását és bölcsességét. Ő mindenkit 
akkor hív el, amikor akar. Tehát ha az ember úgy éli le földi életét, 
hogy minden erejével a lelki kegyelem állapotára törekszik, ha úgy 
él, hogy mindig arra törekszik, hogy az Úrral találkozzon, akkor nem 
érheti váratlanul a halál. Akkor nincs olyan, hogy hirtelen, fölkészü-
letlen. Emellett persze neveljünk olyan utódokat, akik aztán tudni 
fogják a kötelezettségüket, tehát imádkoznak majd értünk. Ehhez 
persze az is kell, hogy a gyerekek már mirajtunk, felnőtteken lássák 
ezt a helyes magatartást. És ha szabad egy picit visszakanyarodni a 
halottak napjához: ha azt tanulja meg a mai generáció, amit sajnos 
a temetők többségében ma látni, hogy tényleg csak egyfajta halotti 
megemlékezés a temetőbe járás és semmi több, akkor azt hiszem, 
hogy ennek mi fogjuk meginni a levét, mert sokat fogunk gyötrődni 
és szenvedni a túloldalon, mert nem fog értünk imádkozni senki. 
Mert bennünket sem látnak a temetőben imádkozni. Ha erről 
szól a halottak napja, hogy kimegyünk, és azt nézzük, hogy a mi 
virágunk szebb legyen, mint a szomszédé, akkor megette a csuda az 
egészet. Akkor jobb, ha az ember el sem megy, mert legalább nem 
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lesz képmutató a magatartása. Ha tudjuk azt, hogy miért megyünk 
ki a temetőbe, ha tudjuk, azért imádkozunk, aki ott fekszik, vagy ha 
csak egy sima kereszthez megyünk, mert nem tudunk esetleg egy 
távollévő temetőbe elmenni, akkor azért, aki abban a távoli teme-
tőben nyugszik, annak a lelke ott van, és bebocsátásra várakozik az 
Isten előtt. És kell neki még olyan ima, olyan jó cselekedet, olyan 
érdem, amit ő nem tett le az asztalra földi életében. Ha mi még 
megtehetjük helyette, akkor nekünk meg kell azt csinálni. Ha nem 
többször, legalább évente egyszer, halottak napján. 
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HAMUBAN SÜLT POGÁCSA A BATYUBAN

 A vajdasági magyarságot az utóbbi néhány évtizedben több 
elvándorlási hullám sújtotta. Már a régi Jugoszláviából is meg-
annyi itteni ember távozott azért, hogy másutt próbáljon sze-
rencsét. Sokan közülük aztán nyugdíjas éveikre visszatértek. 
Majd következtek a kilencvenes évek, s a hivatalos adatok 
szerint is több tízezren költöztek el Magyarországra, illetve 
távolabbi, akár óceánon túli országokba is. Amikor úgy tűnt, 
kicsit megállapodik a helyzet, újabb elvándorlási hullámra fi-
gyelhettünk fel: a környezetével kommunikáló, nyitott szemmel 
járó egyénnek föltűnhet, hogy ismerősei sorából nap mint nap 
csomagol valaki, és távozik a jobb élet reményében. Ez azonban 
bármennyire ijesztőnek tűnhet, természetes jelenség, hiszen 
mindenkinek joga van a magasabb életszínvonal reményében 
más hazát keresni. E témáról beszélgettünk két olyan fiatallal, 
akik távozásra szánták el magukat, megszólaltattuk továbbá 
dr. GÁBRITY MOLNÁR IRÉN Szociológust, aki a szakember szem-
szögéből világítja meg a problémát.

Az egyre nyitottabb európai határok lehetővé teszik a szabad 
munkaerőmozgást. Ez Szerbiában olyképpen nyilvánul meg, 
hogy az itteni több évtizedes krízis által sújtott emberek folya-
matosan távozásra szánják el magukat. Egy újvidéki fiatalasz-
szony (B. J.) úgy érzi, kevés a reménye az itteni jobb jövőre, 
ezért családjával elhagyja az országot. 



■ 196 ■ Nánási Anikó – Miklós Csongor ■ 

B. J.: Akárkinek elmondjuk ezt a döntést, hogy külföldre költözünk, 
mindig az az első kérdés, hogy miért. És ez teljesen logikus, mert per-
sze gazdasági válság mindenütt van, és pillanatnyilag most mégsem 
olyan a helyzet Szerbiában, hogy az ember azonnal szedje a sátor-
fáját, és meneküljön fejvesztve… Viszont évek óta nem látom jelét 
a javulás lehetőségének. Hogy jobb legyen a közhangulat például, 
nem is tudom ezt másként kifejezni. Gondolkodom a gyerekeimen, 
hogyan fognak felnőni. Ez az egyik vetülete a dolognak. A másik 
viszont az, hogy itt Szerbiában – köztudottan – nem igazán nőnek 
a fi zetések. Az én jövedelmem nagyjából a számlák kifi zetésére 
futotta. Néha még arra sem. A férjem fi zetéséből kellett minden 
más dolgot elintézni, és hát nem volt mindig elég. Ez tehát nem egy 
olyan döntés volt, amit máról holnapra hoztunk meg, hanem amin 
nagyon-nagyon sokáig és hónapokig őrlődtünk. Pontosan azért, 
mert egyikünk sem az a típus, aki eleve elhatározta még anno fi atal 
korában, hogy én már csak azért is külföldre megyek... 
• Nehéz volt meghozni a döntést?

Igen. És nagyon sok álmatlan éjszaka, rengeteg kalkuláció, papír-
ra vetett számadat áll mögötte. De bármikor megingott a bizalmam 
a döntésem helyességében, akkor elég volt csak ránéznem a kifi ze-
tetlen számlákat tartalmazó borítékra, s máris helyrebillentem. A 
férjemnek lehetősége lett volna gyerekkora óta külföldön élni, mivel 
külföldön született, rendelkezik tartózkodási és munkavállalási 
engedéllyel. Mehettünk volna például tíz évvel ezelőtt is, amikor 
összekerültünk. De nem mentünk! Én Magyar Tanszéket végeztem. 
Az ilyen végzettségűekért külföldön nem nagyon kapadoznak 
a munkaadók. Ez is egy bizonyíték arra, hogy itt képzeltem el a 
jövőmet, Szerbiában, pontosabban Vajdaságban. Csak az élet nem 
mindig úgy írja a dolgokat, ahogy mi szeretnénk, és ez járult hozzá 
ahhoz, hogy mégis úgy döntsünk: elmegyünk. Léteznek itt továbbá 
olyan dolgok is, amelyekről az ember nem szívesen beszél. Olyan 
dolgok, amelyek talán csak a lelkünkben játszódnak le, s ezekről 
képtelenség mindig nyíltan és teljesen őszintén számot adni. 
• Mi mindent mérlegeltetek a hosszú döntéshozatal alatt? Itt van-

nak ugye a családtagok, barátok; a nyelv, amely anyanyelv mind a 
kettőtök számára, illetve tanulási lehetőség a gyerekeknek azon 
a nyelven, amelyen megtanultak beszélni… 
Először is az anyagi helyzetet mérlegeltük, ez volt a kiindu-

lópont, úgy éreztük, itt süllyed a hajónk. Én úgy érzem, hogy 
mindkettőnk hajója nagyon-nagyon kezdett süllyedni. Ez volt az 
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első dolog. A másik az, hogy a gyermekeimnek hol lesz majd jobb. 
Pillanatnyilag úgy gondolom, ha én most nem teszem meg ezt a lé-
pést, megteszik majd a gyermekeim 10-15 év múlva. Sajnos. Nagyon 
szomorú vagyok emiatt. Örülök, hogy talán jobb lesz, viszont olyan 
ez az egész, mint az orvosság. Az ember megbetegszik, és be akar 
venni egy orvosságot, ám előbb elolvassa a használati útmutatót, s 
akkor arra is rábukkan, milyen ellenjavallatok léteznek, és esetleg 
milyen mellékhatások. Gondolkodtam én is a mellékhatásokon. 
Hogy az ember beveszi-e a gyógyszert vagy sem, attól függ, hogy a 
mellékhatás kockázata vagy pedig a betegség a nagyobb. Nálunk a 
betegség volt a nagyobb. Mérlegeltem, mennyi pénzre van szüksé-
gem itt, és mennyi pénzre lesz szükségem külföldön. Mérlegeltem a 
gyermekeim tanulási lehetőségeit itt és kint. Ami a nyelvet illeti, a 
gyermekeim esetében nem apa-, illetve anyanyelvről van szó, hanem 
egy egészen harmadik nyelvről, mert úgynevezett vegyes házasság-
ban élek. Tehát nálunk a gyermekek mindkét nyelvet tökéletesen 
beszélik, viszont egy harmadik nyelven fognak tanulni.
• Tehát úgy látod, hogy itt, Szerbiában kilátástalan a helyzet és a 

jövő egy olyan fi atal család számára, amelyik nemcsak megélni, 
hanem teremteni is szeretne valamit?
Ezt akartam mondani… A pillanatnyi helyzet nálunk az, hogy 

mi talán még mindig kijövünk elsejétől elsejéig. Csak az embernek 
34 évesen őrülten nehéz elfogadnia azt, hogy csak stagnálok, és nem 
tehetek semmit. Ilyenkor már talán benő az ember feje lágya, eléggé 
érett ahhoz, hogy döntéseket hozzon, és még van energiája. Tehát 
még nem idős. Igen, hiányzik még sok tapasztalat, és valószínűleg 
számos olyan dolog fog történni velünk, amire nem is számítottam. 
Én ennek is a tudatában vagyok. És egyáltalán nem azt gondo-
lom, hogy most a tejjel-mézzel folyó Kánaánba megyünk, hanem 
azt, hogy egy nagyon nehéz periódus vár ránk, amit egyszerűen 
túlélünk, és akkor majd jön a jobb. Itt úgy érzem, hogy nagyon 
nehéz periódusban élek, és ezután is egy nagyon nehéz periódus 
következik… és azután is egy nagyon nehéz periódus vár rám, és 
nem tudom, hogy mikor érne egyszer véget. Ezt a bizonytalanságot 
nem tudom földolgozni. 
• Konkrétan, mitől tartasz a külföldi út előtt, és miben remény-

kedsz?
Először is az embernek, ha érvényesülni akar valahol, akkor be 

kell illeszkednie. Tehát ez a beilleszkedés az, amit végül is teljes 
mértékben szeretnék elérni. De nem arra gondolok, hogy elve-



■ 198 ■ Nánási Anikó – Miklós Csongor ■ 

szítsem az anyanyelvemet, az identitásomat! Mi itt Vajdaságban is 
többnyelvű környezetben éltünk. Én a vegyes házasságban is meg 
tudtam tartani az anyanyelvemet, és a gyermekeim ugyanolyan szé-
pen beszélnek magyarul, mint bármelyik másik – mondjuk magyar 
házasságban született – gyermek. Ettől nem félek, hanem szeretnék 
ráérezni, kitapogatni, hogy hogyan élnek külföldön. Tehát szeretnék 
annyira beilleszkedni, hogy része tudjak lenni a társadalomnak. 
Hogy a gyermekeim részesei tudjanak lenni egy ottani kulturális 
miliőnek. Ez nem lesz könnyű… Mitől tartok még? Egyikünknek 
van biztosnak ígérkező munkahelye, másikunknak viszont nincs. 
Ez a másik dolog. Mint szülő, persze, nagyon izgulok azon, hogy 
a gyerekeknél teljesen fájdalommentesen múljon el a költözés. Na 
de ez lehetetlen, ez nem múlhat el fájdalommentesen. Sem nekem, 
sem a férjemnek, sem a gyerekeimnek. Erről rengeteget kell beszélni 
és beszélni és beszélni, és átbeszélni a kérdéseket, amelyek lehet, 
hogy sorsdöntőek. Lehet, hogy nekem nem tűnik majd annyira 
fontosnak egy-egy gyermeki kérdés, viszont nekik meghatároz-
hatják a sorsukat.
• Ez a döntés és az elköltözés végleges? Vagy esetleg nyitva marad 

egy kiskapu?
Olyan típusok vagyunk mind a ketten, hogyha eldöntünk va-

lamit, akkor azt meg is csináljuk. Nem gondolkodunk azon, hogy 
visszajöjjünk. 

