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1. Bevezetés 
   

Dolgozatomban a fiatal felnőtt korosztályok egymást követő generációinak 

életcéljait, önértékelését, közvetlen és tágabb környezetéhez való viszonyát, 

beállítódását, megküzdési stratégiáit, egészséggel kapcsolatos életminőségét vizsgálom 

az 1980-as évek végétől, azaz a rendszerváltástól az ezredforduló korai időszakáig. A 

politikai, társadalmi, gazdasági átalakulás folyamatát a fiatalok viselkedés- és 

magatarásjellemzőinek változásán keresztül, mint „sorsba fordult történelmet” 

(Losonczi 2005) próbálom megragadni. Foglalkozom a kitolódott felnőttéválás 

jelenségével, mint a poszt-modern társadalmakban lejátszódó modernizációs folyamatok 

egyik jellegzetes megnyilvánulási formájával, amely egyben egy új társadalmi 

adaptációs mechanizmusra utal.  

Témaválasztásomban szerepet játszott, hogy egyrészt hivatásomnál fogva, másrészt 

anyaként nap, mint nap fiatalokkal foglalkozom, mindkét szerepemben szembesülök az 

„új ifjúság” problémáival, nyomon követem sikereiket és kudarcaikat, csodálom és 

félem őket, de leginkább szeretném megérteni ezt az új nemzedéket. Laikus ismereteim 

határára érve döntöttem úgy, hogy tudományos eszközökkel teszem vizsgálat tárgyává 

azokat, akik a legfontosabbak az életemben. 

   

2. A fiatalok helyzete és a felnőtté válás társadalmi folyamata a XX. 
század közepétől napjainkig 

 

A felnőtté válás folyamata, a felnőttség társadalmi kritériumai jelentősen 

megváltoztak a történelem során. A szexuális éréstől számított kamaszkor az 

akceleráció következtében egyre korábbi időszakra tevődött. A XX. század hatvanas 

éveiben megjelenő és széles körben terjedő orális fogamzásgátlás felszabadította a 

szexuális kapcsolatokat a nem kívánt terhességek félelme és kényszere alól.  A biológiai 

és társadalmi feltételek megváltoztatták a szexuális érintkezések életkori küszöbét1, 

hatással voltak a nemi szerepelvárásokra, a párkapcsolatok alakulására, és nagyobb 

                                                 
1 Magyarországon az első szexuális kapcsolatra átlagosan 17 éves korban kerül sor (Ifjúság2004) 
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döntési lehetőséget biztosítottak családalapítás és a gyerekvállalás területén (Forrai, 

Aszmann 1995; Forrai 1996, 1998).  

Míg a kamaszkor alsó határa a biológiai éréshez igazodik, addig a felső határ a 

társadalmi szerepvállalással mutat összefüggést. A globális kapitalizmusra épülő poszt-

indusztriális társadalmakban végbemenő gazdasági és politikai folyamatok 

következtében a felnőtté válás feltételrendszere megváltozott, és az ehhez igazodó 

életutak is átalakultak. Az ipari társadalmakra jellemző szekvenciális modellben az 

életpálya eseményei kronológiailag rögzítettek voltak, szabályosan követték egymást és 

sorrendjük irreverzibilisnek bizonyult.  

A feltételrendszer változásában elsőként kell említenünk az iskolarendszer 

expanzióját, amely egyre több és több fiatal számára biztosítja a tanulás lehetőségét. Az 

expanzió jelenlegi, harmadik szakaszában a középfokú oktatás után a felsőoktatás felé 

özönlenek a fiatalok, és ez a képzési forma vált/válik tömegessé2. Az expanzió során 

átalakult az oktatás intézményszerkezete, megnőtt a tanulás időtartama, és az életpályán 

belül megváltozott a tanulás helye és szerepe. Az egyetemet, mint a munkanélküliség 

előli menekülést Ulrich Beck (2003) egy olyan „szellempályaudvarhoz” hasonlítja, 

„amelyen a vonatok már nem menetrend szerint közlekednek”. Mindenki jegyet akar 

váltani, az is, aki utazni akar, és az is, aki nem.  Indulnak túlzsúfolt szerelvények, de 

meg nem jelölt úticéllal is indulnak vonatok. Az oktatásban résztvevők még nem tudják 

pontosan, hogy hol lesz, és lesz-e rájuk szükség a munka világában.  

 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007-es tájékoztatója szerint (ILO 2007) 

bár több ember dolgozik manapság, mint valaha, a munkanélküliek száma folyamatosan 

rekord magasságon áll: 2006-ban 195 millió embert érintett, ami 6 százalékos globális 

munkanélküliséget jelent.  A munkanélküliség a fiatalokat sújtja a leginkább: 2006-ban 

86 millió 15-24 éves fiatal nem talált munkát; ők képviselték a világ teljes 

munkanélküliségének a 44 százalékát. A fejlett ipari társadalmakban 13 százalékra 

tehető a munkanélküli fiatalok aránya. A fiatal munkavállalók száma sokszorosan 

felülmúlja a gazdaság munkaerő-felvevő képességét. Miközben az elmúlt tíz évben kb. 

tíz százalékkal gyarapodott a világ fiatal népessége, meghaladva az 1,1 milliárdot, az 

ebbe a korosztályba tartozó foglalkoztatottak aránya mindössze 0,2 százalékkal nőtt 

(Köllő, Nacsa 2006). A fiatal, pályakezdő munkavállalók sokasága egyre inkább 

                                                 
2 A hallgatói létszám növekedése a volt szocialista országokban a legnagyobb arányú. 
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családjára van utalva, mivel a számukra felkínált munkalehetőségek hosszú 

munkaidővel, alacsony fizetéssel, rövidtávú, vagy esetenként szerződés nélküli 

munkaviszonnyal járnak, és minimális szociális védelmet, ellátást biztosítanak. A 

Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kutatási jelentése szerint a fiatalok 

munkanélküliségének csökkentése, sebezhetőségének leküzdése jelentős mértékben 

hozzájárulna a világgazdaság növekedéséhez.  

A tanulmányok elnyújtása a munkanélküliség előli menekülésen kívül 

természetesen további specializálódásra vagy többféle diploma megszerzésére is 

szolgálhat, amelytől a fiatalok munkaerő-piaci helyzetük javulását várják. A tanulás, 

mint életpályaszakasz később zárul, illetve nem is zárul le teljesen, mert egyre inkább 

követelmény az „egész életen át tartó tanulás”3. Már Magyarországra is jellemző, hogy 

a felsőoktatásban résztvevő fiatalok inkább a harmincas, mint a húszas éveikhez közel 

szereznek diplomát4.  

A hagyományos, ún. szekvenciális életút tanulást követő szakasza a munkába 

állás, a foglalkozási, szakmai identitás megszerzése. A munka világa, mint a felnőtté 

válás feltételrendszere olyan technológiai, szervezeti változásokon ment keresztül, 

amelyek hatással voltak a munkamegosztásra, a foglalkozási struktúra és a 

foglalkoztatás alakulására, valamint azokra az elvárásokra, amelyek a munkavégzéssel 

kapcsolatos ismeretekre, készségekre és képességekre irányulnak. Csökkent, majd 

szinte teljesen megszűnt a szakképzetlen fizikai munka iránti igény, növekedett viszont 

a kereslet a szolgáltatóiparban, az informatikai ágazatokban, és a pénzügyi területeken. 

Az új ágazatokban főként a magas iskolai végzettséggel, nyelvtudással, magas szintű 

informatikai ismeretekkel rendelkező fiatalok számíthatnak alkalmazásra, akik nyitottak 

minden tudás elsajátítására, és képesek rugalmasan alkalmazkodni a szervezeti 

követelményekhez. Ezek az elvárások fogalmazódnak meg a munkaszervezetek 

posztfordi modelljeinek gazdasági stratégiáiban is (diverzifikált minőségi termelés, 

rugalmas tömegtermelés, rugalmas specializáció). A piaci jelzésekhez való gyors 

alkalmazkodás nemcsak a munkaerő magas szintű képzettségét követeli meg, de elvárja, 

hogy fejlett szervezési és koordinációs készséggel rendelkezzen, és képes legyen az új 

feladatok gyors elsajátítására (Simonyi 1997).  

                                                 
3 A nemzetközi szakirodalom a „life long learnig” kifejezést használja erre az új társadalmi követelményre. 

4 Magyarországon a diplomaszerzés átlagos életkora kb. 27 évre tehető. 
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A sikert megtestesítő yuppie réteg ellenpontjaként számolni kell a tartós 

munkanélküliséggel küzdő, hátrányos helyzetű, szakképzetlen fiatalok csoportjaival is, 

akiknek kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete jelentősen befolyásolja életminőségük 

alakulását (Susánszky, Szedmák 1997; Susánszky és mtsai 2006; Susánszky, Szántó, 

Stauder 2008). 

A posztindusztriális társadalmakban a pályaválasztástól a munkavállalásig 

terjedő időszak nemcsak hosszabb lett, de az addig viszonylag jól elkülöníthető 

pályaszakaszok összemosódtak, felcserélhetővé és ismételhetővé váltak. A fiatalok 

egyrészt megszakítják tanulmányaikat, kereső munkát vállalnak, majd ismét 

visszamennek az iskolapadokba, másrészt gyakori a pályaváltás, ami újabb tanulást, 

továbbképzést vagy átképzést igényel. A munkaviszony valaha biztonságos formái5 

bomlásnak indultak, kitágult a munkavégzés helye és ideje. Egyre többen dolgoznak 

rugalmas vagy kötetlen munkaidőben, lehetővé és egyre gyakoribbá vált a távmunka, a 

részmunkaidős és időszakos foglalkoztatás, valamint az önfoglalkoztatás.  

Sokan ezt a folyamatot úgy értékelik, hogy a munka vesztett a társadalmi 

integrációban betöltött elsődleges szerepéből, és már kevésbé fontos szocializációs 

színtér, mint az elmúlt történelmi korszakokban volt (Beck 2003, Somlai 2007).   

Mint láttuk, a felnőtté válás kezd kilazulni a tanulás és a munka tradicionális 

kötelékeiből; hasonló folyamat érhető tetten a szülőkről való leválás és a saját 

családalapítás vonatkozásában is. Történeti-demográfiai adatok szerint a házasodási és 

születési tendenciák mindig szoros kapcsolatot mutattak a gazdasági és társadalmi 

folyamatokkal. A demográfiai magatartás alapegysége, a család, a reprodukcióval 

kapcsolatos szokások alakulásával reagált a külső tényezőkre, mint például a termés 

nagysága, vagy a halandóság alakulása (pl. egy nagy járvány előfordulása). Anyakönyvi 

adatok azt mutatják, hogy alig egy-két évtizedes késéssel egy gazdasági-társadalmi 

szempontból jelentős körülmény olyan alapvető demográfiai szokásokat változtathat 

meg, mint a házasodási életkor, a házasfelek egymáshoz viszonyított életkora, a fiatal 

pár idegen településen vagy a szülőfaluban történő letelepedése. Nagy éhínségek, rossz 

termés időszakában a családalapítást későbbi életkorban tartják helyesnek, míg egy 

prosperáló időszakban a nők korábbi házasodása válhat kulturális normává. 

Demográfiai és antropológiai elemzések bizonyítják, hogy a saját család alapításával 

                                                 
5 Államilag garantált munkavállalói jogok és jogosultságok. 
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kapcsolatos értékrend populációs méretekben a társadalmi adaptáció eszközeként 

működik (Livi-Bacci 1999, Knodel 1988, Wrigley 1973).  

 Összehasonlító elemzések szerint az USA-ban illetve Európa egyes fő régióiban 

az önálló életkezdés és a fiataloknak a szülőkhöz való kötődése eltérő mintázatokat 

mutat (Billari 2004). Dél-Európában a fiatalok egyre hosszabb ideig élnek a szülői 

házban: Olaszországban például a 29 éves férfiaknak a fele, a nőknek pedig az 

egynegyede él együtt szüleivel (Cavalli 1995). Észak-Európában ezzel szemben a 

fiatalok jóval korábban elhagyják a családi fészket, és hosszabb ideig élnek egyedül, 

vagy nem-házas együttélési formában. Az USA-ban a fehér, fekete és latin származású 

fiatalok körében hasonló mintázatokat írtak le, de itt felfigyeltek arra a jelenségre, hogy 

a fiatalok tanulmányaik befejeztével nagyszámban költöznek vissza szüleikhez. 

Ellentétben az életpálya szekvenciális modelljével, sem az elköltözést, sem a 

tanulmányok befejezését nem követi családalapítás. A fiatalok jelentős része, mint 

láttuk, visszatér a „Hotel Mamába”. A poszt-szocialista országokban, így 

Magyarországon is, inkább a Dél-európai modell érvényesül (Spéder 2005).  

Parsons (1955) hipotézise az izolált nukleáris családról megdőlni látszik; bár 

kétségtelen, hogy a modern információs társadalmakban az individualizációs 

folyamatok hatására a kötődések tradicionális formái módosultak, a családi 

együttműködésnek és szolidaritásnak továbbra is nagy jelentősége van (Susánszky és 

mtsai 2000). Hazai vizsgálatok szerint (Tóth 2002) a már elköltözött huszonévesek 

túlnyomó többsége rendszeresen tartja a kapcsolatot szüleivel, és az önálló háztartásban 

élők is a különböző segítségnyújtási formákon túl rendszeres pénzbeli támogatást 

kapnak. 

Az egyéni célok elérése, a karrierépítés és önmegvalósítás igénye miatt 

kitolódott a házasodók életkora, és csökkent a házasságkötések száma. A 

párkapcsolatoknak új formái jelentek meg, miközben a szingli6 életformát preferálók 

aránya is a növekedett. Magyarországon a kilencvenes évek közepétől az anyák egyre 

későbbi életkorban szülik meg első gyermeküket, ami a diplomás nők körében már a 30. 

életév felé közelít. Romlik a gyerekvállalási hajlandóság, amit jól tükröz a születések 

számának csökkenése.  

                                                 
6 A szinglik aránya a magyar fiatalok közt Utasi (2004) kutatásai alapján 10 százalékra becsülhető. 



 8 

Összefoglalva, a demográfiai szakirodalom által „második demográfiai 

átmenetnek” nevezett időszakban a társadalom individualizációjának hatására csökken a 

termékenység és a párkapcsolatok stabilitása, a fogyó népességen belül egyre nő az 

idősek aránya, valamint az európai társadalmakba növekszik a bevándorlók aránya. 

Ezek a folyamatok a fiatalok körében egy „új mentalitás” (Somlai 2007) 

kialakulásához vezettek, amelyet a kutatók főként a standard életpályáktól való 

eltéréssel (Mayer 2005; Kabai 2007), és ebből következően a bizonytalansággal 

jellemeznek. A bizonytalanságot a pszichológiában az érett, stabil személyiség 

kialakulásával összefüggésben, az életkori határok elméletére alapozva tárgyalják. Ez a 

fejlődés-lélektani modell a szociológiában leginkább az életpálya szekvenciális 

modelljének feleltethető meg, amely a társadalmi beilleszkedés standard útját írja le. Ez 

az életút modell7 a fiatalok számára ugyan nagyobb kötöttségekkel járt, de nagyobb 

biztonságot is adott és a jövőt kiszámíthatóbbá tette. A felnőttkor határát jelző 

életesemények – mint a tanulás befejezése, pályakezdés, önálló háztartás alapítása, 

házasság, gyermekvállalás – mára jelentősen kitolódtak: a fiatalok túlnyomó része 

hosszabb ideig tanul, mint korábban, később áll munkába, költözik el otthonról, alapít 

családot. A hagyományos értelemben vett felnőtt életkezdetet közvetlenül megelőző 

időszakot nem lehet egyszerűen kitolódott kamaszkornak, „késleltetett érésnek” 

tekinteni.  

 A szociális átmenet rítusai összekötik az emberi életciklusban bekövetkező 

változásokat az egyén társadalmi pozíciójának változásaival. Leach (1968) szerint a 

kultúrák jellemzője az események és cselekvések kategóriákba rendezése és identitások 

hozzárendelése, mesterséges határok létrehozása egy természettől fogva folytonos 

mezőben. Az egyes identitások közötti átmeneti időszakokban az egyén mintegy a 

“szociális időnkívüliség” intervallumában van. A szociális státusok közti átmenet 

rítusaihoz sajátos szimbólumok kapcsolódnak. Turner (1974) szerint ezek a 

szimbólumok olyan asszociációkat váltanak ki, amelyek tartalmazzák az egyéntől elvárt 

viselkedést, és a társadalom értékeit, szerveződési módját is tükrözik. Van Gennep 

(1960) a szociális státusok, identitásszerveződések közötti átmenetek három szakaszát 

írja le: kiinduló státus, átmeneti periódus, új státus. Az átmeneti periódusban az egyén a 

kiinduló státus és új státus között van, se ide, se oda nem tartozik. A családi-életkori 
                                                 
7 A szociológiában a standard életút azokat az életszakaszokat jelenti, amelyeken bizonyos társadalmi 
csoportok tagjai keresztülmennek. 
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státus szempontjából ez az átmenetiség azt jelenti, hogy az egyén már nem gyermek, de 

még nem felnőtt. Az átmenethez tartozó szimbólumok egy részével már rendelkezik 

(munka, kereset, legális nagykorúság, esetleg diploma), egy részével viszont még nem 

(saját család, saját lakás). A késői kötődés az átmenetiség, a „szociális időnkívüliség” új 

definícióját jelenti: a tartalma nem a „se itt, se ott”, hanem az „itt is, ott is” állapot, 

amely így elveszette negatív jellegét.  

 Az átmeneti időszak nem egyszerűen meghosszabbodott, és nem csak elveszett 

az egyes állomások standard jellege, hanem bizonytalan és visszafordítható lett. A 

szakirodalomban „jojó-effektusnak” (Gaudet 2007) nevezik azt az állapotot, amelyben 

váltakozik a fiataloknak a szülőktől való függése és függetlensége, akár a fiatal saját 

elhatározásából, akár amiatt, hogy a munkanélküliség vagy egy kapcsolat felbomlása 

kényszeríti erre. A hagyományos átmenetet a serdülőkor függő állapotát felváltó 

felnőttkori autonómia jellemezte; a kitolódott átmenetet függőség és autonómia együttes 

vagy váltakozó jelenléte jellemzi. A korcsoport tagjai egyszerre minősítik magukat 

fiatalnak és felnőttnek; úgy érzik, „kinőttek” a serdülőkorból, de még nem felelnek meg 

teljesen a felnőttség kritériumainak. Kutatási eredmények szerint a fiatalok felnőttség-

felfogása ennek a helyzetnek megfelelően átalakul: a korábbi életkor-, életesemény-, 

illetve demográfiai esemény-centrikus meghatározás helyett a felelősségvállalás, 

döntéshozás, autonómia jelentik a definíció szempontjait (Shanahan, Porfeli, Mortimer 

2004). 