Iménti interjúalanyunk tehát elsősorban gazdasági okokból 
távozik külföldre. Másrészt ez mostanság természetes szocioló-
giai folyamat. Dr. GÁBRITY MOLNÁR IRÉNnel, a Magyarságkutató 
Tudományos Társaság elnökével beszélgettünk a témáról. 

Gábrity Molnár Irén: Az elvándorlási hullámok a régi Jugoszlá-
viától kezdve – vendégmunkás elnevezéssel jelölve – már több mint 
ötven éve elindultak. Mi az utóbbi negyed évszázadban tapasztaljuk 
igazán ezeket az elvándorlási hullámokat. A legutóbbi kérdőívezé-
seink – három ilyen migrációs kutatásban vettem részt az utóbbi 
három évben – kapcsolódnak a kedvezményezett állampolgársági 
kérelmek utáni helyzetfelméréshez. A megállapítás az, hogy Szer-
biából az elvándorlás nem csökkent, nem is növekedett nagymér-
tékben, de változott karakterében. Tehát az elvándorlás jellegében 
változott. Korábban az úgynevezett egynemzetiségi térségbe való 
jutás, a háborútól való félelem, a munkanélküliség, és természetesen 
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a gazdasági elvándorlás jellemezte a vendégmunkási státuskérelmet 
Európában meg világszerte is. Most – úgymond békeidőben – ez 
tiszta gazdasági elvándorlásnak számít, amihez hozzá kell adnunk 
nemcsak a munkakeresési, hanem az érvényesülési, karrierépítési 
szempontokat is. És így jutottunk el ahhoz a megállapításhoz, hogy 
valójában a legutóbbi elvándorlási hullám az már az európai uniós 
elvándorlási hullám, és ez Észak-Vajdaságot jellemzi különösen. 
Tehát ahol a régió régióval találkozik. Észak-Vajdaság, Észak-Bácska 
és Észak-Bánát mint körzet a Csongrád megyei körzettel – Kecs-
keméten keresztül – Budapestig kapcsolatban van. Tehát van egy 
vertikális vonal, amely vonzáskörzetnek számít. Valamikor a 90-es 
években ide mentették ki a vagyonukat, pénzecskéjüket az embere-
ink. Az ezekre a kapcsolati viszonyokra építő rokon, szomszéd most 
kimegy, persze azokhoz, akik nem jöttek haza, azon megfontolásból, 
hogy én akkor mostantól ott tanulok és továbbképzem magam. 
Vagy szakemberként megpróbálok érvényesülni vagy üzletelni, 
mivel a vállalkozási hálózatba beleillek. Tehát önmagát vonzza ez az 
úgynevezett kapcsolati hálózat, ami a vajdasági magyarok kirajzását 
jellemzi. Ugyanezt elmondhatom Németország vagy Svédország 
vagy Anglia szempontjából is. Erre szeretném felhívni a fi gyelmet, 
hogy jellegében az elvándorlás kifejezetten az ilyen kommunikációs 
vonzáskörzetekre jellemző, és ebből kellene tőkét kovácsolni.
• Tulajdonképpen ez volt az EU egyik célja?

Így van. Valójában ezért mondom, hogy európai jellegűek 
lettek ezek az elvándorlási célok. Mi, vajdasági magyarok tehát az 
európai migrációba illeszkedünk bele. Na most, hogy ez nekünk 
miért jó és miért rossz, erről lehet beszélgetni. Mert ha innen vég-
legesen eltávozik valaki, akkor mi azt a családot és az itt meg nem 
született gyermeket úgy számítjuk, mint demográfi ai deformációt 
okozó jelenség. Fogyatkozunk. Másrészt ezek személyes döntések. 
Nem lehet megakadályozni, hogy valaki karriert építsen vagy jobb 
munkához jusson. De ezeket a döntéseket ne az örökké és végleg 
elmegyek szólamokhoz kössük, hanem maradjon meg a kapcsolati 
tőke a szülőfölddel, a kinti rokonokkal, ismerősökkel, kollégákkal, 
vállalkozókkal. Ma már hála istennek az internet és az egyszerű 
utazás lehetővé teszik a kapcsolattartást. Olyan móduszokat 
kellene kitalálni, hogy ha valaki el is megy, a munkahelye, rokoni 
kapcsolatai és a kommunikáció révén megmaradjon a kapcsolata 
a szülőfölddel, mert akkor nem veszítettük el véglegesen. Kutatá-
saink azt is megmutatták, hogy Magyarország a kedvezményezett 
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állampolgársági útlevélszerzési lehetőséggel egy tranzitországgá 
vált. Nem telepednek le sokkal többen Magyarországon, mint 
korábban. Ezzel az EU-s útlevéllel a vajdasági magyarjaink utazási 
lehetőséghez jutottak, ami nemcsak turizmust jelent, azaz elsősor-
ban nem turizmust, hanem munkát, továbbtanulást, karrierépítést, 
világlátást. Lehetőségek keresését, munkalehetőséget, szakmai 
tapasztalatok szerzését. Észrevettük, hogy a Szerbiából kilépő 
Magyarországon munkát, állandó lakcímet, egészségügyi biztosí-
tást szerez. Ehhez kell kb. egy év. Azután ha Magyarországon nem 
találja meg a számítását, továbbmegy egy harmadik országba. Ez 
már a magyarság számára veszteség, mert ha a Kárpát-medencéből 
kilépnek a magyarjaink – ez Erdélyre is vonatkozik meg a Vajdaságra 
is –, akkor már ténylegesen a magyarság fogyásáról beszélhetünk. 
De ez már a nemzetiségi kategória, és az emberek sokszor nem 
ebben gondolkodnak, hanem a megélhetésben. 
• Az imént már megállapítottuk, hogy a jobb megélhetés reményé-

ben beinduló migráció természetes folyamat. De a fogyatkozó 
magyarságnak mégis szembesülnie kell a következményekkel. 
Doktor Gábrity Molnár Irén szociológus szerint intézményesen 
kellene nyilvántartani és fi gyelemmel kísérni a külföldön mun-
kát vállalók pályáját, hogy adott esetben vissza is hívhassuk őket. 
Nagy gondunk az, hogy Szerbiában nem regisztráljuk igazából 

a külföldön ideiglenesen munkát vállalókat, akik mondjuk 20 éve 
ideiglenesen vendégmunkások. De nem égettek föl maguk mö-
gött semmit, tehát nem adták el az ingatlanjukat, megtartották a 
címüket, állampolgárságukat. Rokonaik itt vannak, hazajárnak pl. 
két hónaponként, de külföldön élnek, ott tanulnak, ott születnek 
a gyermekeik. Idővel, ha a hazai kapcsolatok megszűnnek, akkor 
előbb-utóbb eldöntik, hogy hol az otthon, és hol az itthon. Itt 
hiányoznak adatok. Például hogy nagyjából 35 ezren véglegesen 
letelepedtek Magyarországon a 90-es és a 2000-es évek során, ezek 
a legális adatok. Azokból az adatokból indulunk ki, amelyeket 
a fogadó ország adott. Németországban is pontosan tudjuk az ő 
statisztikájukból, hogy hányan vannak szerb állampolgárok, akik 
munkaengedélyt, letelepedést, állandó címet, állampolgárságot 
stb. kértek. Külföldön léteznek imigrációs központok. Nekünk is 
kellene, hogy legyenek valamilyen szinten. Lokális szinten vagy 
regionális szinten. Emigrációs központjaink is, bár ez így furcsán 
hangzik, lehet, hogy nem is így kellene nevezni, mert ritkán vallja be 
a vajdasági magyar, hogy ő végleg elmegy. Majd jövök, ha alkalom 
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adódik. De erre az alkalomra várunk már több évtizede. Ezt a kate-
góriát, amely ilyen „többször kilépek és visszalépek, belépek egyes 
országba” cirkuláló migrálóknak hívjuk. Úgynevezett „ideiglenesen 
letelepültek”. Követni lehet: kilép Szerbiából, Magyarországon 
tartózkodik két évet, onnan elmegy Angliába, visszajön Svájcba, 
újra Magyarországra, majd hazajön Szerbiába, innen tovább megy 
Németországba. Ez jellemző ezekre a migrációkra. 

Ma már a nyelvet nem tudó, iskolával, szakképzettséggel nem 
rendelkező embereknek nincs esélye munkát kapni. Sajnos se kül-
földön, se itthon. Ezek az emberek már csak családegyesítés címén 
mennek ki. Kint dolgozik a férj, mennek a gyerekek és a feleség, 
vagy kint dolgoznak a fi atalok, és ez jellemző Magyarországra is. 

Akik húsz évvel ezelőtt mentek ki a behívók elől, azoknak a 
szülei itthon elöregedtek. Ha letelepedtek és van ingatlanjuk, a 
szülő oda megy, kapcsolódik hozzájuk, mert egyrészt úgy gondolja, 
jobb az egészségügyi ellátás, másrészt itthon már nincs mibe ka-
paszkodnia. És nagyjából azt állították a szakemberek, nemrégen 
egy konferencián hallottam, hogy a Szerbiából Magyarországra 
bevándorlást kérőknek már 18 százaléka 65 évnél idősebb. Meg 
is ijedtek egy kicsit a magyar állam szolgáltatói, mert idősödik az 
állam. Az állampolgárok egészségügyi ellátást követelnek, mert 
alanyi jogon jár nekik. Innen viszik a nyugdíjat, vagy a gyermekeik 
ellátják őket, de külföldön igazából tárt karokkal a fi atal szakem-
bereket várnák. És ez a nagy gond: innen Szerbiából – nemcsak a 
magyarok, hanem a szerb fi atalok is – diplomások, szakemberek 
mennek el. Ezt nevezzük agyelszívásnak, ez egy tipikus deformáció, 
az emberi erőforrásban nagy károkat okozó elvándorlás.
• Említette a beszélgetésünk folyamán, hogy ez tulajdonképpen 

egy nagyon természetes folyamat, és egyéni okokkal magya-
rázható. Másrészt pedig itt, a kis Vajdaságunkban megijedünk 
tőle és azt mondjuk: ki lesz, aki eloltja a villanyt. Lesz ennek a 
folyamatnak vége? Hiszen házak, falvak ürülnek ki...
Nincs vége. A 21. század a migráció évszázada. Ahogy a kínaiak 

jönnek Ázsiából, ahogy az örmények beutazzák az egész világot, 
mert nincs saját államuk. Ha valaki a saját úgymond szülőföldjé-
vel, hazájával annyira elégedetlen, hogy nem találja meg benne az 
otthonát, akkor az egyszer útra kel. Azért mondottam az előbb a 
koncepcióváltást: ne akarjuk mindenáron visszatartani azt, amit 
nem lehet, de próbáljuk ezt kontrollálni, próbáljuk meg viszont 
regisztrálni. Az embereket ne veszítsük el csak azért, mert elmentek. 
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Az orvos, ha két hónapot dolgozik Svájcban vagy valamelyik euró-
pai intézményben, jöjjön haza hat hónapot itt dolgozni. Adjunk 
neki lehetőséget, hogy az ott megtanult dolgokat és eszközöket 
hazahozza. Ez az a szakember-cirkuláció, ami Európában létezik. 
Amikor az európaiak megnyitották a határokat, nekik se volt 
mindegy, hogy a spanyol Svédországban, a román Olaszországban, 
a német pedig Hollandiában keres munkát. Ők is meglepődtek 
ezen az úgynevezett munkaerő-fl uktuáción. De elismerik egymás 
szaktudását, diplomáját. Mi ebbe kell hogy bekapcsolódjunk. És 
az értelmiség máris bekapcsolódott. Egy része, amely elkezdett 
mozgolódni. Nem lehetünk zártak. Nyitni kell, mert az a nép, az 
a nemzet, amelyik bezárkózik, gettósodik, az elvész. Nem vagyunk 
sokan, de ha megmérettetjük magunkat, tudásunkat, képességünket 
külföldön, akkor megmaradunk. Mert ő, aki elment, továbbra is 
vajdasági magyar marad. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a 
hálózati kapcsolati lehetőség, kommunikációs tőke ne vesszen el. 
Mi mindig tudjuk, hol van, ő pedig mindig tudja, hogy kihez jöjjön. 
Ezért kellenének ezek a koordinációs irodák. Lokális intézmény, 
önkormányzat, nemzeti tanács, valaki szervezzen meg egy ilyen 
intézményes irodát, amelybe a külföldre szándékozni menő beje-
lentkezik. Elmondja az igényét, és elmondja, hogy mit tud nyújtani. 
Így esetleg vissza lehet hívni. A külföldön tanuló fi ataljaink húsz 
százaléka azonnal hazajönne, ha itthon találna munkát. Sajnos 
csak húsz százaléka. De a fele Magyarországon sem talál azonnal 
munkát, ha lediplomázik, és ezért továbbmegy. Tehát ezért kellene 
ezt a migrációs hullámfolyamatot gyakorlatilag követni. Amikor 
nekünk itthon szükségünk van egyetemi tanárra, mert megnyit-
nánk egy szakirányt, egy kart, akkor nekünk a külföldről hazavonzó 
szempontokat elébük kell tárni, és azt mondani: ott diplomáztál, 
doktoráltál, tapasztaltál, kint dolgozol öt éve, most van itthon 
egy munkahely-lehetőség. Én azt látom, hogy a kivándorlók – és 
nemcsak azok, akik nem találták fel elég jól magukat – 20-30 
százaléka azonnal visszajönne, ha itthon lenne esélye. Ez a 20-30 
százalék tehát visszatérne, de ennyi el sem menne, hogyha itthon 
adnánk neki esélyt. Gyakorlatilag ez oda-vissza működő társadalmi 
létlehetőség. Sajnos évtizedek óta mondogatjuk, hogy munkahe-
lyeket kell nyitni, de addig, míg Szerbia valahogy nem lendül fel, 
és nem kerül az Európai Unió előszobájába, itt beruházó tőke sem 
lesz, és addig ezek az új munkahelyek sem fognak megnyílni. Az 
élet rövid: a fi atalok így gondolkodnak. Ha két-három évig nem 
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talált itthon munkát, biztos, hogy szerencsét próbál külföldön – 
mondja Gábrity Molnár Irén, a Magyarságkutató Tudományos 
Társaság elnöke. 

Következő interjúalanyunk egy zentai érintett fiatal (N. N.), aki 
azóta már Londonban tartózkodik. 

N. N.: Hoztam egy nagy döntést: elhagyom kis hazámat – hogy így 
fogalmazzak. Kimegyek Londonba.
• Mi késztetett erre a döntésre, hiszen volt állásod, volt kocsid, 

volt barátnőd, vannak itt rokonaid. 
Itt van a családom, itt vannak az ismerőseim. Tulajdonképpen 

az a legnagyobb probléma, hogy itt nem tudok egyről a kettőre 
jutni. Ebben a mai világban, ebben a mostani gazdasági helyzetben, 
ami itt Vajdaságban uralkodik, egyszerűen úgy éreztem, hogy nem 
tudok előrelépni. Dolgozok egy cégben, keresek is, sőt maszeko-
lok mellette, privát munkákat vállalok. Egyébként számítógépek 
telepítésével, javításával foglalkozom, valamint elektronikával, erő-
sítőket, hifi ket, ilyesmiket is javítok. Zenta-szerte ismert szervizes 
vagyok – hogy így fogalmazzak. Annak ellenére, hogy eddig volt 
egy stabil munkahelyem, meg mellette rengeteg maszekom, úgy 
éreztem, hogy nem tudok megállni a saját lábamon. Édesanyámmal 
élek, tehát nem voltam még albérletben sem. Mert az a minimálbér 
meg amit még hozzákerestem, nem lett volna elég arra, hogy akár 
csak különköltözzek.
• De mire vágytál még?

Barátnőmmel terveztünk, szerettünk volna különköltözni, csa-
ládot alapítani. Lassan harmincéves vagyok. Szerettem volna saját 
életet. Barátnőmmel hét évet voltunk együtt. És már öt-hat éve 
gondolkodtunk ezen a témán, hogy mozdulni kellene valamerre. 
De egyszerűen ami itt nálunk van, az katasztrofális.
• Mit vársz Londontól? 

Jobb fi zetést, kedvezőbb életkörülményeket. Nem olyan borzasz-
tó nagy elvárás. Azt szeretném például, hogy egyszerű munkából is 
meg tudjak élni. Legyen saját szobám vagy lakásom. Saját egzisz-
tenciám. Hogy legyen valamim végre.
• Fiatalemberként úgy látod, hogy idézzelek: egyszerű munkából 

nem lehet megélni?
Vegetálni lehet. Ez a helyes kifejezés arra, ahogyan az emberek 

napról-napra élnek. Ezt én nem szeretném. A gyerekeimnek meg 
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a családomnak sem. És talán lehetek annyira önző, hogy saját ma-
gamnak sem szeretném ezt az életet. 
• Ezt a barátaidra is vonatkoztathatod? Szerinted lehet általáno-

sítani?
Igen, mindenképpen. És akadnak már olyanok, akik nagyon 

jól föltalálták magukat. Volt lehetőség, család, cég, és éltek vele. A 
kollégáim közül is vannak jó néhányan, akiknek jól megy a sora, 
mások viszont csak küszködnek. És ők is ugyanígy gondolkodnak: 
egyszerűen nincs mit keresni ebben az országban. 
• Londonba biztosra mégy?

Kint van apai ágon a féltestvérem, ő már hat és fél éve él Lon-
donban. Lakást szervez, munkát mi fogunk ott keresni.
• Nem félsz a változástól?

Van egy kis félsz bennem, vegyes érzések ezek ilyenkor, öt nappal 
utazás előtt. De bele kell vágni, muszáj. Aki mer, az nyer alapon. Ha 
maradok, akkor nem fog változni semmi. A szüleim teljes mértékben 
támogatnak, édesapám már nagyon régóta szerette volna, hogy 
elmenjek innen Szerbiából, Zentáról. És igaza volt neki, nagyon 
jól meglátta annak idején, itt milyen helyzet lesz. És ilyenre számít-
hatunk az elkövetkezendő húsz-harminc esztendőben is. Sajnos. 

Tulajdonképpen édesanyámat meg a nagymamát hagyom most 
itt magukra.
• Mennyire vagy nyitott az újdonságok iránt? Gondolok arra, hogy 

most mégiscsak biztos pontokat adtál föl. Esetleg, ha London 
sem felel meg, akkor mi lesz?
Jó kérdés. Kitűztem egy célt magam elé, és nincs olyan, hogy 

nem sikerülne. Valahogy muszáj, hogy sikerüljön. Ha itt feltaláltam 
magam, akkor ott is föl fogom találni magam. 
• Kivel mégy? Egyedül? Említetted, hogy komoly kapcsolatod van. 

A kapcsolatom megszakadt másfél hónappal ezelőtt. Ez is talán 
ennek a helyzetnek köszönhető, állandó ellentét, vita és a többi és 
a többi. Tulajdonképpen így most kötöttségek nélkül vágok bele 
ebbe az egészbe. Egy kollégámmal, az egyik legjobb barátommal 
megyünk együtt.
• Ez azt jelenti, hogy más fi atalok is törik a fejüket a távozáson?

Így igaz. És nemcsak Szerbiából, hanem Magyarországról is. Mi 
lényegében most négyen utazunk. Mi ketten Zentáról, egy szegedi 
srác és egy debreceni fi ú, a húgomnak az ismerősei.
• És csak a pénzen múlik ez a döntés? Ha most hirtelen megemel-

nék a fi zetésed ezer euróra…?
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Ezen is gondolkodtam, azaz mi lenne, ha tudnék találni egy olyan 
munkát, amellyel havi ezer eurót lehet keresni. Ha összejönne egy 
ilyen munkalehetőség – maradnék. Mert abból már itt is meg tud-
nék élni meg normális életet biztosítani a családomnak. Aki kellő 
pénzzel rendelkezik, jó az életszínvonala. Itt egyébként nemcsak 
rólam van szó, hanem a többiekről is. Meg az átlagfi zetésről például. 
Ha az magasabb, jobb az általános közérzet is. Egyszer voltam már 
két napot Londonban. Ami nagyon szembetűnő: az utcán sétálva 
az emberek arcán az ambíciót látom, nem a fásultságot. Ez egy 
nagyon-nagyon szembetűnő dolog volt számomra Londonban. 
Akárkinek az arcára nézek, mindenkiben azt látom, hogy csinálja, 
nyomja, s hogy tudja, miért csinálja. Benne van a mókuskerékben, 
tolja és csinálja.
• Itt mit látsz az arcokon?

Leginkább a gondokat. Mindenki arcára kiül a probléma. A 
mindennapi életnek a problémái...
• Ha itt megváltozna a helyzet, és nem lesz ennyire kilátástalan, 

akkor visszatérsz-e? Vagy ha egyszer elmentél, akkor az végleges? 
Itt vannak a kollégák, ismerősök, barátok, a család. Tehát Zentára 

vissza fogok jönni mindenképpen, látogatóba. Aztán minden attól 
függ, hogyan alakul az életem kinn, Londonban. Ha jó munkahelyet 
találok, és úgy érzem, meg tudom alapozni a jövőmet, akkor nem 
is gondolkodom azon, hogy visszajöjjek. De akadnak ismerőseim 
akár Kanadában meg az USA-ban is, tehát az is előfordulhat, 
továbbmegyek. Megpróbálkozni. Hátha ott több az esély, mint 
itt. Szóval szeretnék élni! Nagyon-nagyon sokan gondolkodnak a 
távozáson, sokan már el is mentek, s készülődnek az újabbak is. A 
szomszédoméknak volt például egy négy-öt kisboltból álló üzlet-
hálózata a városunkban; eladták és kimentek Londonba. Sajnos, 
de ez a helyzet, s egyelőre tehetetlenek vagyunk ezen változtatni. 
Hogy ebből itt mi lesz, ebből az országból? Képtelen vagyok bár-
mit is mondani – sajnos nem látok előre. Nem látom a jövőt. Ez a 
legnagyobb baj, és ez a fő oka annak, hogy el akarok innen menni. 
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CSAK ÉN LÉTEZEM

Sokak véleménye szerint divatszóvá, illetve divatos fogalommá 
vált az individualizmus. A kifejezés, ezzel együtt pedig a hozzá 
kapcsolódó eszmerendszer természetesen nem új, de mintha 
az utóbbi egy-két évtizedben teljesen megváltozott volna a 
jelentése. Az egész nyugati társadalom az egyén szerepét és 
jelentőségét hangsúlyozza, annál is inkább, mert ez a profitköz-
pontú gazdaság szempontjából is jól kiaknázható. A reklámok 
arra buzdítanak, hogy az egyén mindenáron elégítse ki szükség-
leteit és ösztöneit, és eközben ne fordítson különösebb figyelmet 
szűkebb környezetére, annak elvárásaira, igényeire. Alapjában 
véve az önmegvalósítás természetesen nem rossz, de nem 
lenne szabad átcsapnia saját ellentétébe, a végletekbe. Egyes 
szakemberek arra mutatnak rá, hogy a túlzott énközpontúság, 
illetve az egyén jelentőségének túlhangsúlyozása erősen hát-
térbe szoríthatja a közösségi értékeket. És itt akár a családok 
szerepére is gondolhatunk. 

Az individualizmus fogalmáról, jelentőségéről, az ide kap-
csolódó társadalmi összefüggésekről először dr. KÁICH KATALIN 
művelődéstörténész, nyugalmazott egyetemi tanár mondja el 
a véleményét.