 A piacgazdaságra épülő társadalmi átalakulások jelentős hatással vannak a 

kapcsolathálózatok alakulására. A gyenge és erős kötések egyensúlya megbomlik, és a 

laza, gyenge kötésű kapcsolatok felé tolódik el (Granovetter 1974). A két kötés között 

létezik egyfajta munkamegosztás: a gyenge kötések hidakat képeznek az egymástól 

távol lévő társadalmi csoportok között, míg az egyes hálózatokon belüli erős kötések a 

döntéshozatalt segítik elő.  

 A kapcsolati hálózatokra vonatkozó magyar vizsgálatok legnagyobb számban az 

1980-as évek második felétől állnak rendelkezésünkre. Ebben az időszakban a nyugat-

európai társadalmakhoz képest a családi-rokonsági kötelékek jóval nagyobb támogatást 

jelentettek, mint a választott kapcsolatok (Utasi 1990). A későbbi időszakra vonatkozó 

longitudinális jellegű vizsgálatok szerint a kapcsolathálózatok egyre inkább 

instrumentalizálódtak, a hálózati erőforrások szerepe megnőtt, míg a személyes 
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kontaktuson alapulóké, például a barátságé csökkent. Az emocionális kapcsolatok 

visszaszorulása már a fiatal korosztályoknál is megjelent (Albert, Dávid 1998). A 

kapcsolatok instrumentalizálódása növeli a családon belüli erős kötések jelentőségét. 

 Az internethasználók közt egyre növekszik a szabadidő-felhasználással, a társas 

kapcsolatokkal összefüggő tevékenység (pl. zeneletöltés és hallgatás, véleménycsere, 

internetes „csevegés”). Mivel az info-kommunikációs eszközök egyre elterjedtebb 

használata jelentősen befolyásolja a kapcsolathálózatok alakulását, az információs 

társadalom kifejezés helyett Castells (2000) a hálózati társadalom kifejezést javasolja.  

 A kötődési teóriák, amelyek a szülőnél való biztonságkeresés és a környezeti 

kihívásoknak való megfelelés egyensúlyát vizsgálják, különböző elméleti keretekben 

fogalmazódtak meg. A korai kötődési mintázatokat a csecsemő és az anya 

viselkedésének együttese alapján határozták meg (Ainsworth és mtsai 1978; Vajda, 

1999), elkülönítve a biztonságosan kötődők és a bizonytalanul kötődők típusait 

(elkerülő, ambivalens, zavart). A kötődési stílusok népességen belüli eloszlására is 

vannak becslések, továbbá arra vonatkozóan is, hogy a kulturális különbségek mentén 

milyen eltéréseket találhatunk a stílusok előfordulási gyakoriságában (pl. Japánban az 

elkerülő kötődés gyakorlatilag nem fordul elő).  

 Számos szerző vizsgálta a felnőtt (társkapcsolati) kötődést és ennek 

összefüggéseit a korai kötődéssel és egyéb személyiségváltozókkal. Bowlby (1969) és 

Ainsworth (1978) mára már klasszikusnak számító tanulmányai szerint a korai 

tapasztalatok alapján a csecsemő olyan kötődési mintázatot alakít ki, amely 

kiindulópontja a környezettel való kapcsolatának; az ő munkájukra alapozva több szerző 

vizsgálta a felnőtt kötődést, vagyis a későbbi társas kapcsolati kötődési képességet. A 

korai kötődés és a felnőtt kötődési mintázatok kapcsolatát számos kutatásban 

megerősítették (Waters és mtsai 2000, 2002; Wiseman, Mayseless, Sharabany 2006). 

Egyes kutatók a felnőttkori kötődés alakulásában a későbbi kortárs- és párkapcsolati 

viszonyok (Kobak, Hazan 1991), illetve a személyiség, ezen belül az identitás (Blatt 

1990) jelentőségét hangsúlyozzák, és a megkísérlik azonosítani a felnőtt kötődés 

típusait (Hazan, Shaver 1987; Blatt 1990; Bartholomew, Horowitz 1991; Collins 1996). 

 Hazai viszonylatban jelentős eredmény az ún. Budapesti Családvizsgálat, 

melynek keretében egyes genetikai tényezők, a korai kötődés, és a társas-érzelmi 

fejlődés kapcsolatát mutatták ki (Gervai és mtsai 2003), valamint Inántsy-Pap-Máth 
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vizsgálata (2004), amelyben a korai kötődés és az óvodáskori társas kapcsolatok 

összefüggését elemezték. A korai kötődés felnőttkori hatásainak vizsgálatában fontos 

lépés volt a Szülői Bánásmód Kérdőív magyar változatának validálása (Tóth, Gervai 

1999). Magyar kutatók több felnőtt kötődési kérdőív adaptálását is elvégezték (Csóka és 

mtsai 2007; Nagy 2005, Urbán 1996). 

 Fontos kérdés, hogy a kötődési stílusok milyen szerepet játszanak a kitolódott 

felnőtté válás folyamatában. A Belsky által képviselt evolúciós paradigma szerint a 

bizonytalan kötődési stílusnak is van „haszna”. Feltételezése szerint összefüggés 

mutatható ki az erőforrásokhoz, a társadalmi javakhoz való hozzáférés és a szülői 

gondoskodás között. Ahol a családok rendelkezésére álló javak szegényesek, nehezen 

elérhetők, a megélhetés szűkös, ott kialakulhat a bizonytalan kötődés. A magas stressz 

és az elutasító érzelmi légkör meggyorsítja az érési folyamatokat, növeli a szexuális 

aktivitást, és rövidtávú kapcsolatokat eredményez. Ellenkező esetben a szülői 

gondoskodás nem ütközik akadályokba, és így nagyobb a valószínűsége a biztos 

kötődés kialakulásának, amely következtében a szexuális érés későbbre tolódik, hosszú 

távú párkapcsolatok jönnek létre és nagyobb szülői gondoskodás várható felnőttkorban. 

 Pataki (1982) az identitáselméletek három fő csoportját különítette el: az 

énhangsúlyú, a szituatív, és a strukturális elméleteket. Ez utóbbiba tartozik Erikson bio-

pszicho-szociális fejlődéselmélete is (1950). Az identitásfejlődés hagyományos eriksoni 

elképzelése szerint a valódi identitás elérése általában bekövetkezik a 18-23 életévek 

során. Marcia (1966), Kelvin (1977), Waterman (1982) és mások vizsgálatai kimutatták, 

hogy az identitás különböző szakaszai általában eltérő ütemben, valamint jóval későbbi 

életkorban alakulnak csak ki. 

 A fiatalok szocializációja a választásokra, az egyéni előmenetelre és 

önérvényesítésre épül, amely új viselkedési stratégiák kialakítását követeli meg. A 

változtatni, megújulni, újra kezdeni tudás társadalmi értéke és elvárása megkérdőjelezi 

az életkori határok és szakaszolás fejlődés-lélektani koncepcióját. Az individualizáció 

az ifjúság „aktív folyamatként” való értelmezésével jár, ez pedig egy új pszichológiai 

megközelítést kíván meg az érett, stabil személyiség attribútumaira vonatkozóan.   
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3. Életminőség vizsgálatok rövid bemutatása  

 

Az életminőség fogalma a társadalomkritika eszközeként jelent meg a modern 

fogyasztói társadalmakban. Az 1970-es évektől kezdve egyre inkább tudatosodott, hogy 

a gazdasági indikátorok, mint például a GDP, a családi átlagjövedelem, vagy a 

foglalkoztatottság mutatói javulhatnak anélkül, hogy a társadalom közérzete változást 

mutatna. A gazdasági jólét, az életszínvonal emelkedése a kutatók szerint nem vagy 

csak igen kis mértékben növelte az emberek elégedettségét és boldogság érzetét, amit az 

életminőség fogalmával azonosítottak (Nordenfelt 1993; Cummins 2000; Veenhoven 

1996; Diener, Suh 1997).  

Az életminőség egységes mérőrendszerének kidolgozása a kilencvenes években 

kapott nagyobb lendületet, amikor is, főként politikai indíttatásból, az érdeklődés 

középpontjába kerültek az uniós tagországok és a csatlakozásra váró országok 

lakosságának életkörülményei. A jóléti rendszerek összehasonlításának igénye miatt 

vált szükségessé egy olyan egységes indikátor rendszer megalkotása (Berger-Schmitt 

Noll 2000), amely az életminőség objektív és szubjektív komponenseit is tartalmazza. 

Az életminőség társadalmi jelzőszámként való értelmezése is széles körben 

elfogadásra talált, és abban is viszonylag egyetértés mutatkozott, hogy miket 

tekintsenek a konstruktum objektív, illetve szubjektív elemeinek. Veenhoven (1996) 

szerint a különbségtétel a mérés alapján történik, az objektív mutatók explicit 

kritériumon nyugszanak, míg a szubjektív mutatók egyéni kritériumokon alapulnak, és 

egyénenként változhat „egy személy életminőségének az adott személy által adott 

szubjektív összegzése” (Alfonso és mtsai. 1996, idézi Hegedüs 2001:60).  

A szubjektív mutatók kategorizálása az egyéni vagy a társadalmi jólétre 

vonatkozó vélemények közvetlen vagy közvetett formában való megnyilvánulásait veszi 

alapul, figyelembe véve azt is, hogy az értékelések átfogó vagy speciális területre 

vonatkoznak (Eckersley 2000). A szubjektív jólét mutatói alapvetően az elégedettség, a 

boldogság, a jó és rossz érzések, a bizalom és az optimizmus mérésén alapulnak. 

Ezekről a területekről az információkat közvetlen vagy közvetett módon gyűjtik. 

Nagymintás szociológiai vagy epidemiológiai jellegű vizsgálatokban gyakran egy-egy 
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kérdést használnak az életminőséget leíró, általában az élettel vagy annak bizonyos 

területeivel való elégedettség mérésére (pl.: „Összességében mennyire elégedett az 

életével/lakásával/munkahelyével?”). Az elégedettségnek a kutatások szerint van egy 

elég magas alapszintje, általában a skálák maximumának 60-80 százaléka (Cummins 

2000). A szubjektív jólét összetevői a kutatók (Diener és mtsai. 1997; Alfonso és mtsai. 

1996) szerint az alábbiak lehetnek: 

 

• Kognitív mérlegelés és ítélethozatal („elégedett vagyok ezzel és ezzel”) 

• Pozitív érzések (boldogság, jó érzés, vagy a rossz érzés hiánya) 

• Negatív érzések (kellemetlen érzések, pl. félelem, aggódás, düh) 

 

A paradigmaváltás lényege az volt, hogy az intézkedések, beavatkozások 

eredményességének, hasznosulásának mérése során az objektív mutatók használatát a 

szubjektív szempontok figyelembevétele és vizsgálata váltotta fel, és ez az elv 

érvényesült a fogalom orvostudományi használatában is. Az egészséggel kapcsolatos 

életminőség a beteg által meghatározott szubjektív állapot leírásán alapul, amely 

alapvetően az élettel való elégedettség vagy elégedetlenség dimenziójában fejeződik ki. 

 Az egészséggel kapcsolatos életminőség (health-related quality of life, HRQL) 

mutatókat először a krónikus betegek és korlátozottsággal élők egészségi állapotának, 

egészséggel kapcsolatos életkörülményeinek figyelembe vételére, mérésére dolgozták 

ki, amelyek egy adott periódusban az egyén által érzékelt fizikai és mentális állapotot 

reprezentálják.  

Az életminőség mutatói a testi, lelki, szociális jól-létéről adnak számot, vagyis 

arról az adaptációs teljesítményről, amellyel a fizikai-biológiai és társadalmi-gazdasági 

környezethez, annak változásaihoz alkalmazkodnak. 

A testi-fizikai jól-lét megítélése az egyén számára elsősorban azt jelenti, hogy 

mennyire képes mindennapi teendőinek és feladatainak ellátására. A lelki dimenzió az 

emocionális és mentális jól-lét különböző aspektusait foglalja magába, mint például a 

biztonságérzetet, az örömöt és a nyugalmat, illetve ezek hiányát, a depressziót, a 

szorongást és a félelmet. Az életminőség szociális aspektusa a személy azon képességét 

jelzi, amelynek segítségével megfelel a mindennapi élet kihívásainak, kielégítő 
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kapcsolatot tart fenn családtagjaival, ismerőseivel, munkatársaival, illetve képes 

beilleszkedni a szűkebb és tágabb közösségbe. 

Ha a társadalom életminőségét erőteljesebben befolyásolják a 

jövedelemkülönbségek, mint az átlagjövedelem nagysága, azt jelenti, hogy a társadalmi 

viszonyításnak kiemelkedő szerepe van az egészségi állapot alakulásában. Kutatási 

eredmények szerint a hátrányos gazdasági helyzet nem annyira a közvetlen fizikai-

biológiai hatásokon keresztül fejti ki betegítő hatását, hanem a társadalmi helyzet 

megélésén, a hozzá kapcsolódó értelmezéseken, jelentéseken keresztül (Susánszky, 

Szántó 1997). Egy társadalomban tapasztalható szegénység így nem csak a szegények 

egészségi állapotát befolyásolja, hanem minden társadalmi csoportét, amelyik a 

szegénységhez képest határozza meg saját társadalmi pozícióját. Ily módon a gazdasági 

helyzet kognitív és érzelmi közvetítéssel befolyásolja az egészséget (Susánszky és mtsai 

1997). A lelki-érzelmi és hangulati állapotok egészségre gyakorolt hatása ma már 

szintén a köztudat része. Az érzelmi jóllét biztosítása az egészséggel kapcsolatos 

életstílus és fogyasztás fontos területe. 

A globális egészségmutatók nem tükrözik az egészségi állapot egyes komponenseit, 

csak az egészségi állapot általános értékelésére vonatkoznak, illetve az azzal való 

elégedettséget írják le.  

A szubjektív egészségi állapot, mint mentális konstrukció az egyén önértékelésén 

alapul, és információt nyújt mind a fizikai, mind a pszichés állapotra vonatkozóan. Az 

önértékelés individuális sajátosságai nem függetleníthetőek a társadalmi, kulturális 

hatásoktól, így például az önértékelés tartalmazza azokat az értékpreferenciákat, amiket 

a szociális környezet közvetít az egészség és betegség társadalmi mintázatára és 

definíciójára vonatkozóan.   

Az egészséges emberek, így általában a fiatalok egészségi állapotának megítélését 

nem a betegségek vagy korlátozottságok befolyásolják, hanem az egyén pszichikai 

állapota, általános közérzete (Susánszky és mtsai 2006). A közérzet alakulásában 

szerepet játszanak olyan tudati tényezők, mint például az egészséges életmód eszméje, 

illetve az arra vonatkozó társadalmi elvárások és normák (Füzesi 2004).  
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4. Célkitűzések 

 

Dolgozatom középpontjában egy, az egészségszociológia nézőpontjából viszonylag 

kevésbé vizsgált korosztály tagjai, a fiatal felnőttek ezen belül pedig az 

posztadoleszcensek állnak. Egyrészt, mivel a fiatal felnőtt, mint életkori kategória, 

valamint a posztadoleszcencia, mint társadalmi pozíció is viszonylag új képződményei a 

társadalmi modernitás folyamatának, másrészt, mivel a morbiditás, mortalitás 

szempontjából alacsony rizikójú csoportokról van szó, az egészségi állapot és az 

egészséggel kapcsolatos életminőség vizsgálata (Susánszky, Szántó 2002) ezeknél a 

demográfiai/társadalmi csoportoknál nem került sem az egészségszociológia, sem a 

népegészségügy érdeklődésének középpontjába.   

Az „új ifjúságnak” nevezett fiatal generáció társadalmi adaptációját olyan életmód 

és életstílusbeli sajátosságok jellemzik, mint például a nyitottság, az emelkedett szintű 

kockázatvállalás, a laza kötések, a jelenorientált magatartás, és a kitolódott függőségi 

viszonyok. A szociológus számára kérdés, hogy ez az új adaptációs mechanizmus 

befolyásolja-e az egészségi állapot alakulását, hagy e maradandó nyomot a fiatalok 

mentális és pszichés állapotában, okoz-e elmozdulást a kóros magatartásformák 

lelkiállapotok irányába (Szántó, Susánszky 2003; Szántó, Susánszky, Kopp 2005; 

Susánszky, Szántó, Kopp 2007; Susánszky, Szántó 2008).  

Munkám során egyrészt arra vállalkoztam, hogy ennek az új mentalitásnak a 

megjelenését, amely tetten érhető például a felnőtté válás és a pszichés érés 

folyamataiban, valamint a fiatalok demográfiai viselkedésében, egy meghatározott és a 

fiatalok, de az egész ország szempontjából is kiemelkedő történelmi időszakban 

vizsgáljam. Másrészt kísérletet teszek arra, hogy leírjam a fiatalok magatartásában, 

egészséggel kapcsolatos életminőségében, pszichés kondíciójában bekövetkezett 

változásokat, és ezek összefüggéseit a társadalmi adaptáció folyamatával (Susánszky, 

Szántó 2004; 2006; 2008) 
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A dolgozat legfőbb célkitűzései az alábbiak szerint fogalalhatók össze: 

1. A fiatal felnőtt korosztályok társadalmi adaptációjának vizsgálata az elmúlt 20 év 

történelmi időszakaiban (1988, 1995, 2002) az alábbi mutatók mentén: 

� életcélok, önértékelés 

� kognitív sémák 

� érzelmi beállítódások 

� megbirkózási stratégiák 

2. A fiatalok egészséggel kapcsolatos életminőségében, pszichés kondíciójában 

bekövetkezett változások vizsgálata  

� a neurózis/szorongás 

� a depresszió és  

� az öngyilkossági magatartás (gondolatok, kísérleztek) vonatkozásában. 