Káich Katalin: Mindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy milyen 
korban élünk. A mostani egy értékvesztett világ, ahol az új érték-
rendszer még nem alakult ki, a régiekhez pedig már nem tartjuk 
magunkat. Nem érvényesek, esetleg csak szóban, de a tetteink azt 
mutatják, hogy ez már nem működik. Nem vagyok nyelvész, de 
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annyit megtanultam hosszú életem során, hogy a nyelv is változik, 
olyképpen, ahogyan a társadalmi körülmények változnak. Egy ál-
landó mozgásnak a letéteményesei vagyunk, és ebben a mozgásban 
hol a pozitív, hol a negatív dolgok kerülnek előtérbe. Most, ebben az 
értékvesztett világban is meg lehet találni az értékeket, csak nagyon 
nehéz. És ha az ember nincs azon a tudatszinten, illetve nem hango-
lódik rá arra, hogy mégis megpróbálja megtalálni azokat az értékes 
fogódzókat, amelyek elviselhetővé teszik az életét, akkor úgy tűnik, 
hogy minden el van veszve, és hogy semmi jó nincs ebben a világban. 
De hát ez így nem igaz, hiszen minimum kétpólusú világban élünk. 
Azt szoktam mondani, hogy az éremnek két oldala van, de van 
egy széle is. Tehát rengeteg mindent fi gyelembe kell venni, amikor 
valamiről véleményt mondunk. Egy nagyon érdekes példát tudnék 
mondani, olyan példát, ami érzékletesen mutatja, hogy miről akarok 
beszélni. Amikor a 18. század végén, a 19. század elején megindult 
a nemzeti öntudatra való ébredés korszaka, azt nacionalizmusnak 
is nevezték abban az időben. Tehát a náció kezd önmagára ébredni, 
és mint ilyen, cselekszik az időben, a térben, abban a korszakban, 
amelyről itt szó van. Akkor ez egy pozitív dolog volt. A különböző 
európai népek, ki korábban, ki későbben, de fölismerte a saját indi-
vidualitását, a saját jellemét, jellemrajzát, jellegét és így tovább. És 
megpróbálta azt kifejezni különböző területeken: a művészetekben, 
az irodalomban vagy a fi lozófi ában. Amikor ma a nacionalizmus szót 
használjuk, akkor látjuk, hogy ez a mai körülmények között, a mai 
társadalmi, gazdasági helyzetben, az emberek közötti kommunikáció 
viszonylatában negatív jelenséggé degradálódott. És nekem olyan 
érzésem van, hogy nagyon sok szó, amelynek valamikor, egy más 
társadalmi környezetben, más világban pozitív kicsengése volt, az 
ma önmaga negativitásába fullad. Szerintem így van az individualiz-
mussal is. Amikor mondjuk Michelangelónak az életművét nézzük, 
azt, hogyan és milyen módon alkotta meg azokat a remekműveket, 
amelyeknek ma is a csodájára járunk, akkor ez individuális. Hiszen 
se előtte, se utána senkivel nem hasonlítható össze. Shakespeare 
sem. Tesla sem. Nagyon sok alkotás született a világirodalomban, a 
művészetekben, a tudományokban, amilyen se előtte, se utána nem 
volt. Nincsenek tanítványok, mert annyira individuális, annyira 
egyéni. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy a Jóisten homlokon 
csókolta, és azt mondta: menj, és csináld a dolgod! És ő csinálta. Nem 
létezett semmi, csak az, amit csinálnia kellett, és azt megcsinálta úgy, 
ahogy megcsinálta. Ilyen értelemben az individualizmus egy pozitív 
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dolog. De amikor te arra használod, hogy rombold a környezetedet, 
tudatosan vagy tudattalanul, teljesen mindegy, akkor az embernek ez 
az egyéni megnyilvánulása önmaga ellen fordul, hogy így fejezzem 
ki magam. És akkor válik negatív jelenséggé. 

Tehát most egy fölgyorsult világban élünk (ezt mindenki érzi), 
amikor szinte napról-napra változnak a dolgok, és sajnos nem csak 
pozitív (amit nehezebben is tudunk fölfedezni, mert egy érték-
vesztett világban élünk), hanem negatív irányba is. És ma már ott 
tartunk, hogy én létezek, és senki más. Ez egyértelműen kiderül, 
amikor az ember például autót vezet. Mész az úton, vannak sza-
bályok, de jobbról balra előznek, mintha senki más nem létezne a 
világon, csak ő a kocsijával, és megy. Nincs tekintettel senkire. A 
karrierépítésnél szintén nincsenek tekintettel az emberek egymásra. 
A városok vezetésében nem ügyelnek arra, hogy annak a városnak, 
annak a közösségnek mi a jó. Hanem csak az a fontos, hogy mit 
találtak ki, és akkor azt realizálják, függetlenül attól, hogy az oda-
illő-e, vagy sem. Na ez az, amivel ma találkozunk, ami miatt úgy 
gondolom és úgy tapasztalom, hogy az individualizmus tényleg az 
egoizmussal lett egyenlő, tehát nem a környezet építését, jobbítását 
szolgálja, hanem csak az egyénnek a boldogulását. És nem veszi észre 
az az egyén, aki ebbe belebonyolódik, hogy tulajdonképpen nem 
tudja megvalósítani saját magát, mert az ember csak közösségben 
képes erre. Csak egy közösségben tudom fölépíteni az életemet, 
megcsinálni azt, amiért erre a világra születtem, és úgy-ahogy 
normálisan leélni az életemet. Ha ez nincs meg, akkor így néz ki 
a világ, ahogy ma. Továbbra is hangsúlyozni szeretném, hogy meg 
lehet ma is találni a szépet, a jót. Figyelmünket át kell helyezni 
más dolgok felé, magyarul: meg kell próbálni a szépet keresni. Ezt 
elfelejtettük. Tehát az embernek tudatára kell ébrednie, hogy ő 
függ mindentől, ami körülveszi, és nem viselkedhet úgy, ahogyan 
nagyon sokan viselkednek, mintha nem létezne környezet, mintha 
nem léteznének embertársaink. Mások megértése, elfogadása eb-
ben a társadalomban majdnem kiveszett. És innen ered az összes 
probléma. Nem tudjuk elfogadni, hogy a másik is ugyanolyan em-
ber, mint én. Mindenki különbnek tartja magát másoknál, és ezt 
mindenáron be akarja bizonyítani. Pedig nem különb. Visszatérnék 
a kereszténység gyökereihez, Jézus egész tanítása is ezen alapszik. 
Egyformák vagyunk, mindenki kapott valamilyen képességet. Ha 
fölismered, hogy mi a képességed, miért születtél, mit kell tenned, 
akkor ki tudsz teljesedni, elégedettség lesz úrrá rajtad, és nem lesz 
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szükséged arra, hogy állandóan bizonyítsd, hogy különb vagy, 
mint a másik ember, hogy csak az a helyes, amit te elképzelsz. Ez az 
egyik legborzasztóbb jellemvonása ennek a kornak. Mindenki azt 
hiszi magáról (és ezt ki is nyilatkoztatja), hogy amit ő gondol, az 
az egyedüli üdvözítő igazság. És amíg ez így megy, addig az indivi-
dualizmus is negatív töltetű lesz az emberek viselkedését illetően. 
Az egész társadalom ilyen negatív töltetű lesz. A mai társadalmak 
pont azt diktálják, hogy valósítsd meg magadat. Te vagy a legjobb, 
mindenre képes vagy, és ezért mindent meg is bírsz vásárolni. Ez 
is közrejátszik abban, hogy az individualizmus fogalmát, amely 
pozitív töltést hordozott, azt most jóformán szitokszónak vesszük. 

Nagy a rohanás. Nem véletlenül mondta Hamvas Béla, hogy 
az eltömegesedés, az eldologiasodás korát éljük. Nem gondolunk 
át semmit, csak megyünk, mert azt hisszük, hogy el kell érnünk a 
kitűzött célt, s csak akkor leszünk boldogok. Miközben az egész 
úton végig boldogtalanok vagyunk. Van, aki tudatában van en-
nek, van aki nincs. Elfeledkezünk arról, hogy nem lehet mindent 
megvásárolni. Valakinek a szeretetét nem vásárolhatom meg. Az 
vagy létrejön, vagy nem jön létre. A szeretet egy alaptörténet. Az 
az állapot, amikor olyan dolgok is megvalósulhatnak, amelyekre az 
ember azt gondolná, hogy nem. És ennek az ellenpólusa, a gyűlölet, 
amely ha rátelepszik az emberre, akkor mindig jobban és jobban 
elsüllyed benne, mert mindig több gyűlöletre lesz szüksége, hogy 
úgy érezze, hogy él. És úgy érzi, hogy másoknak az eltaposása 
révén hozzájuthat valamiféle sikerélményhez. De ez csak ideig-
óráig tarthat, és nagyon hamis. Tehát a gyűlölet elveszi az ember 
életenergiáját. A szeretet megsokszorozza. A szeretetben tud a 
sikerélmény teljes mértékben megnyilvánulni, és ez nem hangos. 
Ez bent van az emberben, az ember által megteremtett csendben. 
Az utóbbi időben fölfi gyeltem arra, hogy az emberek nem bírják 
elviselni a csendet. Elmégy valahova, szól a tévé, senki nem fi gyel 
oda, de szól, mert az ember nem tudja elviselni a csendet. Mert a 
csendben, az elcsendesülésben szembe kell nézned saját magaddal. 
És akkor nem biztos, hogy amit látsz, az kedvedre való. 
• Leszámítva a rohanó életmódot, ami a mai időkre jellemző, a 

többi, amiről beszélt, nem volt jelen korábban is az emberekben, 
a társadalomban? Az önzés és az egocentrizmus, meg az a meg-
győződés, hogy csak az én álláspontjaim az igazak?
Dehogyisnem, megvolt. De amint mondtam, ma az eltömegese-

dés korában élünk. A 19. és a 20. század fordulóján másfél milliárd 
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ember élt a Földön. Most több mint hétmilliárd van. A Földnek 
van egy intelligenciakapacitása, amit a teremtésben kapott. Az 
osztódik másfél milliárdra, vagy hétmilliárdra? Az eltömegesedés 
voltaképpen azt jelenti, hogy az értékek teljesen aprópénzre vannak 
váltva. És már nem lehet felvenni a harcot az elértéktelenedett dol-
goknak a sokaságával. Ezzel az eltömegesedéssel, eldologiasodással 
jár együtt az, hogy hatványozottan szembetaláljuk magunkat a ne-
gatív dolgokkal. Én tudom, hogy ez így van, de mindig azt keresem 
az életben, ami pozitív, ami reményt ad arra, hogy nincs minden 
veszve. A mennyiség világában élünk, de se a szeretet, se a gyűlölet 
nem mérhető mennyiséggel. Mert az egyiknek az ereje más töltetű, 
mint a másiké. Néha nagyon kevés jó, szeretetből létrejövő jelenség 
kell ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a negatív oldalnak. Ez is például 
egy nagyon érdekes dolog. Azok a közös imádkozások, amelyeket 
világszerte időnként megszerveznek, hogy az egész világ egy napon, 
egy időben imádkozik, azok tulajdonképpen erre szolgálnak. Hogy 
valamilyen módon egyensúlyozzák azokat a negatív dolgokat, me-
lyek egyre inkább befednek bennünket. 

A továbbiakban dr. LOSONCZ ALPÁR akadémikust, filozófust, 
egyetemi tanárt kértük fel arra, világítsa meg az individualizmus 
fogalmát, illetve az ehhez kapcsolódó eszmerendszert. 

Losoncz Alpár: Az individualizmus voltaképpen egyénközpon-
túságot jelent. Tehát az az elgondolás, ideológia, stratégia, hogy a 
társadalom vagy a közösség alapvető egysége az egyén, és az egyén 
az, aki érez valamit, az egyén az, aki szenved, az egyén az, aki élvez 
valamit. Ennélfogva az egyénnek valamifajta elsőbbsége van min-
den mással szemben. Az individualizmus, ahogy itt leírtam, volta-
képpen egyívású azzal, amit modern társadalomnak szokás hívni. 
Egyszerűen lehetetlen elgondolni azt, amit modern társadalomnak 
hívunk, az individualizmus nélkül. De azt meg kell mondani, hogy 
nemcsak ideológiáról, nem pusztán egy eszmesorozatról van szó, 
hanem a modern társadalomnak az intézményei is ezt hivatottak 
megerősíteni. Mégpedig azt, hogy föl kell szabadítani az egyént. 
Fölszabadítani mindentől, ami egyén fölötti, ami gúzsba köti, 
foglyul ejti, rabul ejti. Egyszóval az egyénnek a szabadsága, aminek 
számtalan formája van, az egyénnek a vágyai vannak a középpont-
ban. Ezek a bizonyos intézmények arra hivatottak, hogy előre-
mozdítsák az individualizmus térnyerését, hogy érvényre jusson az 
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egyénközpontúság. Például a piac. Ez gyakorlatilag egy hatalmas 
mechanizmus arra vonatkozóan, hogy a társadalom azért létezik, 
hogy minél több élvezetre leljen az individuum. De minden ilyen 
hívószó, mint amilyen az individualizmus, sokfajta lehetőséget rejt 
magában. Vannak nagyon erős fölfogások, amelyek azt állítják, hogy 
az egyetlen dolog, ami valóságos, az az egyén. A többi az mind vagy 
illúzió, vagy valami levezetett az egyénhez képest. Vannak sokkal 
lazább, sokkalta kifi nomultabb elképzelések, azok nem ennyire 
erőteljesen állítják azt, hogy az individualizmus ilyen. De az biztos, 
hogy az individualizmus a modernitás keretén belül létezik, és nem 
tudunk elképzelni mást, mivel a modernitás keretén belül mozgunk. 
De ennek az individualizmusnak különféle feszültségei támadnak 
a nem individuális jellegű alakulatokkal szemben, értsd ez alatt a 
családot, a nemzetet. Minthogy azok a mechanizmusok, amelyeket 
az imént szóba hoztam, például a piac, a piacon megvalósuló ver-
seny, ezek mind az individualizmus felől értendőek, akkor nagyon 
könnyen eljuthatunk oda, hogy a kortárs viszonylatok között az 
individualizmus valószínűleg erősödik. Vannak olyan impulzusok, 
amelyek erősítik az individualizmust. Ha áll ez, amit mondtam, 
márpedig valószínűleg igen, hogy a piac határozottan az individu-
alizmus erősítésére szolgál, akkor már kész a képlet, hiszen olyan 
korban élünk, amely dicsőíti a piacot. Abból indul ki, hogy a piac 
révén szerzett élvezetek nagyon magasrendűek, tehát az individuális 
élvezet valószínűleg nagyon magas rangú. Egész trónra emelt a mai 
korban, ha úgy tetszik.
• Ez feszültségeket is gerjeszt, mert adott közegekben az indivi-

dualizmus eljutott olyan fokra, hogy akadályozza a társadalom 
működését. Ha valaki úgy érzi, hogy mindent szabad neki, akkor 
sarkított esetben ez akár káoszhoz, anarchiához is vezethet. Mert 
a világ mégiscsak társadalmakból áll össze, a társadalom pedig 
családokból. Tehát valahol az ember egyénként nem működik.
A rossz társadalom az egyéneknek a viszonylata. Ebben a kérdés-

ben többfajta lehetőség merül fel. Más az individualizmus, más az 
anarchizmus. Az anarchizmus az szabálynélküliség. Ha szabad így 
mondanom, a szerzők többsége a 17. századtól errefelé azért nem 
egy szabály nélküli individualizmusban gondolkodott, hanem egy 
olyan individualizmusban, mely szabályok által övezett és szabályok 
által keretezett. Az, amit úgy hívunk, hogy jog, erkölcs, vagy bármi-
lyen más normatív rendszert emlegetünk, ezek arra szolgálnak, hogy 
bekeretezzék az individuumnak, az egyénnek a mozgásterét. Tehát 
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nem egy szabály nélküli egyetemességben kellene mozognia az 
egyénnek. Az egy más kérdés, hogy a modernitás embere nem igazán 
tud elviselni például ilyesmit, hogy aszkézis. Említettem többször is 
az élvezet szót. A modern ember az élvezetre van berendezkedve, és 
a körülötte lévő dolgok is arra bátorítják, hogy az élvezetre töreked-
jen. Sőt, ez a modern ideológia – amelynek mindannyian a részesei 
vagyunk így, úgy vagy amúgy – azt mondja, hogy az élvezetre való 
törekvés azért jó, mert ezáltal motivációt kapunk arra, hogy jól 
dolgozzunk, hogy kitaláljunk valamit, technikát, technológiát, ilyen 
dolgokat. Visszatérve arra, amit a régi nagy gondolkodók hittek: 
az ő elgondolásuk lényege az volt, hogy jó, ha mindenki követi a 
saját motivációit, a saját élvezeti együtthatóját, mindenkit sarkall 
a belső individuális vágy, de vannak a társadalomban olyan mecha-
nizmusok, amelyek ezt a rengeteg egyéni vonatkozású rendszert 
összegyűjtik, és helyes irányba terelik. Például a piacnak pontosan 
ez az igazolása. A piacon mindenki, a fogyasztó is a saját érdekeit 
űzi. De van ez az átfogó mechanizmus, amely valamiképpen helyes 
irányba tereli ezeket a dolgokat. Úgyhogy a vége jó lesz, harmónia 
lesz. Na most ez egy utópia valóban, hogy az egyén meg a közösség, 
az egyén meg a kollektívumok között van feszültség. A modernitás 
kezdete óta állandóan van. De még egyszer hangsúlyozom, hogy 
sohasem pusztán arról van szó, hogy az individuum ilyen vagy olyan, 
hanem milyen társadalmi környezetben mozog. Milyen intézmé-
nyek, mechanizmusok keretezik be a mozgásterét.
• Lényegében egy jól működő társadalomnak és az individuum-

nak az összhangja egy olyan rendszert tud teremteni, amelyben 
mindenki jól érzi magát. Például az Egyesült Államok. Állító-
lag az individualizmus ott nagyon érvényesülhet, de ha jobban 
belegondolunk, akkor minden nagyon-nagyon korlátozva, 
szabályozva és irányítva van.
Pontosan. Sőt éppen az amerikai társadalom példája int bennün-

ket arra, hogy a dolgok nem egyszerűek. Mert miközben valóban 
van egy individualizmus, a kérdés az, hogy ez milyen területekre 
terjed ki. Lehetséges, hogy van egy olyan illúziónk, amely szerint a 
társadalom minden területére vonatkozik. Amikor az amerikaiak 
az individualizmust helyezik előtérbe és domborítják ki, akkor a 
gazdasági értelemre gondolnak, tehát arra, hogy igen, a piaci moz-
gásrendben vannak egyéni motivációk, és jó, hogy vannak, mert 
azok hajtják és sarkallják az embert. De ha megnézzük azt, hogy az 
amerikai társadalom tele van olyan kollektív fenoménekkel, mint 
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a vallás, amit méghozzá nagyon aktívan gyakorolnak, különféle 
vallási formákat egészen extratípus alakzatokban, akkor mindjárt 
komplikáltabbá válik az ügy. Nem beszélve arról, hogy egy tökéletes 
individualizmus, egy ilyen túlfeszített individualizmus az ameri-
kaiak esetében azt jelentené, hogy egy olyan kollektívum, mint a 
nemzet, nem is létezik ott. Szó sincs róla, az amerikaiak esetében 
erről hatványozottan nincs szó. Tehát komplikáltabbak a dolgok. 
Nincs olyan modern társadalom, amely valamiképpen nem léteztet 
kollektív formákat. Megint visszatérve a 17. századra, itt a civil 
társadalom. Függetlenül attól, hogy milyen formái vannak ma, és 
függetlenül attól, hogy ma virágzik vagy nem virágzik, hogy meny-
nyire torzulat vagy nem torzulat. Az is egy kollektív forma, hogy 
más emberekkel együtt, közösségben, kis közösségben megvalósí-
tani bizonyos szükségleteket, vágyakat. A modern társadalomban 
többféle csatorna van. Valóban létezik az individualizmus csatorná-
ja, de másfelől kellenek olyan csatornák, amelyek valamiféleképpen 
módosíthatják ezt.

Egyébként a romantika nagyon jó példa pont erre a feszültségre. 
Mert a romantikában egyszerre van jelen a nemzet, a kulturális 
értelemben vett nemzetnek a hangoztatása, kidomborítása, más-
felől pedig van egy nagyon erős individualizmus is. A kettő épp 
a romantikában talál egymásra. Hogy milyen feszültségek révén, 
ez más kérdés, de ott nagyon is jelen van. Például a szerelemnek 
a hihetetlen kidomborítása éppen a romantikához kapcsolódik. 
Márpedig az egy radikálisan egyéni jelenség, egyének találkozása. 
Az individualizmus természetesen egyfelől ideológia, mindig is az 
volt: az egyént védeni az őt letipró vonatkozásokkal szemben. De 
sokkalta fontosabb az a társadalmi törekvés, hogy az emberekben 
lassan kialakítani az egyéni érzületet, az egyéni vonatkozási rend-
szert. Tehát, hogy mindenki egyén, és minthogy az, lesznek jogai, 
privilégiumai. És az egész világ csak akkor ér valamit, ha az egyén 
benne megtalálja a saját egyéni élvezetét. Ez ideológia, de ugyanak-
kor nagyon sok mechanizmus meg intézmény is, a társadalmi rend 
is ezt szorgalmazza, érvényre juttatja, és valószínűleg mindenki így 
jár el a legkorábbi időktől fogva. Ami azt jelenti, hogy így neveljük a 
gyerekeinket is. Persze hogy vannak különbségek, de természetes az, 
hogy az individuum, az egyén valamiféleképpen része az egésznek.
• Az, hogy ez jó vagy rossz, erről meg kár beszélni…

Szerintem lehet erről beszélni. A probléma valahol máshol ta-
láltatik, nem magában az egyénben. De biztos, hogy vannak az in-
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dividualizmusnak, az egyénközpontúságnak olyan formái, amelyek 
problematikusak. Elvileg például az egoizmus, ha úgy tetszik: túl-
hajtottabb formája az individualizmusnak, amikor csak én vagyok, 
a másik pedig nem is létezik, csak annyiból létezik, amennyiben én 
elgondolom, hogy létezik. Persze mindennapi szinten is találkozunk 
ezzel a kérdéssel, de mondom még egyszer, és ezt nem lehet elégszer 
hangsúlyozni: ameddig ebben a modern társadalomban mozgunk, 
ez másképpen nem lehetséges. Ráadásul voltak balsikerű kísérletek 
az individualizmus megváltoztatására. A szocializmus volt ez, a 
kommunizmus más. A kommunizmusban hangsúlyozottan vannak 
individualista vonatkozások, de hát az egy más kérdés. De úgy is ér-
telmezhetjük azt, ami a 20. század bizonyos szituációjában történt, 
mint valamifajta kísérletet arra vonatkozólag, hogy hogyan lebírni, 
legyőzni az individualizmust. Eddig nem sikerült. Pillanatnyilag 
nem is igen látszik más. Ameddig ezek a mechanizmusok léteznek, 
amelyek kereteiben élünk, addig nem igazán lehet elképzelni, hogy 
ez megváltozzon. Tehát az individualizmus csak akkor változna 
meg, ha megváltozna a társadalmi rend.
• A piacra gondol, a piacgazdálkodásra?