3. Az adaptációt és az életminőséget leíró pszichés mutatók összefüggéseinek 

vizsgálata a kitüntetett történelmi időszakok vonatkozásában. 

4. A posztadoleszcens életszakasz empirikus vizsgálata egy, a szülőkről való leválásra 

koncentráló elméleti modell alapján.  

 

Hipotézisek: 

1. A társadalmi adaptációt jellemző mutatók leképezik a társadalmi környezet 

változásait. 

2. Az adaptációs folyamat alakulása befolyásolja a pszichés kondíciót. 

3. A rendszerváltást követő évek fiatal generációinak pszichés kondíciója javul. 

5. A posztadoleszcencia elméleti modellje az empirikus adatok alapján a magyar 

fiatalokra is kiterjeszthető.  

 

Kutatásom a Hungarostudy egészségfelmérések adatbázisaira épül. A 

rendszerváltást megelőző 1988-as, és a rendszerváltást követő 1995-ös és 2002-es 

keresztmetszeti vizsgálatok képezik munkám empirikus hátterét.  

Dolgozatomban a fiatal felnőttek fogalmát a vizsgált személyek korára 

vonatkozóan használom, és a 18-31 éves korosztályokat sorolom ebbe a kategóriába.  

A posztadolescencia (kései fiatalkor) fogalmát a fiatal felnőttek azon csoportjára 

használom, akik a felnőtté válás folyamatának valamely szakaszában vannak, de még 
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nem érték el a felnőtt státuszt. Magyarországon a fiatalok 18. életévük betöltése után 

nyerik jogi értelemben a felnőtt státuszt, ugyanakkor a szülőkről való leválás, a 

pénzügyi önállóság és a családalapítás későbbi életkorokban következik be. A 

társadalomtudományi szakirodalom szerint a posztadoleszcens életszakasz a huszas 

évek végéig, a harmincas évek elejéig is eltarthat, ezért választottam életkori határnak a 

31. életévet.  

Felnőtteknek „azok a fiatalok nevezhetők… akik elérték a nagykorúságot, saját 

lakásukban önálló háztartást vezetnek, anyagilag függetlenek, szülői beleszólás nélkül 

hozzák meg az életútjuk szempontjából fontos döntéseiket és saját magukat képesek 

felnőttként elfogadni.” (Vaskovics 2000). 

 

5. Az adatbázisok bemutatása 

 
 A Hungarostudy elnevezésű vizsgálatok 1988 óta hét illetve háromévente (1995, 

2002, 2005) adnak számot a népesség egészségi állapotának alakulásáról, lehetővé téve 

a népegészségügyi szempontból legjelentősebb egészségproblémák és legfőbb 

befolyásoló tényezőik rendszeres monitorozását. A reprezentatív lakossági vizsgálatok 

hozzájárulnak az egészségpolitikával kapcsolatos stratégiai döntések előkészítéséhéhez, 

valamint a prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez is. A Hungarostudy-

vizsgálatok megbízható adatokat szolgáltatnak az egészségügyi ellátórendszer, az 

egészségügyben dolgozó szakemberek és a lakosság számára az egészségproblémák 

előfordulási gyakoriságáról, valamint a kialakulásukat, lefolyásukat és kimenetelüket 

befolyásoló legfontosabb bio-pszicho-szociális háttértényezőkről. Az 

egészségfelmérések nagy jelentőséggel bírnak az egészségi állapottal és az egészség- és 

betegviselkedéssel kapcsolatos olyan információk megszerzésében, amelyeket nem 

lehet a különböző hivatalos nyilvántartásokból összegyűjteni, vagy amelyek az 

egészségügyi ellátáson kívüli területeket érintenek, illetve amelyek közvetlenül csak a 

lakosság személyes kikérdezése útján szerezhetők be. Ilyenek például az egészségi 

állapotról, az egészséggel kapcsolatos életminőségről szerzett szubjektív beszámolók 

(önbecslések), vagy az egészségügyi ellátásról alkotott vélemények.  

 A felmérések az ismételt keresztmetszeti kutatási elrendezések hagyományát 

követték, míg a 2005/2006-ban felvételre került Hungarostudy Egészség Panel esetében 
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egy prospektív longitudinális vizsgálati elrendezés valósult meg, amely lehetőséget 

nyújt a betegségek prognózisának vizsgálatára, valamint az egészségi állapot és a 

társadalmi, gazdasági és pszichoszociális háttértényezők közötti ok-okozati 

összefüggések feltárására (Susánszky és mtsai 2007; 2008). 

A felmérések rendelkeztek a Semmelweis Egyetem Tudományos és Kutatási 

Etikai Bizottságának engedélyével. 

 

5.1 Hungarostudy 19888 
  

Az 1988-as egészségi állapot felmérés9, amelynek  fő célkitűzése a 

munkaképesség csökkenésében szerepet játszó pszichés tényezők szerepének vizsgálata 

volt (Kopp, Skrabski 1992), az első nagy empirikus kutatás, amelynek adatait az 

elemzések során felhasználom, és publikált eredményeire a dolgozatomban hivatkozom. 

A mintavétel során a kutatók többlépcsős, rétegzett mintavételi eljárást alkalmaztak, a 

minta (N=20902 fő) nem, korcsoportok, területi megoszlás (megye, településtípus) és 

aktivitás szerint reprezentálta a 16 éven felüli magyar lakosságot. Az adatfelvétel a 

kiválasztott személyek otthonában, kérdezőbiztos közreműködésével történt. A 

kérdőívben a szocio-ökonómiai státusra, az életmódra és a szükségletekre vonatkozó 

kérdések mellett külön blokkban szerepeltek a testi-lelki egészségi állapotra és ezek 

háttértényezőire vonatkozó kérdések.  

 

5.2 Hungarostudy 199510 
  

1995-ben került sor a második Hungarostudy vizsgálatra, amelynek fő 

célkitűzése az egészségügyi ellátással kapcsolatos lakossági szükségletek feltárása volt. 

A mintavétel ugyanolyan módszerrel történt, mint 1988-ban (többlépcsős, rétegzett 

                                                 
8 A felmérés „A munkaképesség csökkenésének kockázatával kapcsolatos tényezők mérési módszere és 
modellezése” című OTKA kutatás keretében történt. 
9 A kutatás előzményének tekinthető az az 1983-ban készült adatfelvétel, amely a 20 éven felüli magyar 
népesség körében egy közel 6000 fős mintán (N=5871) vizsgálta először a krónikus betegségek mellett a 
neurotikus tünetek előfordulási gyakoriságát (Kopp, Skrabski 1992). 
10 A kutatás az OEP Szükségletkommunikációs Programjának támogatásával készült (1-01989/95) 



 19 

mintavétel), az alsó életkori határ továbbra is a 16. év maradt. A több mint 12 ezer fős 

minta (N=12372) nem, kor és megyék szerint reprezentálta a magyar lakosságot. 

 A felmérés kérdőíve gyakorlatilag megegyezett az 1988-as felmérésével, 

fejlesztés illetve bővítés csak az egészséggel, egészségügyi ellátással kapcsolatos 

"piackutatási" szempontokat figyelembe véve történt (Kopp, Skrabski, Szedmák 1999).  

 

5.3 Hungarostudy 200211 
  

A 2002-es vizsgálat a középkorú népesség idő-előtti egészségromlásának és 

halálozásának bio-pszicho-szociális meghatározóira fókuszált. A mintavételi eljárás 

követte az előző egészségfelmérések (1988, 1995) metodikáját, változás a mintavételi 

keret kijelölésében történt. A kutatók az életkor alsó határát két évvel kitolták, így a 

minta a 18 éven felüli, felnőtt magyar népességet reprezentálta nem, korcsoportok és 

területi egységek (megye, kistérségek) alapján. A válaszadók száma pár száz fővel 

haladta meg a hét évvel korábbi felmérésben résztvevőkét: összesen 12634 személlyel 

készült kérdőíves interjú. A vizsgálat érdekessége, hogy az adatfelvételt egészségügyi 

szakemberek, az Országos Védőnői Hálózat dolgozói végezték (Réthelyi, Kopp 2002). 

 A kérdőívben 17 különböző skála és index szerepelt; ezek egy részét már az 

előző felmérések is tartalmazták (Rózsa és mtsai 2003; 2006; Kopp és mtsai 2005, 

Skrabski és mtsai 2005). 

 

6. Mérőeszközök bemutatása 
 

Az epidemiológiai felmérésekben kulcsfontosságú szerepet játszanak azok a 

standardizált és megbízható mérőeszközök, amelyek hozzásegítik a kutatókat olyan 

népességjellemzők leírásához és elemzéséhez, amelyek nagy populációk esetében 

klinikai vizsgálatok alapján nem lehetségesek (pl. megbirkózási stratégiák és készségek, 

hangulatzavarok, a személyiség karakter- és temperamentum jellemzői). Jelen 

munkámban a fiatal felnőtt korosztályok társadalmi adaptációs mechanizmusának 

leírására, valamint az egészséggel kapcsolatos életminőségének jellemzésére a 

                                                 
11 A felmérést az OTKA TS-040889 számú és az NKFP 1/002/2001 számú pályázata támogatta. 
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Hungarostudy felmérések során alkalmazott kérdőíveket és skálákat használtam fel (1. 

táblázat). Az összehasonlító elemzésekhez azokat a mérőeszközöket választottam ki, 

amelyek mindhárom keresztmetszeti vizsgálatban (1988, 1995, 2002) szerepeltek12, a 

2002-es felmérésből pedig azokkal a mérőeszközökkel dolgoztam, amelyek segítséget 

nyújtottak a posztadolescencia kérdéskörében felállított hipotézisem vizsgálatához. 

 

Mérőeszközök Vizsgálat éve 
 1988 1995 2002 

1. Életcél Kérdőív   * * * 
2. Diszfunkcionális Attitűd Skála * * * 
3. Ellenségesség Kérdőív  * * * 
4. Megküzdési Módok Kérdőív  * * * 
5. Juhász-féle Neurózis Pontozó Skála  * *  
6. Szorongás Skála    * 
7. Beck-féle depresszió kérdőív * * * 
8. Szociális támogatás (*) * * 
9. Énhatékonyság    * 
10. WHO Általános Jól-lét Skála (WBI-5)   * 
11. Vitális kimerültség   * 
12. Anómia Skála   * 
13. Cloninger, Együttműködés Skála    * 
14. Cloninger, Újdonságkeresés Skála   * 
15. Athéni Alvászavar Skála   * 
16. Koherencia-érzés Skála és Életesemények    * 
17. Reménytelenség Skála   * 

1. Táblázat: A Hungarostudy vizsgálatokban alkalmazott mérőeszközök 
áttekintése 
 

A kérdőívekben szereplő nemzetközi mérőeszközök mindegyike rendelkezik a 

szerzők engedélyével. Az angol nyelvű kérdőívek magyar nyelvű adaptációja a 

nemzetközi protokollnak megfelelően készült. Az eredeti kérdéseket 3 független 

szakértő fordította magyar nyelvre. Ezek után tételenként a 3 fordítás és az eredeti angol 

verzió figyelembevételével egy szakértői bizottság alakította ki a legmegfelelőbbnek 

tűnő magyar fordítást, szem előtt tartva az angolszász és magyar nyelvi és kulturális 

különbségeket. Az elkészült magyar változatot egy anyanyelvi szintű angol fordító 

fordította vissza angol nyelvre. A fordító a visszafordítás alapjául csak a kialakított 

közös magyar változatot használta fel. Végül 3 független lektor tételenként áttekintette 

                                                 
12 A szociális támogatottság és a vitális kimerültség mérésére szolgáló kérdőívek mindhárom felmérésben 
szerepeltek ugyan, de az 1988-as felmérés adatbázisának korlátozott felhasználási lehetősége miatt (a 
felmérés anyaga több adatfile-ban került rögzítésre és ezek jelentős részében a változók beazonosítása a 
címkéket tartalmazó syntax file sérülése miatt nem volt lehetséges), ezeket a változókat nem tudtam az 
elemzés során felhasználni. 
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az angol eredeti és a 3 magyar fordítást, valamint a visszafordított verziót. Mindezek 

alapján külön-külön véleményezték a közösen kialakított magyar változatot, valamint 

javaslatot tehettek az esetleges módosításokra. A lektori vélemények 

figyelembevételével egy újabb szakértői bizottság alakította ki a tételek végső verzióját. 

Ez az eljárás a magyar nyelvre adaptált kérdőívek kérdéseire, válaszaira, valamint 

instrukcióira is kiterjedt (Wild és mtsai. 2005; Lenderking 2005; Mckenna, Doward 

2005). 

 

6.1 Életcél Kérdőív rövidített változata 
 

A kérdőív (Crumbaugh, Maholick 1964) arra keresi a választ, hogy valaki 

mennyire érzi életét vagy annak bizonyos mozzanatait értelmesnek. A szakma a 

mérőeszközt az eredetileg három részből álló teszt 20 tételes első (A) részével 

azonosítja. A kérdőív teljes szövegével hazánkban először 2006-ban jelent meg 

publikáció (Konkolÿ Thege, Martos 2006), amelyben a szerzők bemutatják a teszt 

magyarországi adaptációjának és validásálásnak eredményeit, valamint áttekintik azokat 

a legfontosabb nemzetközi vizsgálatokat, amelyek a mérőeszköz felhasználásával 

készültek, így például az addiktív - és egészségmagatartással vagy a pszichés jólléttel 

kapcsolatos eredményeket.  

Az országos lakossági felmérésekben az Életcél Kérdőív rövidített változatai 

(Kopp, Skrabski, 1992; Kopp, Rózsa, Skrabski 2008) szerepeltek. 1988-ban és 1995-

ben a kutatók a négy tételes verziót használták, 2002-ben mindössze két állítás 

(„Megbízható vagyok.”, "Általában unatkozom.") reprezentálta az eredeti kérdőívet.  

 

6.2 Diszfunkcionális Attitűd Skála rövidített változata 
 

A Diszfunkcionális Attitűd Skálát Weisman és Beck dolgozták ki az 1970-es 

évek végén (1979), amit később Burns (1980) rövidített. A rövidített magyar változat 

(Kopp, Skrabski, Czakó 1990; Rózsa és mtsai 2003) hét értéket illetve attitűdöt vizsgál: 

külső elismerés, szeretettség igénye, teljesítmény, perfekcionizmus, jogos elvárások, 

omnipotencia, külső kontrol vs. autonómia. Ezek a beállítódások diszfunkcionálissá 

válhatnak, ha túlzott elvárásként jelennek meg, aminek az egyén vagy környezete nem 
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tud megfelelni. A skála tételei állítások formájában fogalmazódtak meg, amelyekkel 

kapcsolatban a válaszadók kifejezhették véleményüket a teljes elutasítástól: „egyáltalán 

nem értek egyet” (0), a teljes elfogadásig: „teljesen egyetértek” (3). 

 

6.3 Ellenségesség Kérdőív rövidített változata 
 

Az MMPI tételeiből empirikus módon kialakított 50 tételes skála széles körben 

alkalmazott mérőeszköz az ellenségesség mérésére (Cook, Medley 1954). Barefoot és 

mtsai (1989) a tételeket öt eltérő tartalmú tételcsoportba sorolták: ellenséges attribúció, 

cinizmus, ellenséges affektus, agresszív válaszkészség és a társas érintkezés kerülése. 

Az epidemiológiai vizsgálatok a kérdőív rövidített verzióit alkalmazták. Az 1988-as 

Hungarostudy felmérésben még csak egy kérdés13 szerepelt a hosztilitás mérésére („Az 

emberek általában aljasak, önzőek és csak ki akarják használni a másikat”), míg a 

későbbi vizsgálatok egy öt tételes verziót használtak (Kopp, Skrabski 1992;  Rózsa és 

mtsai 2003).  

A kérdések egyrészt arra vonatkoztak, hogy maga a kérdezett mennyire tartja 

magát ellenségesnek, másrészt arra, hogy mennyire látja ellenségesnek környezetét, a 

többi embert. Az egyes állításokra adható válaszlehetőségek az egyáltalán nem 

jellemzőtől (0) a teljesen jellemzőig (3) terjednek. 

 

6.4  Megküzdési Módok Kérdőív rövidített változata  
 

A konfliktusmegoldó stratégiák vizsgálatára az epidemiológiai felmérésekben 

(Hungarostudy 1988, 1995, 2002) a Folkman-Lazarus féle (1980) (Ways of coping) 

kérdőív rövidített verziói szerepeltek (Kopp, Skrabski 1992; Rózsa és mtsai 2008). A 

válaszadók egy számukra különösen nehéznek tűnő élethelyzettel kapcsolatban egy 

négyfokú skálán14 jelölték, hogy a listában szereplő egyes megküzdési módok 

                                                 
13 A szakirodalmi hivatkozások szerint (Friedman, Booth-Kewley 1987; Rosenman és mtsai. 1988), az 
infarktus szempontjából veszélyeztetett népességre jellemző, az adott állítással való nagyfokú azonosulás.  
  
14 0=egyáltalán nem jellemző; 3=teljesen jellemző 
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jellemezték-e, és ha igen, milyen mértékben viselkedésüket az eseményt követő 

hetekben.  

 A megküzdési stratégiák leírására a szakirodalomban többféle csoportosítást is 

találunk (Folkman, Lazarus 1980; Aldwin, Revenson 1987; Schwarzer, Schwarzer 

1996). Az elemzésre, majd a megoldásra irányuló tevékenységet a probléma-centrikus, 

míg a stressz-helyzetben keletkezett feszültségek levezetésére, a probléma 

minimalizálására vagy hárítására irányuló törekvéseket az érzelemközpontú típusba 

sorolják (Folkman, Lazarus 1980; Kopp, Skrabski 1992).  