Ez az egyik. Nagyon erős az individualizmus szemszögéből. A 
piacnak nagyon sok mechanizmusa hat az egyénközpontúságra, 
kezdve a reklámtól, a marketingtől, ezek mind egyéneket szólítanak 
meg. Vedd meg ezt vagy azt, te leszel a legszebb a világon, stb. Ezek 
határozottan erősítik az emberben az egyénközpontúságot. Nem 
beszélve arról, hogy ez a társadalom – nevezzük már egyszer nevén a 
gyermeket – mégiscsak tőkés társadalom, valójában az egyéni sikert 
ápolja. Néha elcsodálkozunk azon, amikor megjelennek nálunk a 
kínaiak, akik családi vállalkozást működtetnek. Náluk a család még 
nagyon erős gazdasági egység. Az európai, a nyugati elképzelés vi-
szont alapvetően egyénközpontú. Az egyén az a gazdasági alany, aki 
keresztülviszi, érvényre juttatja a dolgokat, és aki felől értelmezhető 
mindaz, ami a piacon belül történik.
• Ha mindezt levetítjük egy ilyen kis közösségre, mint amilyen 

a vajdasági magyar közösség, akkor itt milyen befolyásokról 
beszélhetünk?
Természetesen vannak különbségek egy ilyen kis közösség és a 

világban tapasztalhatók között. Létezik az a folyamat, amit globali-
zációnak szoktak hívni. Egy vajdasági magyar poronty is épp ugyan-
azt a képernyőt nézi meg ugyanazokkal a komputeres játékokkal 
játszik, ugyanazokat a fi lmeket szívja magába, ugyanazok a hatások 



■   Csak én létezem  ■ 215  ■

érik. Tehát biztos, hogy nagyon erős ez a globalizációs mozgásrend, 
és tény, hogy a technológia révén a globalizáció bárhová eljuthat, 
még a világ legeldugottabb falvaiba is. Ez azt jelenti, hogy mindenkit 
befolyásolhat. Van egy másik kérdés, amit eddig nem érintettünk. 
Az, ami a modernitásban nagyon ritka erőforrás, a szolidaritás. Ez is 
egyfajta meghaladása az egyénközpontúságnak. Szolidárisnak lenni 
valaki mással – ez a modern társadalomnak valamifajta kísérlete, 
hogy fölváltsa azt, amit valamikor a kereszténység a szeretet révén 
próbált megragadni. Az, hogy nem csak én vagyok, hanem mások 
is, sőt másokban is tudok gondolkodni. Tehát a szolidaritás egy 
nagyon ritka erőforrás a modernitásban, és én azt hiszem, hogy 
ritka erőforrás Amerikában is meg a vajdasági magyarok között is. 
A szolidaritást nagyon nehéz gyakorolni, valóban. Nagyon erős 
jellemnek kell lenni ahhoz, hogy a szolidaritás működjön, és az 
ember egyáltalán képes legyen túlemelkedni az egoista elképzelése-
ken. Annál is inkább, mert a társadalmi rend is ellentmond ennek, 
nem ezt erősíti az emberben. Hogy durván így fejezzem ki magam: 
nem igazán fi zetődik ki szolidárisnak lenni. A szolidaritás hiánya 
egy radikális hiányvonatkozás, ez mindenkit érint.
• Azok a társadalmak, amelyek csúcsindividualizmust valósítanak 

meg, nem úgy néznek ki, mintha boldogabbak lennének. Tehát 
biztos, hogy működik az individualizmus?
Biztos, hogy működik, mert a modernitás erről szól. A kérdés, 

hogy sikeresnek vagy balsikeresnek tartjuk-e a modernitást. Ilyen 
értelemben csak azt hangsúlyozzuk, hogy nem pusztán individua-
lista motivációs rendszereken alapul, hanem mindig valami más is 
van. És hát különféle ötvözetekben, elegyekben, kombinációkban 
van ez a más. És itt fölmerült egy eddig nem említett kategória: a 
boldogság, amit rettenetesen nehéz megragadni, hogy micsoda. 
Tudom, hogy vannak boldogságkutatások, de nem sokat adok rájuk, 
őszintén szólva. Az Európai Unió szintjén is működnek ilyesmik. 
Meghatározni a boldogságot, különösen külső kritériumok segítsé-
gével. Nem bírom ki, hogy ne említsem: egy régi nagy gondolkodó 
azt mondta, hogy a boldogságról csak a halódás pillanatában lehet 
beszélni, amikor az ember átnézi az egész életét. Persze ebben a 
modern tőkés társadalomban a boldogság nyilvánvalóan a javaknak 
a halmozása. Kétségtelenül egy nagyon erős boldogságképlet, amit 
ez a társadalom fölajánl, hogy alkalmazkodj ezekhez a szabályokhoz, 
keretekhez, és akkor a javak halmozása valamifajta végeláthatatlan 
boldogságot jelent. De mondom, a boldogság tényleg nagyon ne-
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hezen meghatározható. Lehetséges, hogy van egy nagyon általános, 
nagyon formális meghatározás, miszerint a vágyaknak a megvalósu-
lása. De az, hogy kinek milyen vágyai vannak, rendkívül szerteágazó 
kérdés. A modernitásnak egyébként ez egy belső tulajdonsága, hogy 
mindenki arra vágyakozik, amire éppen akar. Tehát szabad. Teljes 
a szabadság, mindenre lehet vágyakozni. Na mármost, a modern 
társadalomnak van egy ilyen problémája is, hogy állandóan azt erő-
síti az emberben, hogy ha valamit meg is valósít, az sosem elég. Az 
elégedetlenség. Megvalósítom, kielégítem egy vágyamat, de ez nem 
elég. Következő, következő... Vannak még olyan modern gondolko-
dások, amelyek úgy írják le az emberi életet, mint a vágyak végtelen 
sorozatát. Az ember ugye ugrik az egyik szikláról a másikra. Tehát 
maga a modern társadalom nem a boldogságra esküszik olyannyira, 
a modern szerzők például nem is beszélnek a boldogságról. Ez egy 
régi, antik téma volt, amikor még meg voltak győződve arról, hogy 
vannak objektív kritériumok.
• Az, hogy a mai társadalom az individualizmuson alapszik, az 

úgy hangzik, hogy az ember saját maga irányíthatja az életét, és 
szabad. Pedig ez nem egészen így van.
Nagyon is nem így van, abszolút. Az individualizmus lényegében 

a modern társadalomnak az utópiája: hogy az egyén valóban a saját 
mértékei alapján működik, saját mércéi alapján nyilatkozik meg a 
világban. De ha ezt mélyebben, keményebben elemeznénk, akkor 
azt látnánk, hogy közben nagyon sok olyan mechanizmushoz, je-
lentéshez kapcsolódik, amelyek nem éppen a szabadságát erősítik. 
Tehát nagyon sok az illuzórikus szabadság az individualizmussal 
kapcsolatban. Nagyon sok olyan szabadságformát kínálnak, ame-
lyek kapcsán éppen azt mondhatnánk, hogy amennyiben lemeztele-
nítenénk, akkor valószínűleg egy egészen másfajta dolog derülne ki.

Kifejezésként az individualizmus sokak szerint negatív jelentést 
kapott, mert az egyén szerepének túlhangsúlyozása gyakran 
háttérbe szorítja a közösségi értékeket. Másrészt, a nyugati 
társadalmak erősen profitközpontú gazdasága az individualiz-
mus eredeti jelentésének elferdülését idézheti elő. Ezzel együtt 
fontos, hogy egy egyéniség önálló és erős legyen – hallottuk 
SÁRCSEVITY HAJDÚ BEA szociálpolitikustól, szociális munkástól.

Sárcsevity Hajdú Bea: Magában az individualizmusban a legfon-
tosabb az egyéni szabadság. Az egyén döntése, az autonóm egyén, 
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akinek nagyon fontos a magánélete. Hasonlóképpen, hogy ő maga 
rendelkezik a saját jogaival, és maga dönt bizonyos dolgokról. Evvel 
együtt jár az is, hogy felel a döntéseiért. Tehát alapvetően az indi-
vidualizmus valahol a szocializmusnak vagy a kollektivizmusnak 
az ellentéte. S hogy a közösségnek káros-e, ha az egyéni érdeket 
helyezzük előtérbe? Szerintem az individualizmust sokszor összeke-
verjük az egocentrizmussal. Az individualista ember nem feltétlenül 
a közösség kárára teremti meg saját javait. Tehát tiszteletben tartja 
a közösséget. Míg az egoista ember az, aki mindenáron csak a saját 
javainak a gyarapítására törekszik. Ez nagy különbség, bár sokszor 
összefolyik. Kiindulhatnánk abból is, hogy az ember alapvetően 
önző. Rengetegféleképpen meg lehetne támadni az individualiz-
must, de rengetegféleképpen lehetne defi niálni is. Attól függ, hogy 
milyen irányból közelítünk. Szociálpszichológiai szempontból, 
szociológiai, politikai, gazdasági, vagy más szempontból. A leg-
fontosabb, hogy a kapitalizmus fenntartásához elengedhetetlen az 
individualista ember. Hiszen mit mond a kapitalizmus? Bizonyos 
javakat termelünk azért, hogy bizonyos szükségleteket kielégítsünk. 
A szükségletek mindig újratermelődnek, ezért újra kell termelni a 
javakat – sosincs vége. Tehát a fogyasztói társadalom kialakulásához 
elengedhetetlen az az ember, aki azt hiszi magáról, hogy önállóan 
dönt bizonyos termékek megvásárlásáról, bizonyos viselkedési 
szokásairól. Nyilván az egyént meghatározza a társadalom. Egy 
adott társadalomban az értékek, a kultúrák, a normák, ezek mind 
befolyásolják azt, hogy én ki vagyok. Minden onnan indul, hogy 
engem hogyan neveltek. A családból indul elsősorban, és egy-egy 
adott kultúrának, közösségnek a családmintája is másmilyen. Más-
milyen egy olyan közösségé, ahol a jólét nagyobb, és másmilyen egy 
olyané, ahol a jólét alacsonyabb szintű. Tehát a jólét növekedésével 
párhuzamosan nő az individualizmus, akár ezt is mondhatjuk. Nő a 
jólét, változnak különböző értékek, normák. Befolyásolva vagyunk 
a társadalom által. Így a bizonyos nevelési, családnevelési modellek 
is megváltoznak. Kialakult egy másmilyen értékrendszer, kialakult 
a nukleáris család, ellentétben azzal a közösségi modellel, ahol 
több generáció él együtt, ami ma már nagyon ritka. És a nukleáris 
család is segíti az individualizmus kialakulását, hiszen a gyermekek 
szerepe megváltozik a családban, kevesebben vannak, nem kell úgy 
osztozni, van, hogy egyedül van a gyerek, nincs is testvére. A szülők 
is másmilyen elvek mentén nevelik a gyereket, és ez mind segíti azt, 
hogy az egyén magát máshogy defi niálja, mint régen. Mondjuk egy 
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családban, ahol több generáció élt együtt, megvolt egy bizonyos 
hierarchia, hogy hová tartoznak a gyerekek, mi a feladatuk, mit kell 
ellátniuk. Ma már inkább arra törekszünk, hogy az egyéniségét, a 
függetlenségét erősítsük. Például a zsebpénzrendszer kialakításánál 
arra neveljük a gyereket, hogy tudja függetlenül kezelni a pénzét, 
hogy maga dönthet, és maga felel a döntéseiért. Egy olyan felnőtt 
lesz, aki magát saját egyéniségként defi niálja.