 

6.5 Juhász-féle Neurózis Pontozó Skála  

 
A tíz tételes Juhász-féle Neurózis Pontozó Skála (Juhász, Kopp, Veér 1978), az 

érzelmi- és magatartászavarok (tartós hangulatzavar, lehangoltság, szorongás, 

türelmetlenség), valamint a testi, vegetatív funkciók zavarainak (fejfájás, alvászavarok, 

szív- és gyomorpanaszok) vizsgálatára irányult. A válaszok értékelése súlyozott 

pontozással történt. A skálán elérhető maximális pontszám 23.  A személyek besorolása 

az alábbi ponthatárok szerint történt: 

0-4 nem neurotikus 

5-6 átmeneti állapot 

7-9 enyhe neurotikus (veszélyeztetett) 

10- súlyos neurózis (kezelésre szorul) 

 

A pszichiátriai zavarként leírt neurózis, mint diagnosztikai kategória az amerikai 

diagnosztikai rendszerben (DSM-IV) már nem szerepel, ugyanakkor az európai 

rendszerként elfogadott BNO még tartalmazza a fogalmat.15  A Juhász-féle skála 

szűrésre jól használható. Magas szenzitivitással jelzi a szorongásos, affektív és 

szomatizációs zavarokat (Stauder 2003). 

 

 

                                                 
15  Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek címszó alatt (F40-F48) 
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6.6  Szorongás Skála rövidített változata 
 

A szorongásos tünetek mérésére a Kórházi Szorongás és Depresszió Skála 

(Hospital Anxiety and Depression Scale; Zigmond, Snaith 1983) hét tételes szorongás 

alskálája (HAS) szolgált. A kérdezettek egy négyfokú skála segítségével minősíthették 

állapotukat. A teszt igen nagy nemzetközi elismertségnek örvend, mivel rövidsége 

ellenére is érvényes és megbízható mérőeszköznek bizonyult, amely kiküszöbölte az 

eddigi hasonló célú kérdőívek számos hibáját. Mivel a testi tünetekre való rákérdezés 

nélkül próbálja felmérni a szorongásszintet, csökkenti a „téves riasztások” számát az 

organikus betegeknél, illetve már a közepes szintű tünetekre is érzékenyen reagál 

(Herrmann 1997), ami egy, a mienkhez hasonló nagyságú, normatív minta esetén 

kiemelt fontossággal bír. A normál tartományba azok a személyek kerültek, akik hét 

ponttal vagy ennél kevesebb pontszámmal rendelkeztek a tételekre adott válaszok 

pontértékeinek összegzése után (Rózsa és mtsai 2003). 

 

 

6.7 Beck-féle Depresszió Kérdőív rövidített változata 
 

Az epidemiológiai vizsgálatok során a hangulatzavarok feltárására a kutatók a 

Beck-féle Depresszió Kérdőív rövidített (9 tételes) változatát (Beck, Beck 1972; Kopp, 

Skrabski, Czakó 1990; Rózsa és mtsai 2001) alkalmazták. A mérőeszköz a válaszadók 

önjellemzésén alapul, amelynek egyes tételei a szociális visszahúzódás (közönyösség), 

döntésképtelenség, alvászavar, fáradékonyság, a testi tünetek miatti túlzott aggódás 

(hipochondria), munkaképtelenség, az elégedetlenség és az örömképesség hiánya, a 

pesszimizmus és az önvádlás.  A válaszadók egy négyfokú skálán16 fejezték ki az egyes 

állapotjellemzőkre vonatkozó önértékelésüket; a magasabb pontszám a depressziós 

tünetek fokozottabb előfordulását jelzi. A skálán elérhető maximális pontszám 25.  0-9 

pont - nincs depressziós tünetegyüttes, 10-18 pont - enyhe depressziós tünetegyüttes, 

19-25 pont - közepesen súlyos depressziós tünetegyüttes, 25 pont fölött - súlyos 

depressziós tünetegyüttes. A súlyos depressziós tünetegyüttes kritériumai a major 

depresszió klinikai kritériumainak felelnek meg.  

                                                 
160=egyáltalán nem jellemző; 3=teljesen jellemző 
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6.8 Szociális támogatás  
 

A kérdőívekben a szociális támogatottság mérésére a Caldwell és munkatársai 

(1987) által kidolgozott Support Dimension Scale elnevezésű skála magyar adaptációját 

használták (Kopp, Skrabski 1992). A társas támogatás kérdőív a vizsgálatban résztvevő 

személyek családi, családon kívüli és intézményi (egyházi, polgári csoportok) 

támogatottságáról, pontosabban annak percepciójáról adott választ. Dolgozatomban a 

kérdőívnek csak a családi támogatottságra utaló kérédseit használtam fel. 

 

 6.9 Énhatékonyság, személyes hatékonyság skála  
 

Az általános énhatékonyság skála a különböző stressz-helyzetekkel való hatékony 

megküzdésből fakadó átfogó és stabil kompetencia-érzés mérésére irányul. Az 

eredetileg 20, majd 10 tételből álló skála (Schwarzer 1993) további rövidített, négy 

tételes változata17 szerepelt a „Hungarostudy 2002” felmérésben (Rózsa és mtsai 2003). 

Az értékelés során a magyar gyakorlatnak megfelelően (Kopp és mtsai 2005) az 

átlagpontszámok trichotomizálása után a csoportosítás a felső harmadba és az alsó két 

harmadba tartozókat különítette el egymástól.    

 

7. Statisztikai módszerek 
 

Az adatok statisztikai elemzéséhez az SPSS PC. statisztikai programcsomag (SPSS 

Inc., Chicago, Illinois, USA) 15.0 verzióját használtam. A kategorikus változók 

összehasonlítását khi-négyzet próbával, illetve Fisher teszttel végeztem. A folytonos 

normál eloszlású változók összehasonlítása Student féle t-teszttel történt, a folytonos és 

kategorikus változók kapcsolatának vizsgálatánál varianciaanalízist alkalmaztam. A 

látens változók feltárása faktoranalízissel történt. Kétváltozós analízisek esetén Pearson 

korrelációs vizsgálatot, többváltozós analízis esetén pedig lineáris és bináris logisztikus 

regressziós modellt alkalmaztam. Ez utóbbi esetében a függő változót befolyásoló 

független változókat kizárásos lépésenkénti regresszióval (backward stepwise logistic 

                                                 
17 a Cronbach-alfa értéke a minta alapján: 0.83 
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regression) választottam ki. Az egyes változókhoz tartozó regressziós koefficiensek 

szignifikanciáját a Wald-próba p értékével jellemeztem és a p<0.10 változókat tartottam 

bent a végső modellben. 

A modellbe léptetett tényezők egymásra hatásának vizsgálata érdekében a 

változók közötti esetleges multikollinearitás kizárása érdekében ellenőriztem a változók 

variancia növekedési tényezőjét (variance inflation factor, VIF), amely minden változó 

esetében 5 alatt volt.  

A hiányzó értékeket az elemzésből minden esetben kizártam.  

 

8. Eredmények 
 

Az eredmények bemutatása során először a magyar fiatalok társadalmi, szociális 

helyzetét összegzem a Hungarostudy felmérések időszakaira vonatkozóan, majd a 

három keresztmetszeti felmérésben (1988, 1995, 2002) szereplő fiatal felnőtt 

korosztályok azon életminőség mutatóinak és magatartásjellemzőinek alakulását 

vizsgálom, amelyek mindegyik adatgyűjtés során felvételre kerültek és az adatbázisok 

elemzésre alkalmas formában rendelkezésemre álltak. Ezt követően térek át a 

posztadolescens létformával kapcsolatos vizsgálati eredményeim bemutatására. 

 

8.1 A magyar fiatalok helyzete a Hungarostudy felmérések idején  
 

A rendszerváltás megváltoztatta a társadalmi és gazdasági működés 

szabályrendszerét. Kornai (2007) szerint a tulajdonviszonyokban, a koordinációs 

mechanizmusokban és a politikai demokrácia működésében bekövetkező változások 

mentén különíthető el alapvetően a két rendszer.  

A rendszerváltozás a magyar társadalom valamennyi szegmensének az életében 

mélyreható átalakulásokat eredményezett, és alapvetően befolyásolta a fiatalok 

helyzetét is. Az új követelményekhez való alkalmazkodás, a társadalmi érvényesülés és 

siker új viselkedésformákat várt el (pl. rugalmasság, innovatív magatartás), amelyeket a 

különböző demográfiai és társadalmi csoportok tagjai eltérő módon és mértékben tudtak 

megvalósítani. Az átalakulás a különböző generációkat igen eltérő módon érintette. A 

rendszerváltás időszakának legidősebb nemzedékét, akiket Kolosi és Róbert (2004) 
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elveszett nemzedéknek nevez, és akiknek többsége már nyugdíj korú volt, az átalakulás 

passzív elviselőjeként emlegetik. Státuszváltó nemzedéknek nevezik a 

középkorosztályok 40 év feletti tagjait (40-55 évesek), rendszerváltónak az 1951-1965 

közt születetteket (26-40 évesek), fiatal nemzedéknek pedig a hatvanas évek közepe 

után született generációkat (Kolosi, Tóth 2008). Ez a fiatal korosztály ugyan még az 

előző rendszerben járt iskolába, de pályakezdését, pályaalakulását már az új rendszerhez 

való alkalmazkodás jellemezte. 

Az ifjúság helyzetének megváltozásában azonban a rendszerváltás nem az 

egyetlen, és nem is az első erős hatás volt. A nyolcvanas évek ifjúságkutatásai szerint a 

posztmodern társadalom illetve a globalizáció folyamatai már a megelőző évtizedben is 

éreztették hatásukat (Csákó 2002). A nyolcvanas évek elején olyan problémák merültek 

fel, amelyek a tudományos érdeklődést ráirányították az önálló élet- és pályakezdés 

konfliktusaira, a fiatalok életmódjának, a munkaszervezetben elfoglalt helyének 

kérdéseire (Tahin 1986; László, Susánszky 1987; László, Ritoókné, Susánszky 

1988a,b). A kutatók szerint a fiatalok egészségi állapotában is megjelentek kedvezőtlen 

tendenciák. „Ezek megnyilvánultak a halandósági és megbetegedési viszonyok 

területén, jelentkeztek a testi fejlődés, a fizikai erőnlét problémáiban… Tanúi lehettünk 

a társadalmi beilleszkedési zavarok terjedésének, jelentős az alkoholisták, az 

öngyilkosságot megkísérlők és az öngyilkosok aránya a fiatalok között. Bizonyos 

körökben tért hódított a drogélvezet, a «szipózás»” (Tahin 1986, 3.). A korábbi 

generációkhoz képest nehezedett a fiatalok életkezdése, elsősorban a lakáshoz jutás, a 

munkába állás, a munkakörülmények területén. „A fiatalok tíz- és százezrei… a  

megélhetés forrásainak bizonytalanabbá válásával kerülnek szembe. Az elemi lét- és 

munkafeltételek megteremtése aránytalanul nagy erőfeszítéseket követel tőlük”, írta egy 

tudományos jelentés (Szalai, Antal Z. 1986, 68.). A nyolcvanas években a romló 

gazdasági helyzet érezhetővé vált az egyes családok, egyének, köztük nagyon erőteljes 

mértékben a fiatalok életkörülményeiben is.  

 

8.1.1  A fiatalok helyzete a nyolcvanas évek végén 
 

Azok a fiatalok, akik 1988-ban, az első Hungarostudy felmérés idején 18-31 

évesek voltak, 1957 és 1970 között születtek. Szüleik családalapítási szokásait a korai 
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házasodás és gyermekvállalás jellemezte. Az anyák túlnyomó többsége 20-24 évesen 

hozta világra első gyermekét, a férfiak jellemzően 25-29 éves korukra váltak apává.  

Az ötvenes és hatvanas években az extenzív gazdaságfejlődés 

következményeként folyamatosan nőtt a munkahelyek száma, állandó volt a munkaerő 

iránti kereslet, a szülők generációja kedvező munkalehetőségekre számíthatott. Az 

extenzív fejlődés kimerülését csak lassan követte a munkaerőpiac átalakulása, és még 

lassabban – vagy egyáltalán nem – az oktatási rendszeré. A hetvenes évektől kezdve az 

érettségizettek tömegesen kerültek szembe azzal a helyzettel, hogy képzettségük csak 

fizikai foglalkozások betöltésére elegendő, ugyanakkor a továbbtanulással 

megszerezhető diplomák sem kecsegtettek vonzó társadalmi megbecsüléssel. A 

közgazdasági és műszaki diplomák felértékelődtek ugyan, de a hagyományos humán 

értelmiségi pályák veszítettek korábbi presztízsükből, elsősorban az alacsony fizetések, 

illetve az előrelépés időbeli kitolódása miatt (Gábor 1998). A felsőoktatásban való 

részvétel egyre inkább költséges befektetést jelentett a család számára, mert a fiatalok a 

pályakezdést követően is hosszabb időre szülői támogatásra szorultak. Ezt, illetve az 

értelmiségi pályák bizonyos típusainak presztízsvesztését látva sokakban 

megkérdőjeleződött a magasabb iskolai végzettség megszerzésének hasznossága.  

A nyolcvanas években a munkaerőpiacra kilépő fiatalok kedvezőtlenebb indulási 

feltételekre számíthattak, mint az előző nemzedékek. Emellett érintette őket az 

intragenerációs mobilitás lehetőségeinek beszűkülése is, amely a szülők-nagyszülők 

generációinak még jellemző élettapasztalata volt. A mobilitási folyamatok lelassulása 

először a nagyvárosi fiatalokat érintette kedvezőtlenül, mivel a gazdaság szerkezeti 

változásai elsőként a nagyvárosokban fejeződtek be, majd némi fáziskéséssel a falusi 

fiatalok is érzékelték a megtorpanás jeleit. A társadalmi hierarchia szélső pontjain 

elhelyezkedő fiatalok körében a pályakezdés előtt megszerzett iskolai végzettség 

életpálya-alakító szerepe lényegesen megnőtt. Az alacsony – esetleg a nyolc 

általánosnál is alacsonyabb – iskolai végzettség a korábbi időszakokhoz képest sokkal 

nagyobb valószínűséggel jelezte előre a segédmunkás rétegben való megrekedést; egyre 

kevesebben vállalták az alapfokú és középfokú képzettség munka melletti, esti és 

levelező tanfolyamokon való megszerzését. Az értelmiségbe ugyanakkor az ötvenes-

hatvanas évektől eltérően már csak a felsőfokú végzettség megszerzésével lehetett 

bejutni. A felsőfokú esti és levelező képzés többé nem az első diploma megszerzésére, 
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hanem a diplomások második vagy kiegészítő végzettségének megszerzésére irányult, 

azzal a céllal, hogy az újabb diplomák jobb munkalehetőségeket biztosítsanak. Az 

értelmiségi szakmák presztízsveszteségét mutatja, hogy még az értelmiségi származású 

fiatal férfiak is egyre gyakrabban választottak anyagilag jövedelmezőbb ipari és 

szolgáltatási szakmákat a továbbtanulás helyett. Erőteljes különbségek alakultak ki a 

diplomások és a fizikai munkások keresete között; a fiatal diplomások életkeresete 37 

éves korukban érte utol a szakmunkásokét (Harcsa 1987). 

Hosszabb távon a fiatalok keresete lassabban emelkedett, mint a korábbi 

generációké. A bérezési szokások az életkoron és a beosztáson alapultak, és egyre 

kevesebb lett a vezető beosztású fiatal. Emelkedett a gyermekgondozási segélyen (gyes) 

lévők létszáma. A pályakezdők a magasabb kereseti lehetőségek ellenére is elutasították 

a nehéz fizikai munkavégzést igénylő foglalkozásokat, így csökkent az arányuk ezeken 

a viszonylag jól fizető területeken. A fiatalok elfogadták azt a helyzetet, hogy 

főfoglalkozásukban még sokáig nem léphetnek előre, így inkább az alternatív 

jövedelemforrások kialakítása, az ún. második gazdaság vált életszínvonaluk 

megőrzésének eszközévé. A falvakban a háztáji és kisegítő gazdaságok, a 

nagyvárosokban az ipari és szolgáltató jellegű különmunka jelentette a pótlólagos 

jövedelmek forrását.  

A jövedelem mellett az egzisztenciális viszonyok másik fontos összetevője a 

lakás. A lakáshoz jutás költségeit a bérek nem tartalmazták, és így az önálló, 

családalapításra alkalmas lakás megszerzésének „költségei” súlyos társadalmi, 

interperszonális és egyéni feszültségeket okoztak. Az állami bérlakásépítés az összes 

épülő lakásnak alig több mint egytizedét tette ki, vagyis az önálló lakáshoz jutás útja 

tömeges méretekben a magánerős építés illetve vásárlás volt. A keresetek és a lakásárak 

közötti olló egyre szélesebbre nyílt: a nyolcvanas évek első felében a reálkeresetek 6 

százalékkal csökkentek, miközben a lakásépítési költségek évente mintegy 10 

százalékkal nőttek.  

A többlet-erőfeszítések hozzájárultak a fiatalok anyagi helyzetének 

konszolidálásához, az első gazdaság diszfunkcióiból eredő hiányok kompenzálásához, 

ugyanakkor a többletterhek vállalása mind érzelmileg, mind fizikailag (egészségileg) 

kimerítette a fiatal családokat. Ilyen körülmények között érthető, hogy a 35 év alatti 

házas fiatalok mintegy 85 százaléka kapott a szüleitől a megélhetéshez valamilyen 
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(anyagi vagy nem anyagi) támogatást (Harcsa 1987). A segítség pozitív hatása mellett 

növekedett a szülőktől való kényszerű függés, illetve a perspektívavesztés; ezek a 

körülmények veszélyeztető tényezőnek tekinthetők mind a szülői támogatást élvező, 

mind az önerőből, többletterhek vállalására kényszerülő fiatalok testi és lelki egészsége 

szempontjából.  

 

8.1.2 A fiatalok helyzete a kilencvenes évek közepén  
 

Az 1995-ös vizsgálatban résztvevő fiatal felnőtt korosztályok (18-31 év) 1964 és 

1977 között születtek. Magyarországon ezt az időszakot a születésszám csökkenése, 

majd e tendencia megállítására tett állami intézkedések fémjelezik. A születések száma 

1962-ben az egész világon negatív rekordnak számító mélypontra érkezett (kb. 13‰) 

(Tomka 2000). A növekedés elősegítése érdekében 1965-ben jelentősen megemelték a 

családi pótlékot, és 1967-ben bevezették a gyes-t. A csökkenő tendencia megfordulni 

látszott: a születési ráta a következő években 15 ezrelékre emelkedett. A hetvenes évek 

közepén ismét emelték a családi pótlékot, és megnehezítették az abortuszt; ezeknek az 

intézkedéseknek a hatására a születési arány tovább nőtt (18‰). 1977-ben azonban, 

éppen, amikor a vizsgált korcsoport legfiatalabb tagjai megszülettek, a születésszám 

ismét csökkenni kezdett (1. ábra).  