Azt gondolom továbbá, hogy az egyéni érdek nem mindig 
ütközik a közösség érdekével. Nem látom ennyire drasztikusnak a 
helyzetet. Szerintem igen gyakran az egyén azon törekvése, hogy 
fejlessze magát és megteremtse a jólétét, nem feltétlenül jár együtt 
azzal, hogy átgázol mindenkin, hanem képes közösségben is dol-
gozni. A közösség jóléte az én jólétemet is növeli – ez is lehet egy 
példa. Nyilván megvannak bizonyos közösségi szabályok, amelyeket 
be kell tartani. Ezek írott vagy íratlan szabályok is lehetnek. Ezek-
ről beszéltem a társadalmi normák és értékek változása kapcsán. 
Az az ember, aki bizonyos szabályokat nem tart be, nem bújhat az 
individuum mögé. Ha például nem söpröget fel a háza előtt, holott 
ez egy íratlan társadalmi szabály, minthogy ott a közvállalat ezt 
nem fogja megtenni. Vagy például ha egy közösségi házban több 
nukleáris család él együtt, kell, hogy legyenek bizonyos szabályok, 
amiket be kell tartani, és ez éppen azért van, hogy az egyén indi-
viduumként zavartalanul tudjon működni abban a közösségben, 
amelyben él. Ezek oda-vissza ható rendszerek. Nem lehet kiválni és 
azt mondani: én nem, csinálják a többiek! Vannak olyan fi lozófusok, 
akik azt mondják, hogy most egy elég anarchikus társadalomban 
élünk, mert a régi társadalmi szabályok már nem élnek, de újak 
még nem alakultak ki, még nem gyökeresedtek meg. Ugyanígy 
a gyermeknevelésnek vagy a családmodellnek is sokszor van egy 
ilyen keveréke. Azt gondolom, hogy ezek mindig is lesznek. Csak 
egyfajta elv mentén, egyfajta rendszerben nem igazán fogunk tudni 
működni. Sokféle megközelítése van a világnak, pont azért, mert 
individuumok vagyunk, és mindannyian különbözőképpen fogjuk 
fel a világot. És különbözőképpen befolyásolják a személyiségünk 
alakulását is azok az ingerek, amelyek minket érnek. Mi pedig más 
és más módon értelmezzük ezeket. Tehát ilyen konfl iktusok min-
denféleképpen lesznek, bármilyen rendszerben élünk. Hiszem azt, 
hogy a szocializmusban is volt konfl iktus, mondjuk akár egy házon 
belül, azzal kapcsolatban, hogy ki fogja kitakarítani, felsöpörni a 
közös tereket, egész addig, amíg a szabályok le nem lettek fektetve 
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és tiszteletben tartva. Mindig lesznek olyanok, akik nem tartják 
ezeket tiszteletben.
• Másrészt még a legliberálisabb országokban is az individualisták 

részére létezik egy határ, amit nem lehet átlépni.
Nyilván, mert akkor egy anarchikus világban találnánk ma-

gunkat; akkor például megtehetném, hogy kimegyek az utcára, és 
megkéselek bárkit. Tehát vannak bizonyos társadalmi szabályok, 
amelyeket mindannyiunknak be kell tartani. Mert ezek a mi érdeke-
inket is szolgálják, és így visszakerültünk az individualista világhoz.
• A vajdasági magyar közösséget hogy jellemezné ilyen szempont-

ból? Mennyire individualista, és annak a pozitív vagy a negatív 
értelmében-e az?
Ha a személyes véleményemből indulok ki, azt gondolom, 

hogy minden egyén más, és nagyon fontos, hogy egy-egy egyént 
milyen ingerek értek. Milyen családban nőtt fel, milyen gazdasági 
háttérben, milyen kultúrában, közösségben. Nem mindegy, hogy 
városban vagy falun. Később sikerült-e neki továbbtanulni. Ezek 
mind befolyásolják azt, hogy az egyénnek mennyire fontos az 
individualista megélése. Nyilván a fogyasztói társadalom arra épít 
nálunk, vajdasági embereknél is, hogy minél többet fogyasszunk, 
és hogy önmagunkat minél nagyobbra értékeljük. Hogy többet 
foglalkozzunk saját magunkkal, mint a közösségünkkel. Ez egy 
olyan propaganda, ami határtól függetlenül, a televízión, a médián, 
az interneten keresztül beáramlik, és arra ösztönöz minket, hogy 
tudatosan vagy tudat alatt döntéseket hozzunk, amelyekért felelünk, 
amelyek saját életünket befolyásolják. Én nem gondolom, hogy 
másmilyen trendeket képviselnénk, de hiszem azt, hogy vannak még 
olyan közösségek, mint ahogy bárhol máshol a nyugati világban is 
találhatók olyan mikroközösségek, ahol a közösség szerepe erősebb. 
És ahogy már mondtam, minél gazdagabb egy közösség vagy egy 
egyén vagy egy ország, annál inkább nő az individuum szerepe. 
Hiszen minél több java van, annál többet fogyaszt.
• Tehát ez akkor mesterségesen gerjesztett, nem természetes?

Ennek a meghatározása megint összetett. Számtalan olyan dolog 
vesz minket körül a társadalomban, ami mesterségesen gerjesztett. 
Már mondtam, hogy a kapitalizmusnak érdeke, fontos ténye, 
hogy fenntartódjon. Ez mind befolyásolja a mi személyiségünket. 
A legfontosabb az, hogy mi – mint egyének, mint individuumok 
– hogyan éljük meg, hogyan defi niáljuk magunkat. És az indivi-
dualizmusban ez a legszebb, hogy nem egységként, például gyári 
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munkásként defi niáljuk magunkat, hanem én Sárcsevity Hajdú 
Beának defi niálom magamat, és nyilván másképp defi niálom maga-
mat most, mint anno Sárcsevity Beaként, míg nem mentem férjhez. 
Tehát az élet apró tényezői befolyásolják az én személyiségemnek 
az alakulását. És ezért a társadalmi környezetem elválaszthatatlan 
az én identitásomnak a kialakulásától.
• Szociálpolitikával foglalkozik, és fi atalokat is tanít erre. Fel-

tételezem, ez sehogyan sem illik össze az egocentrizmussal, az 
önzéssel.
Szociális munkás vagyok és szociálpolitikus, és szociális munkás 

hallgatókat tanítok. A szociális munka szemléletének az az alapja, 
hogy minden ember alapvetően jó, és a társadalom teszi őt olyanná, 
amilyenné lett. Ez a kiindulópontja mindennek, ez a rogersi szem-
lélet. Erre próbáljuk a hallgatókat is motiválni, hogy értsék meg 
azokat az embereket, akikkel foglalkoznak, akikkel találkoznak. 
Nagyon sokszor nagyon fura élethelyzetben levő emberekkel kell ta-
lálkozunk. Azt gondoljuk, hogy az a fajta életmód, ahogy mi élünk, 
az az elfogadott, az a jó. A mi értékeink a legjobbak, holott vannak 
bizonyos emberek, akik egyáltalán nem azzal az értékrendszerrel 
rendelkeznek, mint mi. És teljesen más alapokról indulnak. És akkor 
itt van a család, a szocializációs folyamatok, amelyek szintén nagyon 
befolyásolják azt, hogy milyenek leszünk. Valójában erre tanítjuk 
a hallgatókat, hogy értsék meg az egyénnek, a személyiségének a 
miértjét. Ne úgy álljanak hozzá, hogy: jaj, kábítószerezik, biztos az 
ő hibája, vagy hajléktalan, és ez az ő hibája. Hanem gondoljanak 
bele, hogy miért lett ő hajléktalan, mi vezetett el odáig. Ekkor le-
het nyitottan beszélgetni. Tehát nem a saját értékrendszerünkből 
kiindulva, hanem mint ember az emberrel. Ha kíváncsiak vagyunk 
a másikra, akkor meg tudjuk érteni, hogy valójában mi is történt 
vele. És minden élethelyzet másmilyen. Nem igazán lehet ezeket 
beskatulyázni. Az én szakmám valahol itt kötődik össze az indi-
viduummal, hogy mi mint egyének egy bizonyos szocializációs 
háttérből, illetve kulturális környezetből ki tudjunk lépni, és meg 
tudjunk érteni egy másik embert, aki másmilyen társadalmi közeg-
ből érkezett. És el tudjuk fogadni az ő döntéseit, nem pedig a saját 
értékrendszerünkhöz hasonlítjuk azokat. 
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A következőkben a pszichológus szemszögéből elemezzük az 
individualizmust mint fogalmat, illetve mint jelenséget.

Joó Horti Lívia: A pszichológia egyik ága az individuálpszicholó-
gia, amely egy mélylélektani gyökerű elmélet. Ez az irányzat Alfred 
Adler nevéhez kötődik. Az embert nem csak ösztönös késztetések-
kel született lénynek tekinti, mint mondjuk a freudi analízis vagy 
mélylélektan, hanem társadalmilag beágyazottnak is. Szemben áll 
azzal, hogy a köztudatban az individualizmus fogalma valamifajta 
önzőséget, egocentrizmust jelent. Arról szól, hogy a közösségi rá-
hatások meg tudják-e adni az embernek az egyensúlyt ahhoz, hogy 
kiteljesedett, boldog, elégedett, és a közösséget építő, fejlesztő sze-
mélyiséggé váljon. A pszichológiában az individualizmus nem egy 
pejoratív kifejezés, hanem egy érett személyiségnek a leírása. Nem 
a kisebbségi komplexusait kiélő, önző, öncélú ember, hanem éppen 
az önértékelésén, a pozitív visszacsatolásain keresztül megerősö-
dött, hasznos és beilleszkedő polgára a társadalomnak. Egyébként 
a pszichológiának ez az individualista irányzata teremtette meg a 
mentálhigiénét. A pedagógiában nagyon intenzíven használt, épp 
a pozitív visszacsatolás, az önértékelés, az önbecsülés, az együttmű-
ködés, a kreativitás, a szociális intelligencia fejlesztése területén. 
Ez tehát egy végtelenül szélesen alkalmazott pszichológiai terület.
• És így működik-e valóban a mai kor embere?

Én azt gondolom, hogy az az anómia, amit mi most individua-
lizmusként próbálunk megfogalmazni, az nem az individuumnak a 
problémája, hanem a társadalom anómiájának (az értékrendszerek 
meglazulásának) a problémája. Gyakorlatilag felborult az a szük-
séges társadalmi beágyazódás, illetve nem tud igazán jó jelzéseket, 
befogadásokat adni. A pszichológia, a modern pedagógiatudomány, 
a mentálhigiéné tudja és képviseli, ismeri és alkalmazza azt, hogy 
csak úgy tud valaki érett, felnőtt személyiségként a közösségének 
hasznos, beágyazott tagja lenni, ha magas önértékeléssel, jó ön-
becsüléssel, kiterjesztett empatikus készséggel, a közösség iránti 
nyitottsággal rendelkezik. A klasszikus, hagyományos nevelési 
módok, például az oktatási rendszerünkben nagyon jellemző, máig 
is inkább megszégyenítő, csak elváró, inkább a büntetésre kon-
centráló, feketén-fehéren, két végletben szemlélődő rendszer – és 
a családi nevelésen belül is nagyon sokszor ezt látjuk –: mindez 
tehát ellenében hat annak, hogy olyan individuum nőhessen fel, 
aki autonóm, akinek kiállása, véleménye van, de a közösségért, a 
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közösségben, a közösséggel együttműködve. Nyilván a saját érték-
rendjét és tapasztalatát egybegyúrva tudja ezt képviselni. Az a fajta 
individualizmus, ahogyan sokszor értelmezik, olyan irányba fajult, 
hogy valójában ezek magányos, szenvedő, a társadalom által nem 
megértett személyek, akiktől a társadalom is szenved, és ők maguk 
is szenvednek a társadalomtól. De igazából a pszichológiának ez egy 
hasznos és aktívan alkalmazható irányelve, ami tökéletesen beépült 
már a mai modern pedagógiai pszichológiába, a mentálhigiénébe, 
a modern személyiséglélektani elméletek tárházának integratív 
szemléletébe.
• Tehát akkor gyakorlatilag egy individuum kialakulása a csecse-

mőkori gesztusrendszertől indul.
Egyértelmű, hogy az ember fejlődésének a mátrixát egyrészt az 

egyéni fejlődése, másrészt a kapcsolati hálójának a belakása, illetve 
az abból nyert tapasztalat fogja megadni, hozzáadva mindazokat a 
készségeket, tudást, amit az evolúció biztosított számunkra ahhoz, 
hogy sikeresek lehessünk a társadalomban. Az őskori társadalom 
is valamifajta rendezettséggel rendelkezett, így indult el az embe-
riség fejlődése. Tehát mindig fontos szempont volt, hogy a közeg 
visszajelzésének rendszerében hogyan tud beilleszkedni az egyén 
a társadalomba.
• Mára az individualizmus egy picit pejoratív értelmet kapott. 

A beszélgetés elején említette, hogy értékesebb tagja lehet egy 
közösségnek egy erős individuum. Viszont most úgy tűnik, hogy 
nem akarnak az individuumok, a személyiségek, a személyek a 
közösség részeként működni. Egyre nehezebb számukra a sza-
bályok betartása. Nem érdeklik őket a közösségi problémák. 
Kezdve attól, hogy nincs, aki elhányja a havat egy tömbház bejá-
ratából. Hogy a tömbháznál maradjunk: az sem érdekel például, 
hogy a szomszéd nem tud aludni, én jól akarom magam érezni, 
és hangos zenét engedek hajnali háromkor. Tovább fokozva: ha 
tehetem, akkor nem fi zetek adót, becsapom az államot... 
Azt gondolom, hogy ezek a közösségi visszajelzéseknek, illetve 

a szocializációs mintáknak a nehézségeiből adódnak. Tehát ez nem 
nevezhető individualizmusnak, inkább egy éretlen reakciónak, 
egy gyerekkori bennragadt viselkedésformának: nem érdekel sem-
mi, csak az én igényeim kielégüljenek. Ez a nagyon korai, az első 
egy-két évben kielégítés nélkül maradt igényeknek a felnőttkori 
megjelenése. Ha a gyermek igényeit nem elégítik ki időben, akkor 
valahogy abban nő fel, hogy neki minden jár, és lesöpör minden más 
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közösségi érdeket az asztalról. Tehát ez egy megbillent személyiség-
fejlődésnek a következménye, ahol a környezet, éppen az a közösség, 
amelynek az egyensúlyok rendszerét kell biztosítania a felnövéshez, 
nem tudott jól és kellő odafi gyeléssel reagálni a jelzésekre, amelyek 
a fejlődésnek rendkívül fontos állomásai. És igen, egy anómiás tár-
sadalomban élünk, szankciók sincsenek. Márpedig szankció nélkül 
nincs személyiségfejlődés sem. Tehát a szocializált ember az bizony 
nem magától jön rá, hogy mik a közösség szabályrendszerei, hanem 
azt meg kell tanítani neki. Ha nincs, aki megtanítsa, vagy pedig 
felemás jelzéseket küld neki, egyszer kielégíti az igényeit, máskor 
pedig nem, akkor gyakorlatilag ez a nagyon korai örömelvnek, pszi-
chológiai örömelvnek nevezett stádium nem számít semmit. Csak 
nekem jó legyen. Nyilván a drogfogyasztásnak, az alkoholizmusnak 
a hátterében is nagyon sokszor ugyanez van. Semmi más instancia 
nem tudja felülírni azt az iszonyatosan erős belső igényt, hogy az 
örömelv azonnali kielégüléssel megtörténjen. Ennek mentén billen 
meg a történet, hogy a közösség nem tudott jó jelzéseket adni.
• Nevezhetjük az ilyen embert egyszerűen neveletlennek?

Szó szerint, abban az értelemben, hogy nem jól nevelt, vagy nem 
jól szabályozott. Tehát a szocializációs folyamatából kimaradtak 
tényezők, amivel gyakorlatilag felborult a felnőtt egyénnek az ÉN-
képviselete, és lett egy végtelenül önző személy, aki senkire, semmire 
sincs tekintettel. Az adleri pszichológia vezette be a kisebbségi 
komplexus fogalmát, ami arról szól, hogy a megszületett gyermek 
a saját kicsinységét megélve, de biológiailag programozottan az 
ÉN kiterjesztésére törekedve fejlődik. Ebbe a rendszerbe kell a 
közösségnek jól tudni belépni, hogy a maga pozitív rendszerében 
szabályozza és értékelje, és levágja a negatív hajtásokat a szociali-
zációs folyamatban a személyiségről, hogy a magas önértékelésben 
megjelenjen az is, hogy fontos része a közösségnek, és betartsa a 
szabályait. Na mármost, ha ezek a szabályok nem léteztek, vagy csak 
véletlenszerűen, akkor ez nem tud kialakulni. Létrejön egy kisebb-
ségi komplexust kompenzáló személyiség, aki mindent lesöpör az 
asztalról, semmi nem érdekli, mert az ő énje nem tudott felerősödni, 
nem tudott megtámogatódni azokkal a közösségi képviseletekkel, 
amelyek fontosak lettek volna.
• Úgy tűnik, hogy egyre több az ilyen személyiség, akire ez a nega-

tív kontextus érvényes. Ön szerint is így van ez? Vagy mégsem?
Ezt a fogalmat már használtam (Durkheimnek a fogalma): az 

anómiás társadalom. Ez a teljesen felbomlott rendszerekben mű-
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ködő társadalom jellemző a 20. századra, a második világháború 
után következő időszakra, különösen a nyolcvanas évek utánira. 
Felbomló társadalmak, a szocialista is, a kapitalista is, a vallásos-
ságnak a háttérbe szorulása, azoknak a régi elveknek a feladása, 
amelyek addig valamifajta képviseletet jelentettek. Ezek járultak 
hozzá ahhoz, hogy gyakorlatilag felborult a társadalmi rend. És 
azt lehet látni, hogy mindenki próbálkozik valami újjal. Már nem 
szereti, ami vele történt, nem szeretné azt követni, ahogyan például 
őt nevelték, mert az nagyon sokszor durva volt, nagyon sokszor 
bántotta, sértette őt. De annak a helyébe még nem találja meg azt a 
formát, amelyben jól érezné magát, stabilnak, magabiztosnak. Maga 
a társadalmi keret is jelentősen felbomlott, rendkívül agresszív mó-
don, erőalapon működik. Egyrészt elvárná a békés megoldásokat, 
a közösség irányába szocializált, együttérző, humánus szemléletet, 
másrészt meg végtelenül agresszív közeget teremt. Borzasztó ellent-
mondásokat sugall. Sajnos azt kell mondanom, hogy még közel 20 
évvel a balkáni háborúk lezárulása után sem tud egy olyan stabil 
közeg kialakulni, amely megnyugvást, valami biztost talajt tudna 
adni ahhoz, hogy akkor innen most hová, hogyan lépjünk tovább. 

Mint utaltunk rá, az erős egyének és egyéniségek fontosak egy 
társadalom számára. De nem mindegy, hogy milyen külső hatá-
sok formálják őket egocentrikus, illetve a közösségi érdekeket is 
fontosnak tartó személyekké. A társadalmi krízisek mindenesetre 
az alapvetően pozitív töltetű fogalom elferdülését eredményezik.
• Ez nemcsak a kelet-európai országokra jellemző, a fejlett nyugati 

országokban ugyancsak társadalmi válságok jelentkeznek, de ott 
konkrétan az individualizmusnak ezt az elferdített formáját – 
minden a tiéd, valósítsd meg önmagad, és ne törődj semmivel 
– ezt tehát a fogyasztói társadalom is igen-igen nyomja.
Egyrészt igen, másrészt Nyugaton nagyon erőteljesen látják, 

hogy a további társadalmi fejlődésnek a csoportmunka és az együtt-
működés kell hogy legyen az alapja. Azok a társadalmak, amelyek 
ezt alapból tudják, mert így szocializálódtak (lásd a keleti társadal-
makat), sikeresek lettek. A nyugati társadalmak pedig végtelenül 
jól tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy az egyéni sikeresség és az 
anyagi sikeresség – mint a kultúrájuk alappillére – működőképes 
legyen. Tehát hihetetlen mennyiségű energiát fektetnek például az 
oktatási rendszerükbe, továbbá a munkaelvárások, a csapatmun-
ka, a csapatépítés rendszerébe. Az az egyén, aki jól valósítja meg 
önmagát, átlépve a csoportba a csapattal való jó együttműködést 
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tud fejleszteni. Az Amerikai Egyesült Államokban ebbe komoly 
befektetéseket tesznek. Látszik az oktatási programjaikon, hogy 
most már évtizedes háttérrel ezt nagyon erőteljesen művelik. Látszik 
ez a versenyszférában működő nagy cégeknél is. Folyamatos csapat-
építések vannak, teameket alakítanak ki. Keresik a lehető legjobb 
beosztásban a szerepeket ezeknek a teameknek a kiegészítésében. 
Mert az a tapasztalat, hogy a 21. századnak a sikerességét nem az 
egyén, hanem a csapatmunka, a csapatszellemiség fogja erősíteni. 
Mi nyilván nem leszünk sose Japán vagy Dél-Korea vagy Kína, ahol 
az egyén valahol egészen máshol van a társadalmi megítélésben, a 
közeg és a közösség van mindenekelőtt. Európa, vagy az angolszász 
kultúra ennél individualistább, de ezen belül is meg lehet azt a jó 
egyensúlyt találni, amely segítheti a társadalmi normák elérését. Ez 
tényleg arról szól, hogy szeretünk jól élni, szeretünk fogyasztani, 
szeretünk jól keresni, és ezen belül megtalálni azt az együttműködési 
formát, amelyben az egyén a csapat részeként tud jól szerepelni.
• Tehát az individualizmus semmi esetre sem szitokszó. Inkább az 

történhetett, hogy a társadalmi feszültségek körében valahogy 
elferdült a jelentése az átlagember számára?
Azt gondolom, hogy a mai korunkban az autonóm személyiség 

fogalma behelyettesíthető az individuális személyiséggel. Tehát aki 
tudja önmagát is képviselni, de a közösség érdekeivel együttműköd-
ve is tud működni, ez az igazán kívánatos társadalmi személyiség-
szerkezet a 21. században. Mert ha ez nincs, akkor nincs gondolkodó 
ember. Ha visszafejlesztjük az egyéni ambíciót, és csak a közösségi 
megfelelésvágy fog eluralkodni, akkor elveszik az a húzóerő, ami a 
nyugati kultúrát világméretűvé tette. Az egyén szabadsága, auto-
nómiája, kreativitása beágyazva a társadalmi közegbe és együttmű-
ködve a csoporttal – ez tud igazán sikeres társadalmat létrehozni. 
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– Az államelnököt azért nem kell beletenned! – szólt az utasítás, amikor fel-
kértek, hogy írjak néhány méltató szót ehhez a kötethez. Persze hogy nem, 
gondoltam, hiszen mit keresne az államelnök egy, a családról, a családhoz 
szóló riportokat tartalmazó könyvben? Amelyben olyan témákat feszeget a 
két szerző – Nánási Anikó és Miklós Csongor –, mint a gyermekvállalás, a 
fogyókúrázás, vagy annak elgondolkodtató ténye, hogy mind több az állandó 
párkapcsolaton kívül élők száma.

A kötet darabjait olvasva az érdekes témaválasztás mellett rendre arra 
fi gyelhetünk fel, hogy a rádiós műfaj okozta nehézségeket hogyan oldják meg 
játszi könnyedséggel. Merthogy már a portré kategóriában is gondot okoz-
hat az alanyok szóra bírása. A megszólított ember ugyanis – titokban vagy 
nyíltan – általában eszményi képet festene önmagáról. Jónak, becsületesnek 
szeretne látszani. S megfelelve egyben annak a célcsoportnak is, amelynek a 
szimpátiájára pályázik. Ennek vonatkozásában Anikó és Csongor rendkívül 
ügyesen éri el, hogy a riportalanyok megnyíljanak, őszintén beszéljenek – 
bármiről. Még akkor is, ha tudják, nyíltságukkal nem a legszebb képet festik 
magukról. Komoly dolgokról kitárulkozóan kommunikálni nagy szakmai 
tudást és felkészültséget igényel – a szerzőpáros simán vette az akadályokat. 
Könyvük pedig időtálló érték – egyben ajándék is – most, rádiónk hetvenedik 
születésnapján.
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