 

Forrás: Demográfiai évkönyv 2005 

1. ábra: Az élveszületések száma 1000 lakosra, 1960-1977 
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A hatvanas évek közepe a halálozási ráta alakulásában is fordulatot jelentett. A 

nők születéskor várható átlagos élettartamának korábban folyamatos emelkedése 

lelassult, a férfiaké pedig előbb stagnált, majd csökkenni kezdett. A mortalitás romlása a 

középkorú férfiakat érintette leginkább: ez a vizsgált generáció szüleit jelenti. Az 

időszak végére 1,7 illetve 1,8 évvel csökkent a 20 illetve 30 éves korban várható 

élettartam, és a 30-34 éves korcsoportokban egyértelműen nőtt a halálozás. 
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2. ábra: Ezer 30-34 éves magyar férfira jutó halálozás 1960-1977. 
(trendvonallal) 

 
 

A vizsgált fiatal korosztály születése illetve felnövekedése idején a női 

foglalkoztatottság folyamatosan bővült, és a hetvenes évek közepére érte el a 

maximumot, 44 százalékot. Ez jelentős hatást gyakorolt a családokra. A felmérésben 

szereplő fiatal korosztály szocializációjában a korábbinál nagyobb szerepet kapott az 

óvoda és napközi. Ugyanakkor a dolgozó anyáknak a munkaidő után éppúgy 

gondoskodniuk kellett a háztartás fenntartásáról, mint korábban, ami kimeríthette a 

családok érzelmi tartalékait. Az időmérleg-kutatások adatai szerint a háztartási és 

háztáji munkák, illetve a rendelkezésre álló szabadidő egyenlőtlenül oszlott meg a 

családtagok között. Egy 1965-1966-ban végzett felmérés szerint pl. Magyarországon a 

városokban élő, munkavállaló, házas, kisgyermekes nőknek feleannyi szabadidejük 

volt, mint a hasonló státusú férfiaknak (Szalai 1978). A tömegessé váló női 

munkavállalás ellenére egy lakossági értékrend-vizsgálat azt mutatta, hogy a válaszadók 
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többsége szerint az a helyes, ha a nők elsősorban a gyermekneveléssel foglalkoznak 

(Pongrácz, S. Molnár 1980). A családon belüli egyenlőség sem a tényleges 

viszonyokban, sem az értékek szintjén nem valósult meg. 

A válási arányok már a 20. század elején is igen magasak voltak 

Magyarországon: 100 házasságkötésre 3,7 válás jutott, ami a magas arányok közé 

számított Európában (Tomka 2000). Az arány a század egész ideje alatt lényegében 

emelkedő tendenciát mutatott, de az ötvenes években, valamint 1968-85 között ezen 

belül is kiemelkedő gyakoriságú volt (Csernák 1997). 1960-ban a magyarországi válási 

gyakoriság magasabb volt minden nyugat-európai országénál. Ugyanakkor, eltérően a 

nyugat-európai családfejlődési trendektől, Magyarországon nem emelkedett a 

házasságon kívüli együttélések aránya. Az 1970-es népszámlálás idején a 15 éves és 

idősebb nőknek csak 1,4 százaléka jelezte, hogy élettársi kapcsolatban él (Csernák, 

Pongrácz, S. Molnár 1992). Az élettársi kapcsolatok jellege is eltért a nyugat-európaitól: 

míg ott jellegzetesen a fiatalok éltek élettársi kapcsolatban – ún. „próbaházasságban” – 

addig nálunk főleg az alacsony iskolai végzettségűek, az elvált, kisgyermekes anyák, 

valamint az özvegyek.  

Az ifjúsággal foglalkozó nyugati szakirodalomban az ifjúságra nézve két 

tendencia rajzolódik ki: (1) a hátrányos helyzetűek leszakadása és az előnyös helyzetűek 

bekerülése az elitbe, ennek következményei pl. az ifjúsági zavargások; (2) a tanulással 

töltött idő növekedése megszünteti a nem kereső fiatal felnőttek stigmatizáltságát, és a 

fiatalok középosztályba integrálódásának felgyorsulásához vezet. A magyar társadalom 

rendszerváltás utáni átalakulásában mindkét tendencia felismerhető.   

A 90-es években a fiatalok életét befolyásoló legfontosabb változások az 

oktatásban mentek végbe: emelkedett az átlagos iskolai végzettség, a középfokú 

oktatásban újabb érettségit adó iskolatípusok jöttek létre, a felsőoktatási intézmények 

emelték a hallgatói létszámot, ugyanakkor csökkent a szakmai iskolai képzésben 

résztvevők száma (Andorka 1996). Az iskolaszerkezet-váltással felbomlott a vertikális 

iskolaszerkezet, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megjelenésével elmosódott a 

határ az alap- és középfok között, a szakközépiskolák meghosszabbodott képzési ideje 

és tematikája pedig csökkentette a távolságot a középfok és felsőfok között. A 

szakképzés területén jelenősen megnövekedett az iskolán kívüli képzés szerepe, 

átalakult a felnőttoktatás (Liskó 1996a, Liskó 1996b). 
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A középiskolai végzettség mentén növekedett a társadalmi szelekció. A szülők 

társadalmi összetétele szignifikánsan eltért a szakmunkásképző iskola, a 

szakközépiskola, és a gimnázium tanulói között. Kutatási eredmények szerint (Gábor 

1998) a gimnáziumba járó nyolcadikosok előnyösebb (iskolai végzettség, anyagi 

helyzet, társadalmi pozíció) szülői háttérrel rendelkeztek, mint az általános iskolába járó 

nyolcadikosok. Az egyetemi hallgatók családi hátterében továbbra is meghatározó 

maradt a kulturális tőke, de egyre jelentősebbé vált a gazdasági tőke szerepe is. A 

gazdasági tőke megjelenése azt eredményezte, hogy az egyetemi hallgatók növekvő 

hányada elsőgenerációs értelmiségi, akiknek szülei alacsonyabb végzettségük ellenére is 

lakóhelyük (többnyire falu, illetve kisváros) gazdasági elitjéhez tartozó befolyásos 

személyiségek. 

1991-ben és 1996-ban a Népjóléti Minisztérium illetve a Nemzeti AIDS 

Bizottság megbízásából reprezentatív kérőíves adatgyűjtést végeztek többek között a 

fiatal generációk szexuális szokásairól (Tóth 1997). A felmérés eredményei szerint az 

1991-ben még erőteljesen különböző férfi és női szexualitási minták közeledtek 

egymáshoz, a nemek közötti különbségek csökkentek. 
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3. ábra: A házasságra lépő fiatal férfiak és nők megoszlása korcsoportok szerint, 
1995 
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A házasodási és szülési hajlandóságot erőteljesen befolyásolta a lakáshelyzet, 

amelyben a rendszerváltozás után radikális változások mentek végbe. Az állami 

építőipari vállalatok megszűntek, eltörölték a tulajdonszerzési korlátozásokat, 

privatizálták az állami bérlakásokat. A lakásszerzés piacivá válása sokakat hozzásegített 

az önálló lakás megszerzéséhez, ugyanakkor azonban új feszültségekhez vezetett, a 

leszakadó rétegek lakásproblémái súlyosbodtak. A háztartások zömének 7-8 évi teljes 

jövedelme kellett egy új lakás megvásárlásához. Jelentősen növekedtek a 

lakásfenntartás költségei is, amelyek átlagosan a háztartási jövedelmek negyedét-

harmadát, a legszegényebb rétegek esetében akár a jövedelem felét is felemésztették. 

Mindez elsősorban a fiatalok lakáshoz jutását, illetve önálló háztartásának fenntartását 

érintette.  

 

8.1.3 A fiatalok helyzete az ezredforduló táján 
 

Azok a fiatalok, akik a Hungarostudy2002 felvételekor 18-31 évesek voltak, 

1971 és 1984 között születtek.  

Az ezredfordulóra viszonylag gyorsan és jelentősen megemelkedett a 

gyermekvállalás életkora: míg a kilencvenes évek elején a nők átlagéletkora az első 

gyermek születésekor 23 év körül volt, 2000-ben az anyák átlagosan 25 évesen hozták 

világra első gyermeküket.  

Ez a jelenség egyrészt az iskolai életút meghosszabbodásának következménye, 

másrészt összefügg azokkal a társadalmi-gazdasági folyamatokkal, amelyek – ahogy a 

korábbiakban láttuk – már a nyolcvanas évek végétől egyre bizonytalanabbá tették a 

pályakezdéssel kapcsolatos döntéseket, befolyásolva az életmóddal, ezen belül a 

szexualitással, családalapítással, önállósággal kapcsolatos értékrendet. Hasonló okok 

magyarázzák az első házasságkötés idejének kitolódását is. Rövid időre (1998 és 2000 

között) némileg emelkedett, majd 2001-től ismét a visszaesett a házasságkötési kedv. A 

házassági életkor növekedésének tendenciája nem magyar jelenség, a nyugat-európai 

országok zömében szintén ez a trend érvényesül. Magyarországon a kilencvenes évek 

elején a nők első házasságkötésének ideje átlagosan a 21,5 éves korra, a férfiaké a 24 

éves korra esett; az ezredfordulón a nők átlagosan 25, a férfiak 27 éves korukban 

kötötték meg első házasságukat.  
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4. ábra Átlagos életkor az első házasságkötéskor (év) 
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5. ábra: A házasságra lépő fiatal férfiak és nők megoszlása korcsoportok szerint, 
az összes házasságra lépő százalékában, 2002  
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Az ezredfordulóra a magyar társadalom zártabbá vált, az intergenerációs 

mobilitási esélyek csökkentek, különösen a férfiak körében. A Hungarostudy első két 

felmérése közötti időszakban a mobilitás mértéke viszonylag állandó volt. Míg a 

nyolcvanas évek első felében a 20-34 éves férfiak mintegy kétharmada lépett az apjáétól 

eltérő foglalkozási rétegbe, és ez az arány a kilencvenes évek első felében is hasonló 

volt, addig 2000-ben a mobilitási arány már csak kb. 60 százalék (2. táblázat). A nők 

mobilitása az egész vizsgált időszak alatt magasabb volt, mint a férfiaké, és a 

csökkenési tendencia is enyhébb volt, vagyis a nők foglalkozása jobban eltért az 

apjukétól, mint a férfiaké (Bukodi 2002).  

 

 Évek 

 1983 1992 2000 

Férfiak 66,4 65,5 60,5 

Nők 74,0 72,3 73,4 

Forrás: KSH 

2. Táblázat: A mobilitási arányszám18 változása egyes időszakokban a 20-34 éves 
korcsoportban (%) 
 

Míg 1980 és 1990 között a felsőoktatásban tanulók létszáma mindössze egy 

százalékkal emelkedett, a kilencvenes évek során és az új évezred első éveiben 

megkétszereződött a hallgatók száma. A középiskolai tanulók száma nem változott 

jelentősen, a szakiskolákban tanulók létszáma viszont szignifikáns mértékben csökkent 

(6. ábra). Az oktatási rendszer átalakulása a nyolcvanas években kezdődött el és 

nagyrészt lezajlott a kilencvenes években, amikor a hetvenes évek közepén születettek 

nagyobb létszámú korcsoportjai (a „Ratkó-unokák”) áthaladtak az iskolarendszeren. A 

tankötelezettség korhatárát előbb 16, majd 18 évre emelték. Átalakult a szakmai képzés 

szerkezete: felére csökkent a szakmunkásképzőbe járó tanulók száma, és szinte eltűntek 

a gyors- és gépíró, az egészségügyi és az egyéb szakiskolák. A középfokú szakképzést 

felváltotta az érettségi utáni szakképzés. A munkaerőpiac változásait követve 

növekedett a közgazdasági, az informatikai, és a jogi képzés népszerűsége, és csökkent 

                                                 
18 A mobilitás globális nagyságának legelterjedtebb mutatója a szakirodalomban, amely azt fejezi ki, hogy 
a népesség hány százaléka került az apjáétól eltérő társadalmi pozícióba. 
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az egyetemi szintű egészségügyi képzésben részvevők, valamint a főiskolai tanár-, 

tanító- és óvóképzésben tanuló hallgatók aránya.  
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6. ábra: A szakiskolai, középiskolai és felsőoktatási tanulók számának alakulása 
1990-2001 (ezer fő) 
 

 

A pályakezdés sikerében nem csak a megfelelő végzettségnek, hanem az idegen 

nyelv ismeretének és a számítógép használatában való jártasságnak is nagy szerepe lett. 

A fiatalok 12 százalékának volt legalább egy középfokú nyelvvizsgája, viszont csaknem 

50 százalék volt azok aránya, akik nem beszéltek semmilyen idegen nyelvet. A 

nyelvtudást erősen befolyásolta a fiatalok legmagasabb képzettsége, valamint a szülők 

társadalmi háttere és lakóhelye. A felsőfokú képzésben résztvevők és a friss diplomások 

egyharmadának volt középfokú, és több mint 10 százalékának felsőfokú nyelvvizsgája. 

Az értelmiségi háttérrel rendelkező fiatalok csaknem fele harmincéves koráig legalább 

egy középfokú nyelvvizsgát szerzett; az alacsony végzettségű szülők gyermekeinek 

háromnegyede viszont nem beszélt nyelveket. A budapesti fiatalok az átlagnál sokkal 

nagyobb arányban, a községekben élők kisebb arányban tudtak idegen nyelveket. A 

munkanélküli és egyéb inaktív fiatalok túlnyomó része alapszinten sem sajátított el egy 

nyelvet sem. Számítógépes ismeretekkel a 15-29 éves korosztály egyharmada 

rendelkezett; elsősorban ismét a felsőfokú képzésben résztvevők illetve a diplomások, a 

diplomás szülők gyermekei, valamint a budapesti fiatalok (Bauer és mtsai 2002). 

 Magyarországon a 90-es évek folyamán jellemzővé vált az ifjúsági 

munkanélküliség, amely kétszerese volt a teljes népességben regisztrált 
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munkanélküliségnek. Bár a munkanélküliség nagyobb arányú a fiatalok, mint az 

idősebbek körében, a 2000-es években dinamikáját tekintve az átlagosnál jobban 

csökken. Az ifjúsági munkanélküliség legfőbb oka az oktatási folyamatot képzettség 

nélkül elhagyók viszonylag magas aránya, valamint az, hogy az iskolarendszer csak 

lassan követi a munkaerő-szükséglet változásait. Azok a fiatalok továbbá, akik valamely 

hátrányos helyzetű csoportba tartoznak, az átlagnál nagyobb arányban vannak jelen a 

munkanélküliek között.  

Az összes foglalkoztatottnak mintegy 9 százaléka volt pályakezdő. Az korábbi 

évekhez képest növekedett a pályakezdők fluktuációja, vagyis gyakoribbá vált, hogy a 

pályakezdő fiatal kilépett az őt alkalmazó munkahelyről, és új munkahelyet keresett.  

 

 1988-1989 1995-1996 2000-2003 
Átlagos háztartásnagyság (fő) 2,70 2, 62 2,60 
Nők első házasságkötésének átlagos életkora 
(év) 

21,6  22,0 27,0 

Nem házas együttélések aránya a 
párkapcsolatokon belül (%) 

5,1 7,4 11,1 

Házasságon kívül születtetek aránya (%) 11,5 20,7 31,3 
Munkanélküliségi ráta (országos) 0,3 8,7 5,4 
15-19 évesek  31,1 27,1 
20-24 évesek  14,7 11,1 
25-29  10,6 7,0 
Ezer lakosra jutó épített lakás 4,9 2,4 3,5 
Oktatásban részesülők aránya/középfokú 
(14-17 év) 

40,2  55,0  60,9 

Oktatásban részesülők aránya/felsőfokú (18-
22 év) nappali 

8,2  12,9  21,5  

3. Táblázat: A fiatalok társadalmi helyzetére jellemző statisztikai adatok a 
felmérések (Hungarostudy) körüli időszakokból  
 

 

Az évezred első éveiben tovább növekedett a fiatalok részvétele az iskolai 

képzésben. Az Ifjúság 2000 és az Ifjúság 2004 felmérések (Bauer, Szabó 2005) adatai 

szerint a növekedés elsősorban a 25-29 éves fiatalokat érintette: 2000-ben a korcsoport 

4 százaléka, 2004-ben 12 százaléka vett részt iskolai rendszerű képzésben. A 20–24 

éves korcsoport háromnegyede folytatott felsőfokú tanulmányokat. Ugyanakkor sem az 

alacsony iskolai végzettségű fiatalok, sem a szakmunkásképző bizonyítvánnyal 

rendelkezők, sem az érettségizettek aránya nem változott jelentősen; lényegében csak a 
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felsőfokú végzettségűek aránya növekedett. A növekedés mind a keresők, mint a 

munkanélküliek csoportjában mérhető. Az általános iskolai végzettségű szülők 

gyermekeinek csupán három százaléka tanult felsőfokú képzettséget adó intézményben, 

többségük számára a felemelkedés útját továbbra is a szakmunkásképzés jelentette. A 

felsőfokú képzettség bővülése főként az érettségizett szülők gyermekeinek bekerülési 

esélyeit javította.  

 A 15–29 éves fiatalok egy része (5 %) a tanulás mellett kereső tevékenységet is 

folytat, vagy a munka mellett tanul. Körülbelül 40-40 százalékuk tanul illetve dolgozik, 

7 százalékuk munkanélküli, és 10 százalékuk inaktív (látens munkanélküli). A keresők 

nagyobb része (58%) fizikai munkát végez, kétharmaduk szellemi foglalkozású, és 9 

százalékuk vállalkozó. A munkanélküliséget a keresők jelentős része is megtapasztalta 

korábban, és a többség három hónapnál hosszabb ideig volt munka nélkül. A férfiak 

körében többségben vannak a fizikai dolgozók, a nők fele szellemi munkát végez. A 

felsőfokú végzettségű nők aránya jóval nagyobb, mint a diplomás férfiaké. Budapesten 

a fiatal foglalkoztatottak fele dolgozik fizikai munkakörben, a települések 

népességszámának csökkenésével (nagyváros, kisváros, község) párhuzamosan egyre 

magasabb a fizikai foglalkozásúak aránya. A fiataloknak csaknem egyharmada ingázó. 

 2004-ben a 15-29 év közötti fiataloknak több mint egyharmada (36 %) vezetett 

önálló háztartást, amelyben egyedül vagy saját családjával élt, míg csaknem 

kétharmaduk a szülői családdal élt együtt (Bauer, Szabó 2005). Az önállóan élő fiatalok 

átlagéletkora természetesen magasabb volt, mint a szülői családban élőké. Az 

eltartottként élő fiatalok anyagi helyzete (pl. a háztartás tartós fogyasztási cikkekkel 

való ellátottsága) kedvezőbb volt, mint az önálló háztartást vezetőké; legkedvezőtlenebb 

helyzetben az egyedül élők voltak.  

A fiatalok mintegy 70 százaléka nőtlen, illetve hajadon. Mivel kitolódik a 

pályakezdés és az önállóvá válás ideje, későbbi életkorban kötnek házasságot is (férfiak: 

29,3  év, nők: 26,9 év). A gyermekvállalásra rendelkezésre álló idő csökkenésével 

csökken a gyerekszám is. Az elmúlt időszakban nőtt a gyermektelen nők aránya. 

Ugyanakkor 1990 és 2006 között csaknem háromszorosára növekedett a házasságon 

kívül született gyermekek aránya, 2006-ban az összes újszülött gyermek 35,6 százaléka 

született házasságon kívül.  
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8.2 A fiatalok életminőség és magatartás jellemzőinek alakulása a 
keresztmetszeti vizsgálatok alapján 
 
 Dolgozatom ezen részében megpróbálom nyomonkövetni és felderíteni azokat a 

változásokat, amelyek a fiatal generációk életcéljaiban, világlátásában, tágabb és 

szűkebb környezetükkel kapcsolatos elvárásaikban és attitűdjeikben, megküzdési 

stratégiáikban és egészségel kapcsolatos életminőségükben az elmúlt 20 év során 

bekövetkeztek.  

8.2.1 A minták bemutatása  
Az alábbi táblázat (4. táblázat) vizsgálatonként összegzi az esetszámok 

alakulását nemi és korcsoportos bontásban. Az esetszámok alakulása függ az adott 

felmérések teljes mintanagyságától19, másrészt valamelyest tükrözi azokat a 

demográfiai folyamatokat, amelyek a fiatalok össznépességen belüli arányának 

változását jelzik. 1988-ban és 1995-ben az egyes korcsoportokon belül a nemek aránya 

szignifikáns eltérést mutat; a fiatalabbak körében jelentős női többlet tapasztalható. A 

2002-es mintában a nemi arányok kiegyenlítettek. 

 
 1988   1995   2002   
Korcsoport 

(év) 
Férfi 
N (%) 

Nő 
N (%) 

Együtt 
N (%) 

Férfi 
N (%) 

Nő 
N (%) 

Együtt 
N (%) 

Férfi 
N (%) 

Nő 
N (%) 

Együtt 
N (%) 

18-24  1629 
(39,5) 

2493 
(60,5) 

4122  
(100) 

891 
(43,1) 

1175 
(56,9) 

2066 
(100) 

617 
(47,6) 

680 
(52,4) 

1297 
(100) 

25-31 1474 
(46,6) 

1691 
(53,4) 

3165 
(100) 

777 
(46,8) 

885 
(53,2) 

1662 
(100) 

812 
(48,1) 

877 
(51,9) 

1689 
(100) 

összesen 3103 
(46,2) 

4184 
(57,4) 

7287** 
(100) 

1668 
(44,7) 

2060 
(55,3) 

3728* 
(100) 

1429 
(47,9) 

1557 
(52,1) 

2986 
(100) 

* p<0,05; **p<0,01 
 
4. Táblázat: A fiatal felnőtt korosztályok demográfiai jellemzőinek bemutatása a 
Hungarostudy vizsgálatok alapján  
 

8.2.2 Életcélok   
A fiataloknak közel a fele (47%) a rendszerváltást megelőző évben még úgy 

vélekedett, hogy „minden egyes nap újszerű és különböző”, döntő többségük (95%) 

nem unatkozott, voltak életcéljai (96%) és magát megbízható személynek tartotta 

(92%). A rendszerváltást követően jelentős változásoknak lehetünk tanúi; drasztikusan 

                                                 
19 1988-ban 20902 fő, 1995-ben 12372 fő, 2002-ben pedig 12634 fő jelentette a teljes mintanagyságot.  



 41 

csökkent (24 év alatt 15 százalékkal) a magukat megbízhatónak vallók aránya, de 

csökkenést mutatott a mindennapokat újszerűnek és különbözőnek megélők aránya is, 

bár ez utóbbi esetben csak két mérési időpont adatait tudtuk összehasonlítani. 

Növekedett a céltalansággal, az életcélok hiányával jellemezhető csoport aránya, míg az 

unatkozóké a kiugró 1995-ös érték után visszaállt az 1988-as évben mért értékre.  

 

Életcél skála itemek 1988  
 (%) 

1995 
(%) 

2002 
(%) 

Megbízható vagyok** 91,8 80,7 76,8 
Nincsenek életcéljaim** 6,4 8,3 na 
Mindennap újszerű** 46,8 40,1 na 
Általában unatkozom** 5,4 6,7 5,3 
*p<0,05; **p<0,001 
na=nincs adat 
 
5. Táblázat: Az életcél skála egyes kérdéseire adott „jellemző” válaszok megoszlása 
a vizsgálatok éve szerint 
 

Az unatkozók aránya, függetlenül a különböző időpontokban mért értékek 

ingadozásaitól, mindig a 25 éven aluliak körében volt szignifikánsan magasabb. A 

megbízhatóságra utaló pozitív önértékelés 1995-ben mutatott a korosztályok között 

jelentős eltérést, ebben az évben az idősebbek között 6 százalékkal volt nagyobb a 

pozitívabb önképpel rendelkezők aránya. 

A vizsgált mutatók szerint a fiatal férfiak élethelyzetüket általában 

lehangolóbbnak ítélik meg, mint a nők. Egyre többen unatkoznak és tartják céltalannak 

az életüket, és egyre többen vallják, hogy „nem vagyok megbízható”. Ez utóbbi 

tekintetében közeledés tapasztalható a nemek között, mégpedig úgy, hogy a nők 

körében emelkedett a negatív önértékeléssel rendelkezők aránya, és 2002-re eltűntek a 

statisztikailag szignifikáns különbségek. 

 

8.2.3 Diszfunkcionális attitűdök 
A diszfunkcionális attitűdök zavart okoznak a valóság észlelésének és 

értékelésének folyamatában. Olyan kognitív sémák, amelyek befolyásolják az egyén 

önértékelését, és meghatározzák a személy önmagához, illetve szociális környezetéhez 

való viszonyulását (Beck és mtsai 2001).   
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A kutatók (Weissman, Beck 1979; Burns 1980) hét olyan beállítódást (külső 

elismerés igénye, szeretettség igénye, teljesítményigény, perfekcionizmus, jogos, a 

környezet felé irányuló fokozott elvárások, omnipotencia, fokozott altruizmus 

beállítottság, külső kontroll-autonómia) vizsgáltak, amelyeknek szélsőséges 

megnyilvánulásai kóros változásokat idézhetnek elő mind a viselkedés, mind a közérzet 

alakulásában. Például a nagyfokú perfekcionizmus növeli a kényszeres viselkedés 

kockázatát, míg a céltalanság, a motiválatlanság mögött gyakran a perfekcionizmus 

hiánya vagy igen alacsony foka húzódik meg (Pikó 2002).  

Ezek az attitűdök a társadalom szempontjából inkább hasznosnak minősíthetők, 

mint károsnak. Jól tükrözik a modern társadalmak értékrendszerét, és kifejezik az egyén 

társadalmi beilleszkedésre irányuló törekvéseit. A kihívásoknak, a fokozott 

elvárásoknak való megfelelni vágyás egyrészt, a környezetre irányuló fokozott 

elvárások másrészt komoly önértékelési problémákhoz illetve csalódáshoz, 

reményvesztettséghez vezethetnek. Az ideálisnak tartott és a valósnak vélt énkép közti 

nagy különbség növeli a szorongás vagy akár a depresszió esélyét, a társadalmilag 

hasznosnak tartott elvárás rendszer, amely az embereket a nagyfokú teljesítmény igény 

és a perfekcionizmus fele tolja, egyéni szinten káros, betegítő hatású lehet. 

 

 Férfi Nő 
attitűdök  1988 

 (%) 
1995 
 (%) 

2002 
 (%) 

1988 
 (%) 

1995 
 (%) 

2002 
 (%) 

1. külső elismerés igénye 29,0 30,9 20,1 30,2 33,0 17,6 
2. szeretettség igénye 19,7 30,7 12,8 18,8 35,1 11,6 
3. teljesítményigény 29,9 45,9 13,6 31,7 43,8 12,3 
4. perfekcionizmus 62,9 57,9 40,8 77,7 68,4 60,9 
5. fokozott környezeti 
elvárások 

71,3 71,8 76,5 71,6 72,7 71,9 

6. omnipotencia 76,2 45,4 75,2 80,8 55,0 78,5 
7. külső kontroll 77,5 51,8 75,7 79,9 55,0 78,0 
1. Személyes értékem nagyrészt attól függ, hogy mások mit gondolnak rólam. 
2. Ha valaki, akit szeretek nem szeret, ez azt jelenti, hogy nem vagyok szeretetre méltó. 
3. Ha sikertelen vagyok a munkában, sikertelen ember vagyok. 
4. Elkeseredem, ha hibát követek el. 
5. Ha valakinek jót teszek, remélem tekintettel lesz rám, és éppen olyan jól fog bánni velem. 
6. Képesnek kell lennem arra, hogy mindenkinek segítsek, aki rászorul. 
7. Boldogságom nagyrészt attól függ, hogy mi történik velem. 
 
6. Táblázat: Azon személyek aránya, akik jellemzőnek tartották magukra nézve az 
alábbi attitűdöket, nemenként és a vizsgálatok éve szerint 
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A fenti táblázatban (6. táblázat) a diszfunkcionális attitűd skála egyes tételeire 

adott „jellemző” válaszok arányát mutatom be, nemi bontásban a vizsgált évek szerint. 

Az attitűdök közül hármat akár fiatalos beállítódásnak is nevezhetünk, mivel a 18-31 

évesek többsége magára nézve jellemzőnek tartja. Ezek: a környezettel kapcsolatban 

megfogalmazódó fokozott elvárások, az omnipotencia és a külső kontrolos beállítódás. 

Felmerül a kérdés, hogy ha egy adott csoportban, amely nem egy klinikai betegcsoport, 

hanem egy korosztályt reprezentáló lakossági minta, ilyen magas arányban vannak jelen 

bizonyos tulajdonságok, akkor azokat mennyire tekinthetjük kórosnak vagy 

maladaptívnak. Másrészt viszont a szakirodalomból jól ismert tény, hogy például a 

külső kontrollos személyek gyakran érzik úgy, hogy tehetetlenek, mert elvesztették 

befolyásukat saját életük felett. Ebből eredeztethető passzivitásuk, motiválatlanságuk 

hajlamosít a depresszióra (Seligman 1992; Kopp 2001). Érdekes azonban, hogy épp 

1995-ben volt az omnipotensek mellett a külső kontrollosok aránya a legalacsonyabb, 

úgy, hogy közben a depresszivitás mutatói, ezen belül főleg az enyhe, és kis mértékben 

a közepes súlyosságú depresszióval jellemezhető csoportok aránya növekedett. A 

fentiek alapján arra a meggondolásra jutottam, hogy érdemes lenne a három mérési 

időszakban külön-külön megvizsgálni, hogy a diszfunkcionális attitűdök milyen 

szerepet játszanak a depresszió alakulásában. Az alábbi táblázatban (7. táblázat) a 

depresszióval összefüggést mutató diszfunkcionális attitűdökre vonatkozó bináris 

logisztikus regressziós modell legfontosabb statisztikai paramétereit (OR, 95% CI) 

mutatom be. A regresszió elemzés során függő változónak tekintettem a Beck skála 

kétkategóriás változatát (0=normál, 0-9 pont; 1=depresszív, 10-25 pont), magyarázó 

változóknak pedig a kérdőívben szereplő hét diszfunkcionális attitűdöt, amelyet a 

válaszadók egy 0-tól 3-ig terjedő skálán értékeltek, ahol a 0 jelentette az egyáltalán nem 

jellemző, a 3 pedig a teljesen jellemző meghatározásokat. 



 44 

 

 1988  1995 2002 
attitűdök OR (CI 95%) OR (CI 95%) OR (CI 95%) 

1. külső elismerés igénye 1,13 (1,06-1,21)   
2. szeretettség igénye 1,27 (1,19-1,37) 1,33 (1,23-1,44) 1,35 (1,18-1,54) 
3. teljesítményigény 1,15 (1,08-1,23) 1,31 (1,22-1,42) 1,17 (1,02-1,35) 
4. perfekcionizmus 1,25 (1,17-1,34)  1,44 (1,28-1,62) 
6. omnipotencia 0,78 (0,73-0,83)   
7. külső kontroll  0,64 (0,59-0,68)  
7. Táblázat: A depresszióval összefüggést mutató diszfunkcionális attitűdök   

 

A regressziós modellek legfőbb üzenete abban látható, hogy a fiatalok körében, 

a három mérési időpontra jellemző társadalmi, gazdasági viszonyok változásától 

függetlenül, a depresszió alakulásában és mértékében a diszfunkcionális attitűdök közül 

a fokozott teljesítmény igény, és a szeretettség igénye meghatározó szerepet játszik. A 

perfekcionizmus és a depresszió kapcsolata két mérési időszakban is, míg a külső 

elismerés igénye, az omnipotencia és a külső kontrollos attitűd csak egy-egy vizsgálati 

időszakban volt kimutatható.  

A depresszióval a legstabilabb (mindhárom fiatal generációnál kimutatható) 

összefüggést mutató attitűdök közül az egyik a magánélet szférájába tartozó szeretet 

igény, a másik a társadalmi elvárásokra reflektáló teljesítményigény.  Ez utóbbi attitűd 

társadalmilag hasznosnak minősíthető, hiszen a modern fogyasztói társadalmakban ezek 

a beállítódások a sikerhez vezető utat egyengetik, míg a szeretettség túlzó, az 

önértékelésre negatív módon visszaható igénye az egyén számára járhat káros 

következményekkel („Ha valaki, akit szeretek nem szeret, ez azt jelenti, hogy nem 

vagyok szeretetre méltó.”). Itt jegyezném meg ugyanakkor, hogy a vizsgált 

korosztályok a párválasztás időszakában vannak, és ebben az élethelyzetben a 

szeretetreméltóság, a szerethetőség igénye fokozottabban érvényesül, feltehetően 

minden visszautasításra vagy elutasításra érzékenyebben reagálnak, mint a stabil 

párkapcsolattal rendelkező, felettük járó generációk. 

A fokozott környezeti elvárások egyik vizsgált időszakban sem mutattak szoros, 

szignifikáns összefüggést a depesszióval. Az omnipotencia és a külső kontrollos 

beállítódás esetében negatív összefüggés mutatkozott, azaz minél jellemzőbbek a 

korosztály tagjaira ezek a beállítódások, annál kevésbé várható körükben a depresszió 

kialakulása.  
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8.2.4 Ellenségesség 
A negatív érzelmek kifejezése kulturálisan szabályozott. Ahol megengedő módon 

viszonyulnak a negatív érzelmek kifejezéséhez, és a közvélemény nem utasítja, vagy 

ítéli el ezeket a megnyilvánulásokat, ott kisebb az esélye annak, hogy valamilyen 

pszichés zavar tüneteként értelmeződjenek. A modern társadalmakat a pozitív 

beállítódás jellemzi, így a negatív érzelmeket általában a hangulatzavarok velejáróinak 

tekintik. 

Az ellenséges beállítottság a világgal szembeni bizalmatlanság egyik markáns 

kifejeződése. Az embereket általában aljasnak, önzőnek minősítik, akik csak ki akarják 

használni a többieket, és úgy gondolják, hogy a legbiztosabb nem bízni senkiben. 

Az ellenséges attitűdök értékelési, érzékelési, érzelmi, valamint magatartási 

elemeket is tartalmaznak. A negatív beállítódás gyanakodóvá és bizalmatlanná tesz, 

rontja stresszel való megküzdés hatékonyságát, és fokozza a kontrollvesztés 

valószínűségét. Az ellenségesség egészségre gyakorolt negatív hatását számos vizsgálat 

bizonyította (Barefoot és mtsai., 1989; Miller és mtsai., 1996; Williams 2001). A nem 

hagyományos rizikófaktorok közül a mentális egészség egyik legfontosabb indikátora.  

 A fiatalok körében mért ellenséges attitűdök előfordulási gyakoriságait a 8. 

táblázat tartalmazza. A rendszerváltást megelőző 1988-as felmérésben még csak egy 

item képviselte a beállítódást („Az emberek általában aljasak és önzőek és ki akarják 

használni a másikat.”). Ez a cinizmusra utaló kijelentés, hogy az embereket csak az önös 

érdekeik mozgatják, a fiatal férfiakat nagyobb arányban (30%) jellemezte az 1980-as 

évek végén, mint a fiatal nőket (26%). A rendszerváltás utáni két mérési időszakban 

(1995, 2002) mindkét nem körében csökkent a cinikus nézetekkel egyetértők aránya; a 

csökkenés mértéke a férfiak körében kifejezetten nagyobb volt, mint a nőknél. 

 A skála további öt elemét csak a kilencvenes évek közepén és az ezredforduló 

környékén készült vizsgálatok alapján tudtam értékelni. Az ellenséges beállítódás egy 

területet kivéve minden további területen csökkent, azaz az egymást követő fiatal felnőtt 

generációk egyre kevésbé látják ellenségesnek környező világukat. Különösen igaz ez a 

közvetlen környezetük vonatkozásában: a családon belüli bizalom a 2002-es felmérés 

idején 15-20 százalékkal volt magasabb, mint hét évvel korábban, 1995-ben. Csökkent a 

tágabb környezet, általában az emberek iránti bizalmatlanság mértéke is. A legnagyobb 

változás azonban az irigység tekintetében történt: mások sikereit egyre kevésbé élik 
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meg saját kudarcukként az egymást követő fiatal generációk. Itt szeretnék visszautalni a 

diszfunkcionális attitűdök vizsgálati eredményeire, amelyek azt mutatták, hogy a túlzott 

teljesítmény-igényt, és a perfekcionalizmust egyre kevésbé „díjazták” a fiatalok. Ezek 

az attitűdbeli változások magyarázhatják az irigységgel kapcsolatos beállítódás 

változását is.  

 

 Férfi 
(%) 

Nő 
(%) 

attitűdök 1988 1995 2002 1988 1995 2002 
1. 30,2 24,8 26,0 25,9 23,5 22,9 
2.  30,1 37,4  30,3 32,9 
3.  63,3 82,4  65,3 80,9 
4.  22,6 18,9  21,5 16,0 
5.  26,2 22,8  23,8 21,1 
6.  11,8 7,0  13,5 5,6 
1. Az emberek általában aljasak és önzőek és ki akarják használni a másikat. (cinizmus, társadalmi tőke 

hiánya,  
2. A legtöbb ember azért becsületes, mert fél a leleplezéstől. 
3. Minden hozzátartozóm jóindulatú velem.  (családon belüli bizalom) 
4. Senki sem törődik azzal, hogy mi történik a másikkal. 
5. A legbiztosabb senkiben sem bízni. 
6. Ha egy jó ismerősöm sikereiről hallok, úgy érzem, mintha magam kudarcot vallottam volna. (irigység 

beállítottsága) 
8. Táblázat: A Cook-Medley féle ellenségesség skála egyes itemeire adott egyetértő 
válaszok megoszlása nemenként és a vizsgálatok éve szerint 
 

 Az ellenségesség skálának egyetlen olyan eleme volt, amelynél az egyetértő 

válaszok aránya a két vizsgálati időszak közt jelentős emelkedést mutatott. Azzal a 

kijelentéssel, hogy „A legtöbb ember azért becsületes, mert fél a leleplezéstől.”, 2002-

ben a férfiak közel 40 százaléka (37,4%), a nőknek pedig közel egyharmada (32,9%) 

értett egyet, ez majdnem hét, illetve három százalékos emelkedést mutatott az 1955-ös 

mérési eredményekhez képest.  

Véleményem szerint a fenti kijelentés a társadalom morális fejlettségi szintjére való 

utalás, mégpedig arra a fázisra, amit Piaget (1970) és Kohlberg (1969) a heteronóm 

erkölcsiség fázisának neveznek, amikor a cselekvés a büntetések elkerülése érdekében 

történik. Ezen a szinten még nincsenek jelen azok a személyiség tényezők, amelyek 

mint belső késztetések, külső szabályozók vagy kontroll nélkül is következetesen az 

erkölcsi magatartás- és tevékenységformák végrehajtására ösztönöznek.  

 



 47 

8.2.5 Megbirkózási stratégiák és készségek  
A fiatalok közérzete jelentős mértékben függ attól, hogy miként érzik magukat a 

világban, mennyire tudnak úrrá lenni problémáikon, találnak-e megoldást a nehéz 

élethelyzetekből való kilábalásra. A megbirkózási képességek hiánya, a 

konfliktushelyzetek nem adaptív módon való kezelése, a kontrollvesztés állapota 

negatív érzelmi állapot kialakulásához vezethet, amelyet a reménytelenség, a 

döntésképtelenség, az önvádlás és a negatív önértékelés fémjeleznek. Ez a tünetegyüttes 

nem feltétlen jelöl súlyos klinikai depressziós megbetegedést, ennek ellenére a tartósan 

fennálló negatív érzelmi állapot is élettani következményekkel járhat (pl. gyomorfekélyt 

okozhat, vagy csökkentheti az egyén betegségekkel szembeni ellenálló képességét).  

 

A Megküzdési Módok Kérdőív faktorszerkezete   

 A megküzdési stratégiák olyan kognitív, pszichológiai, illetve magatartási 

minták, amelyeket az emberek egy stresszteli élethelyzet nehézségeinek leküzdésére, 

csökkentésére vagy elviselésére alkalmaznak. Ez az erőfeszítés nem feltétlenül jelenik 

meg valamilyen cselekvésben, hanem jelenthet gondolati-érzelmi viszonyulást is. A 

szituáció terhelő voltának kognitív felismerése szükséges feltétele a megküzdési 

magatartás megjelenésének.  

 A rövidített, 14 tételből álló Konfliktusmegoldó Kérdőív faktorszerkezetének 

leírására feltáró jellegű faktoranalízist végeztem a három vizsgálati év egyesített 

adatbázisán20. A főkomponens elemzés négy, egynél nagyobb sajátértékű (eigenvalue) 

dimenziót azonosított. Az elemzés során ferde forgatásos technikát alkalmaztam. Ez az 

eljárás olyan esetekben javasolt illetve elfogadott, amikor a faktorok nem tekinthetők 

egymástól függetleneknek. Ez a feltételezés a megküzdési mechanizmusokra 

vonatkozóan a kérdőívet kidolgozói szakértők (Folkman és Lazarus, 1988) szerint is 

fennáll. A faktorsúly-mátrix a 9. táblázatban került bemutatásra. 

                                                 
20 Az egyesített adatbázis alapján 13140 esetet tudtam értékelni. 
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tételek 1. 2.  3.  4.  

Próbáltam elemezni a problémát, hogy jobban 
megértsem. 

0,65    

Igyekeztem a dolgot a másik személy szempontjából 
nézni. 

0,63    

Egy általam nagyra tartott baráttól vagy rokontól 
kértem tanácsot. 

0,44    

Több különböző megoldást találtam a problémára. 0,43 0,31   
Imádkoztam. 0,40    
A helyzet valamilyen kreatív, alkotó tevékenységre 
ösztönzött. 

 0,78   

Más emberként kerültem ki a helyzetből, jó 
értelemben véve. 

 0,72   

Másokon vezettem le a feszültséget.   0,68  
Evéssel, ivással, dohányzással vezettem le a 
feszültségemet. 

  0,63  

Egy lapra tettem fel mindent, valami nagyon 
kockázatosba fogtam. 

 0,42 0,54  

Nem akartam, hogy mások megtudják, milyen nehéz 
helyzetben vagyok. 

0,38  0,39  

Gondoltam, minden rosszban van valami jó is, 
próbáltam derűsen felfogni a dolgokat. 

   0,72 

Engedtem, vagy egyezkedtem, hogy valami jó is 
származzon a dologból. 

   0,68 

Igyekeztem megszabadulni a problémától egy időre, 
megpróbáltam pihenni, szabadságra menni. 

   0,46 

Magyarázott variancia (%) 11,8 10,9 10,6 10,0 
9. Táblázat: A Megküzdési Módok Kérdőív rövidített, 14 tételes változatának 
faktorstruktúrája (ferde forgatás, a 0,3-nál nagyobb faktorsúlyok feltüntetésével) 
 
 A négy faktor az összvariancia 43,3 százalékát magyarázza. Az egyes faktorok 

hasonló arányt (10-11%) képviselnek a variancia magyarázatában. Az egyes 

dimenziókba tartozó tételek közül mindössze három rendelkezik kereszttöltéssel, vagyis 

mutat kapcsolatot más faktorokkal is. Ugyan az lenne az ideális, ha a tételek csak egy 

faktorra töltenének, de utalva a mérőeszköz sajátosságaira, ez a nagyságrend nem okoz 

jelentős problémát a skálák kialakításában és interpretálásában.   

 A skálákat leíró statisztikai mutatókat az alábbi táblázatban (10. táblázat) 

közlöm. A skálák belső konzisztenciáját becslő Cronbach–alfa értékek valamivel az 

optimális tartomány alatt helyezkednek el (Nunually 1976), ami visszautal a 

faktorfüggetlenség fentiekben tárgyalt kérdéseire. 
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 Tételek 
 száma 

átlag szórás Cronbach  
alfa 

Komplex probléma feltáró 5 6,51 2,77 0,47 
Cselekvés orientált 3 3,51 2,14 0,52 
Feszültség levezető 3 1,77 1,77 0,41 
Alkalmazkodó 2 2,51 1,61 0,43 
10. Táblázat: A négy skála leíró statisztikája és belső konzisztenciája 
 

 Az első faktor egy komplex probléma-orientált magatartást tükröz, amelyben a 

saját erőforrások mellett a külső források mozgósítása is megjelenik.   

 A második faktorba cselekvésre utaló illetve ösztönző megküzdési módok 

kerültek (pl. „A helyzet valamilyen kreatív, alkotó tevékenységre ösztönzött”), valamint 

a kognitív átstrukturálásra21 utaló magatartás.  A „több különböző megoldást találtam a 

problémára” kifejezés töltése itt is (az első faktoron kívül) meghaladta a 0,3-as értéket, 

így ebben a dimenzióban is számításba vettem.  

 A harmadik dimenzióba a feszültség csökkentésre utaló tételek kerültek. A skála 

kialakításánál a magasabb belső konzisztencia elérése miatt a visszahúzódásra utaló 

„Nem akartam, hogy mások is megtudják, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok.” 

tételt kihagytam. 

 A negyedik faktorban a helyzethez, a problémához való alkalmazkodás 

különböző módozatai jelentek meg, például az egyezkedésre való hajlandóság, illetve az 

érzelmi egyensúly helyreállítása utaló törekvések „Igyekeztem megszabadulni a 

problémától egy időre, megpróbáltam pihenni, szabadságra menni.”. Ez utóbbi 

megküzdési mechanizmus jelenléte az alkalmazkodásnak elnevezett skála belső 

konzisztenciáját oly mértékben lecsökkentette, hogy végül is kihagytam a dimenzióból. 

 
 Cselekvés orientált Feszültséglevezető Alkalmazkodó 
Komplex probléma feltáró 0,49** 0,04** 0,25 
Cselekvés orientált  0,35** 0,29** 
Feszültséglevezető   0,08** 
** p<0,001 
11. Táblázat: A rövidített Megküzdési Módok Kérdőív négy skálájának 
korrelációja 
  

                                                 
21Nehéz élethelyzetből más emberként kerül ki, pozitív értelemben véve.  
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 A kérdőív négy alskálájának korrelációs értékei támogatják azt a kiinduló 

feltételezést (a dimenziók szoros kapcsolata), amelyre alapozva ferde rotációs technikát 

alkalmaztam. 

 

 
A korosztály megküzdési stratégiáinak jellemzői 

A fiatal felnőtt korosztályok megküzdési stratégiáinak jellegzetes vonása, hogy a 

feszültségredukciós technikákat a probléma-centrikus megoldásokhoz képest alig vagy 

csak igen kis mértékben alkalmazzák. Az alábbi grafikon (8. ábra) az alskálák 

átlagértékeinek alakulását mutatja be a három felmérési időszakban. Figyelmesen 

vizsgálva az ábrán kirajzolódó mintázatot, valamint a skála-értékekre vonatkozó 

statisztikai elemzések eredményeit22, elmondhatjuk, hogy a fiatalok körében az 

alkalmazkodó jellegű megküzdési módozatokban történt a legjelentősebb változás. Míg 

1988-ban a probléma feltárására és a cselekvésre irányuló technikák domináltak, addig a 

rendszerváltozást követő években egyre inkább a konfliktushelyzetekhez, illetve az 

adott problémához való alkalmazkodás fémjelezte a fiatalok magatartását. A célorientált 

cselekvés, a tervszerű problémamegoldás (pl. „több különböző megoldást találtam a 

problémára”) inkább háttérbe szorult, míg a megoldás érdekében létrejövő 

egyezkedések és a pozitív szemléletű helyzetértékelések23 előretörtek. 1988-ban a 

fiataloknak 58 százaléka jelezte, hogy probléma esetén alkalmazkodó magatartást 

tanúsít; a hét évvel későbbi generációknál ez az arány 60 százalék fölé (64%) 

emelkedett, és 2002-re megközelítette a 80 százalékot (79%).  

A vizsgált korosztályon belül a fiatalabbak (18-24 évesek) és idősebbek (25-31) 

coping stílusa hasonló módon változott az egymást követő mérési időszakokban. Nemi 

különbségek csak a megbirkózási készségek területén mutatkoztak. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Az átlag és szóráselemzések (ANOVA) mind a 4 alskála esetén szignifikáns (p<0,00) eltéréseket 
mutattak a három vizsgálati periódus között.  
23 A pozitív átértékelés során a stressz-keltő helyzetet a személy pozitív jelentéssel ruházza fel, szem előtt 
tartva saját személyiségének fejlődését. 
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0,59 0,68
0,49

1,10
1,29

1,60

1,391,30 1,24 1,31
1,13 1,14

1988 1995 2002

feltáró cselekvő feszültség levezető alkalmazkodó
 

7. ábra: A megküzdés jellegzetes dimenzióinak változása (skála átlagok) a fiatalok 
körében (1988-2002) 
 

 

A skálaértékek növekedése arra is utal, hogy a fiatalok egyre többféle 

megküzdési módot alkalmaztak az adott szituációban. A fenti átrendeződések úgy 

mentek végbe, hogy közben szignifikánsan nőtt a bevetésre kerülő technikák száma. 

1988-ban a kérdőívekben felsorolt 14 megoldási módozat közül átlagosan kb. ötöt, 

2002-ben viszont már közel hatot alkalmaztak.  

Ha a megküzdési stratégiák immár klasszikusnak számító tipizálását 

(Schwarzer–Schwarzer 1996) is figyelembe vesszük, és elemezzük a problémára, a 

stressz-szituáció megváltoztatására irányuló és az érzelem-centrikus, a stressz-helyzet 

érzelmi következményeinek befolyásolására irányuló megküzdési módok egymáshoz 

való viszonyát, akkor azt tapasztaljuk, hogy a probléma-fókuszú megoldási kísérletek 

előfordulása növekszik, miközben az érzelem-centrikus próbálkozásoké inkább stagnál, 

illetve valamelyest csökken (8. ábra).  
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1,50
1,29 1,32

0,720,76 0,80

1988 1995 2002

probléma érzelem
 

8. ábra: A fiatalokra jellemző probléma- és érzelem-centrikus megküzdési módok 
változása (skála átlagok) (1988-2002)  
 
 

A problémamegoldási módok e két típusának vizsgálata mellett elemeztem a 

megbirkózási készséget is (Kopp, Szedmák 1997). A megbirkózási indikátor (MI) 

három tényező alapján került kialakításra24: vannak életcéljai (EC), nem ellenséges 

beállítottságú (NE), a nehéz élethelyzetekből pozitív módon, a jó értelemben megújulva 

kerül ki (PM). Mutatót csak az első két vizsgálat adataiból tudtam képezni, a harmadik, 

2002-ben készült felvétel az életcélokra vonatkozó kérdést már nem tartalmazta. Ennek 

alapján elmondható, hogy a rendszerváltást követően (1995-ben) szignifikánsan 

(p=0,000) javultak a megbirkózási készségek, a mutató átlagértéke kb. fél ponttal 

emelkedett. A férfiak megküzdési készségei 1988-ban még szignifikánsan jobbak 

voltak, mint a nőké, de ez a különbség a kilencvenes évek közepére eltűnt. 

 

 1988   1995   
Korcsoport 

(év) 
Férfi 
x (sd) 

Nő 
x (sd) 

p Férfi 
x (sd) 

Nő 
x (sd) 

p 

18-24  2,59 (0,71) 2,54 (0,70) 0,022 3,06 (0,74) 3,07 (0,72) 0.722 
25-31 2,53 (0,72) 2,45 (0,70) 0,002 3,02 (0,80) 3,08 (0,70) 0,114 
12. Táblázat: A megbirkózási készséget leíró indikátor alakulása, nem és 
korcsoportok szerint  
 
 

                                                 
24 MI=ln (EC*NE*PM) *p<0,05; **p<0,001 
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8.2.6 Hangulatzavarok (neurózis, depresszió), öngyilkosság 
 
Neurotikus tünetek, szorongás 

A szomatikus és mentális egészség, az adaptív viselkedés szempontjából 

különösen fontos kérdés a szorongás, depresszió, pszichológiai distressz (Hemingway, 

Marmot 1999) alakulása. A WHO adatai szerint a 15-44 éves korosztályban előforduló 

betegségek közül a depresszió járul leginkább hozzá a betegségek által okozott 

veszteségekhez, részben az önkárosító magatartásformák (dohányzás, alkoholfüggőség, 

stressz-táplálkozás, öngyilkosság, baleset) gyakori társulása, részben pedig közvetlen 

élettani hatásuk révén.  A depresszió fokozza a szív-érrendszeri megbetegedések, 

elsősorban az infarktus kockázatát, de rizikótényező a daganatos betegségek, 

cukorbetegség, és az evési zavarok szempontjából is (Pratt, Ford 1996; Kopp 2001).  

 Az érzelmi és magatartás zavarokat, valamint a testi, vegetatív funkciók zavarait 

1988-ban és 1995-ben a 10 tételes Juhász-féle neurózis skálával mérték. A 2002-es 

felmérésben a szorongásos tünetek előfordulására a kutatók a Kórházi Szorongás és 

Depresszió Skála (Hospital Anxiety and Depression Scale) hét tételes szorongás 

alskáláját (HAS) alkalmazták. A mérőeszköz a Juhász-féle skálától eltérően a testi 

tünetekre való rákérdezés nélkül próbálja felmérni a szorongásszintet, csökkentve a 

„téves riasztások” számát az organikus betegeknél, valamint érzékenyen reagál már a 

közepes szintű tünetekre is (Herrmann 1997).  

 

 Férfi (%) Nő (%) 
Neurózis/ szorongás  1988² 1995² 2002³ 1988² 1995² 2002³ 
Nem neurotikus /normál 65,7 74,4 83,0 45,9 56,6 74,9 
Átmeneti esetek 15,9 13,3 10,7 19,5 19,1 12,2 
Enyhe 11,8 8,2  19,5 15,3  
Közepes, súlyos/ szorongásos 
zavar 

6,5 4,0 6,3 15,1 9,0 12,9 

² Juhász féle neurózis skála 
³ HAS 
 
13. Táblázat: A szorongás és neurózis súlyossági fokozatainak előfordulása a 
fiatalok közt, nemenként és a vizsgálatok éve szerint 
 

 A két teszt eredményeinek közvetlen összehasonlítása ugyan nem lehetséges, de 

a vizsgált populációk neurózis/szorongás szintek szerinti besorolása tájékoztató 
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jelleggel bír a pszichés probléma alakulását illetően (10. táblázat). Az eredmények 

interpretálása során főként a normál sávba tartozó és az attól eltérő (a 

neurózis/szorongás magasabb szintjével jellemezhető) csoportok egymáshoz 

viszonyított arányának változásaival foglalkozom.   

A fiatal felnőtt korosztályokban egyre kevesebb fiatal küzd valamilyen szintű 

neurotikus és/vagy szorongásos tünettel, jelentős növekedést a normál tartományba 

sorolható személyek aránya mutat. A rendszerváltás megelőző évben a 18-31 éves 

nőknek még több mint a fele (54%) jelzett a normálist meghaladó mértékben neurotikus 

tüneteket, 1995-re az átmeneti, enyhe és súlyos esetek együttes aránya 43 százalékra 

csökkent. 2002-ben a fiatal nőknek már csak egynegyede (25%) tartozott a szorongók 

valamely csoportjába. A férfiaknak már az első felmérés idején is csak kb. egyharmada 

(34%) jelzett a normálistól eltérő tüneteket, és az érintetteknek ez az aránya a további 

felmérések idején 8 illetve 9 százalékkal csökkent. Összességében azt mondhatjuk, hogy 

bár a nők érintettsége még mindig magasabb, mint a férfiaké, de helyzetükben látványos 

javulás következett be. A 2002-es adatok szerint a szorongók arányának nemek közti 

különbsége az előző vizsgálatok eredményeihez hasonlítva a felére csökkent.  

A Juhász-féle neurózis kérdőív tételenkénti vizsgálata azt mutatta, hogy az első 

vizsgálatkor mért adatokhoz képest a második felmérés során a hangulatzavar, 

elsősorban a lehangoltság, valamint a türelmetlenség és az elalvással kapcsolatos 

problémák populációs gyakorisága növekedett, míg a szorongás, a vegetatív tünetek, a 

munkaképesség zavara csökkent, és javult az alvásminőség is. Mivel ez utóbbi tényezők 

nagyobb súllyal szerepeltek a skálában, így az összesített pontértékek alapján felállított 

normál tartományba tartozók aránya lényegesen megnövekedett.  

A harmadik felvételkor alkalmazott teszt (HAS) koncepciójában eltér az első két 

felmérésnél használt skálától (Juhász-skála), így az eredmények alapján feltételezhető, 

hogy a testi tünetek detektálásának hiánya okozza a nemek közti különbség 

csökkenését. A szakirodalomból jól ismert jelenség, hogy a nők több tünetről számolnak 

be, mint a férfiak, továbbá körükben a pszichés problémák szomatizálása is gyakoribb 

(Poikolainen, Kanerva, Lonnqvist 1995; Zwaigebaum és mtsai. 1999).  A szomatikus és 

mentális tüneteket a férfiak kevésbé észlelik, vagy azokat észlelésük ellenére sem 

minősítik problémának.  
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Tünetek* 1988 
% 

1995 
% 

Tartós hangulatváltozás 17,3 20,7 
Tartós türelmetlenség 15,9 18,6 
Elalvási nehézségek 21,8 34,4 
Szorongás (gyakran) 3,4 2,1 
Alvásminőség (nem kielégítő) 28,4 21,4 
Reggel fáradtan ébred 8,5 4,3 
Munkaképesség csökkenés 
(gyakran) 

14,5 8,4 

Fejfájás (hetente vagy gyakrabban) 16,7 9,4 
Szívtáji szúrás (gyakran) 5,6 3,1 
Gyomorfájdalom (gyakran) 5,4 3,2 
* A tünetek előfordulási gyakorisága minden esetben statisztikailag szignifikáns mértékben változott 
(növekedett vagy csökkent). 
 
14. Táblázat: Neurotikus tünetek előfordulása a fiatalok közt, 1988, 1995 
 

A nemi különbségek egyéb vonatkozásokban is megjelennek, például a 

feszültségkeltő életesemények egyenlő arányú említése mellett a nők tünetképzése 

fokozottabb, mint a férfiaké. A nők magasabb morbiditási arányát annak tulajdonítják, 

hogy nemi különbségek vannak a szimptóma-észlelésben, a nők gyorsabban fordulnak 

orvosi segítségért, és jóval több mentális problémát is közölnek. A szomatikus tünetek 

intenzív jelenléte sokszor nem szomatikus betegségeket fed, hanem negatív emocionális 

állapotot jelez. Nagy nemzeti minták elemzésén alapuló tanulmányok azt sejtetik, hogy 

fiatal korban a szomatizációs tünetek (szomatikus tünetek jelenléte fizikai betegség 

nélkül) kiemelkedő mértéke fontos előrejelző adat a későbbi mentális betegségek 

szempontjából.  

 

Depresszió 

A vizsgált évek közül a fiatalok 1995-ben jeleztek kiugró mértékben depressziós 

tüneteket, ami azt jelentette, hogy az adott évben jelentősen emelkedett az enyhe 

depresszióval jellemezhető személyek aránya, és valamelyest növekedett a közepes 

súlyosságúnak tartott esetek aránya is.  
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Depresszió 
kategóriák 

1988 
(%) 

1995 
(%) 

2002 
(%) 

normál 81,8 75,1 84,5 
enyhe 13,8 19,9 10,7 
közepes 3,1 3,8 3,0 
súlyos 1,4 1,3 1,8 
15. Táblázat: A fiatalok megoszlása a Beck-féle depresszió skála (BDI) egyes 
kategóriái szerint 

 

Az eredmények elgondolkodtatóak abból a szempontból, hogy mindeközben 

csökkent a fiatalok körében a normálistól eltérő mértékű neurotikus/szorongásos tünetek 

gyakorisága, holott a szakirodalmi adatok szerint a két jelenség (szorongás és 

depresszió) szoros, pozitív korrelációt mutat.  

A szokatlannak tűnő eredmények magyarázatát keresve az első két felvételi 

időszak adatait ismét górcső alá vettem, és vizsgáltam a neurózis és depresszió 

kapcsolatát. Step-wise módszerrel regresszió analízist végeztem, majd kiválasztottam az 

adatokhoz legjobban illeszkedő modellt (16. táblázat). A neurózis skála négy, az alábbi 

táblázatban bemutatott tünete a depresszió összpontszám varianciájának közel egy 

negyedét (R²=0,21) magyarázta. Az elalvási nehézségek esetében a negatív érték nem 

fordított irányú összefüggést jelöl, hanem a tünetre adott válaszok kódolásából ered.  

 

tünetek Standardizált 
β 

Elalvási nehézségek -0,269 
Tartós hangulatváltozás 0,176 
Indokolatlan szorongás 0,156 
Tartós türelmetlenség 0,132 
16. Táblázat: A depresszió alakulását szignifikáns mértékben befolyásoló 
neurotikus attitűdök standardizált béta értékei 

 

Ha most felidézzük a neurotikus tünetek gyakoriságát leíró 14. táblázat adatait, 

akkor látni fogjuk, hogy a depresszióval összefüggő tartós hangulati változás és 

türelmetlenség, valamint az elalvási problémák előfordulása a fiatal populációban 

jelentősen növekedett, míg a depresszióban alig vagy csak igen kis szerepet játszó 

egyéb neurózisra utaló tünetek említése, mint például a gyomor- és szívtáji panaszoké 

csökkent. A szakirodalomban arra is találunk utalásokat (Rózsa 2001), hogy a nem 
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pszichiátriai természetű megbetegedések, az általános közérzet és testi tünetek vagy a 

depresszió nem-specifikus tünetei, mint például az alvászavar, hipochondria és 

fáradtság is jelentősen növelhetik a BDI skála összpontszámait. Ez utóbbi 

megállapításból kiindulva a 9 tételes skálában szereplő összes tünet előfordulási 

gyakoriságát a vizsgált évek vonatkozásában külön-külön is elemeztük. Az alábbi 

táblázatban (17. táblázat) a skála minden tételére vonatkozóan közöljük azon 

személyeknek az arányát, akik az adott depressziós tüneteket magukra nézve 

jellemzőnek25 tartották.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Táblázat: Beck-féle depresszió skála (BDI) tüneteire adott jellemző válaszok 
aránya 

 

1988-ban a fiatalok körében az  önvádlás (10,4%) és a pesszimizmus (7,4%) 

említése volt a leggyakoribb. A hét évvel későbbi generációk a szubjektív, lelki tünetek 

(pl. elégedetlenség) mellett a testi (vegetatív) tünetek közül a fáradságot (25,5%) 

emelték ki. Az ezredfordulót követően a fiatalok depressziós tünetegyüttesének vezető 

tünetei a fáradság és az alvászavarok lettek, miközben duplájára nőtt a szociálisan 

visszahúzódók aránya. A magatartási tünetek (szociális visszahúzódás, 

döntésképtelenség, teljesítményzavar), amelyek a környezet számára a legkorábbi 

figyelmeztető jelzések a betegség kialakulására, alig vagy csak igen kis mértékben 

voltak jelen ezekben a korosztályokban. A fiatalokra jellemző depressziós 

tünetegyüttesen belül úgy tűnik az évek során komoly átrendeződés történt, mégpedig a 

depresszió nem specifikus tüneteinek irányába. Feltételezésünk szerint a fáradtság és az 

                                                 
25 A rövidített változatban kilenc állítás szerepelt, és állításonként négy válaszlehetőség (0-3 pont), amely 
az „egyáltalán nem jellemző”-től a „teljesen jellemző”-ig terjed. A táblázatban a ellemző és a teljesen 
jellemző válaszok aránya szerepel.  

Depresszió tételek 1988 
(%) 

1995 
(%) 

2002 
(%) 

Szociális visszahúzódás 2,6 2,3 4,5 
Döntésképtelenség 1.2 1,9 2,2 
Alvászavar 4,8 2,9 8,4 
Fáradtság  6,5 25,5 7,9 
Hipochondria 3,4 6,7 1,9 
Teljesítményzavar 1,3 8,8 1,0 
Pesszimizmus 7,4 11,2 5,5 
Elégedetlenség 6,5 25,5 3,8 
Önvádlás 10,4 18,4 5,6 
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alvászavarok növekvő aránya a fiatalok körében a krónikus stressz-terhelés és/vagy egy 

változó, felgyorsult életforma egyik kézzelfogható lenyomata.  

A fenti megállapítások mindkét nemre vonatkozóan érvényesek, azaz mind a 

férfiaknál, mind a nőknél hasonló átrendeződések történtek. Nemi különbség csak 

bizonyos tünetek előfordulási gyakoriságában mutatkozott, így például a vegetatív 

tünetek és az önértékelés vonatkozásában. Alvásproblémákat, nagyfokú fáradságérzetet 

inkább a nők jeleztek, ami egyrészt a pszichés problémák szomatizálására utal, másrészt 

arra a szakirodalomból is jól ismert tényre, hogy a női szereppel könnyebben 

összeegyeztethető a "gyengeség" kommunikálása. A nők minden korosztályban több 

tünetet, panaszt jelenítenek meg, mint a férfiak. Az önvádlásban megjelenő nemi 

különbségek jelenthetik a nők depresszióra vonatkozó nagyobb veszélyeztetettségét, de 

utalhatnak az eltérő nemi szocializációra is. Az önhibáztatás a felmerülő problémák, 

nehéz élethelyzetek esetén a belső, személyes okok hangsúlyozását jelenti, szemben 

például a hárítással vagy az okkeresést mellőző, probléma-fókuszú megoldásai 

módokkal.  

Visszatérve az 1995-ös év egyébként más életminőség mutatókban is megjelenő 

specifikumaihoz, elmondhatjuk, hogy az enyhe depresszióval fémjelzett csoportba 

tartozó személyeknek kb. a fele az önjellemzés során a nem-specifikus tünetek mellett 

(fáradtság 46%, hipochondria 20%) elégedetlen (52%) és önhibáztatatásra hajlamos 

(53%), személynek írta le magát, valamint egynegyedük (26%) teljesítményzavarról 

„panaszkodott”.  

 

Öngyilkossági gondolatok, öngyilkossági kísérlet 

 A fiatalok halálozási statisztikájában az öngyilkosság Magyarországon és 

számos Nyugat-Európai országban is a fő halálokok között szerepel. Az öngyilkossági 

kísérletek előfordulási gyakoriságára, valamint az öngyilkossági késztetésre 

(gondolatok, attitűdök) vonatkozóan csak becslésekkel rendelkezünk (Susánszky, Kopp, 

Székely 2007, Susánszky, Hajnal 2008, Susánszky, Hajnal, Kopp 2008). Az 

öngyilkosság-epidemiológiai adatok szerint az öngyilkossági kísérletek 15-24 éves kor 

között a leggyakoribbak. Az előfordulás gyakorisága lányoknál valamivel korábban (15-

19 év) tetőzik, mint a fiúknál (18-24 év). A lányok körében gyakoribb az öngyilkossági 

kísérlet, míg a fiatal férfiak körében magasabb a befejezett öngyilkosságok aránya. Az 
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öngyilkossági kísérletekben mutatkozó nő-férfi arány a felnőtt populációban általában 

2:1, míg a serdülőknél 3:1 és 9:1 között  mozog (Cetin 2001). 

 A fiatalkori öngyilkossági kísérlet és az öngyilkossági gondolatok 

problematikájának igen kiterjedt szakirodalma van. Az elemzési szempontok magukban 

foglalnak epidemiológiai (Gunnell 2003; Middleton és mtsai 2003) és demográfiai 

(Stack 1998; Hajnal, Susánszky, Szántó 2006; Hajnal, Susánszky, Szántó 2008) 

jellegzetességeket, az életesemények elemzését (Beautrais 2003; Cooper 2002; Hajnal 

és mtsai 2005), pszichiátriai rendellenességeket (Hajnal és mtsai 2004; Hajnal, 

Susánszky, Szántó 2005a, 2005b) a szexuális orientáció problémáit (Wichstrom 2003), 

valamint biológiai-genetikai (Zalsman és mtsai 2002), és társadalmi (Middleton 2003; 

Brent és mtsai 1994; Perez-Smith, Spirito, Boergers 2002) tényezőket.  

 A szakirodalom az öngyilkossági magatartást a pszichés labilitás egyik fontos 

indikátorának tekinti. Az öngyilkosságot megkísérlő fiatalok körében a normál 

populációhoz képest gyakoribbak a személyiségzavarok, az agresszió és az impulzív 

viselkedés, a stressz-terhelés és az iskolai hátrányok.  

 Vizsgálati mintáinkban az öngyilkossági gondolatokkal foglalkozó fiatalok 

aránya az 1995-ös évben volt a legmagasabb. A korosztály egynegyede utalt arra, hogy 

élete során volt/voltak már öngyilkossági gondolatai, és e tekintetben a férfiak és nők 

beszámolói nem tértek el egymástól. A rendszerváltást megelőző és az ezredfordulót 

követő felmérések adatai az akkori fiatal felnőttek körében lényegesen kisebb suicid 

késztetési arányokat jeleztek. 2002-ben a nemek közti különbség statisztikai értelemben 

is szignifikáns eltérést mutatott. 1988-ról 2002-re a férfiak körében drasztikusan 

lecsökkent az öngyilkosságot fontolgatók aránya, a nők körében pedig a ’95-ös kiugrás 

után nagyjából visszaállt a ’88-as szintre. Az öngyilkossági kísérletekről csak az utolsó 

két vizsgálati év vonatkozásában rendelkezünk adatokkal. 1995-ben a 18-31 évesek 4 

százaléka számolt be egy vagy több kísérletről. Hét évvel később ez az arány már csak a 

nőkre volt jellemző, a férfiak között arányuk a felére csökkent (2,3%). 
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 1988   1995  2002  
 gondolat  

(%) 
kísérlet 

 (%) 
gondolat  

(%) 
kísérlet  

(%) 
gondolat 

 (%) 
kísérlet 

 (%) 
Férfi  16,0 na 24,4 4,4 8,9 2,3 
Nő  17,3 na 24,9 3,5 15,0 4,0 
Együtt  16,8 na 24,7 3,9 12,1** 3,2** 
*p<0,05; **p<0,001 
na=nincs adat 
 
18. Táblázat: Az öngyilkossági gondolat és kísérlet előfordulása nemenként, a 
vizsgálatok éve szerint 
 
 

8.3 Posztadolescens szakasz 
 

A posztadoleszcencia a fiatal és a felnőtt kor közé beékelődő önálló 

életszakaszra jellemző társadalmi pozíció, amely a nagykorúság elérésével kezdődik, de 

a lezárása nem jelölhető ki egyértelműen. A különböző szakirodalmi hivatkozások a 

posztadoleszcencia jelenségét a 18. és a 30. életév közé helyezik (Vaskovics 1996, 

2000). A modern társadalmakban a fiatal kor homogenitása megbomlik, a felnőtt korba 

való átmenet határai kitolódnak. A felnőtté válás biológiai, pszichés és társadalmi ideje 

divergál, például a szexuális vagy a pszichés érettség és az anyagi függetlenség közti 

időtartam határozott növekedést mutat.  A posztadoleszcenciát fémjelző életstílus fontos 

elemei a nyitottság, a flexibilitás, a lebegtetés és a jelenorientáltság. Okai a társadalmi 

modernizáció olyan tényezőiben keresendők, mint például a képzettségi szint 

emelkedése, a hosszabb képzési idő, a késői munkavállalás.  

Dolgozatomban a posztadolescencia kérdéskörét a szociológiai megközelítések 

közül a szülőkről való leválásra koncentráló Vaskovics-féle (Vaskovics 2000) modell 

keretében elemzem, amely a témával foglalkozó elméletek közül releváns szerepet tölt 

be a szakirodalomban. Kísérletet teszek továbbá a családi kötődések és a felnőtté válás 

összefüggéseinek vizsgálatára is. E gondolatkörben kiinduló pontnak a Belsky által 

képviselt evolúciós paradigmát tekintem, amely a bizonytalan kötődési stílus „hasznára” 

utal az érési folyamatok tekintetében. 
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Munkámban a fenti modellekben megfogalmazódó elméleti feltételezéseket 

empirikus alapokra helyezve vizsgálom, és erre a Hungarostudy 2002-es felmérés26 

adatbázisát használom. 

Vaskovics elméleti modelljében a posztadolescens életszakaszt (1) a fiatalság és 

felnőttség közötti átmeneti helyzetként írja le, (2) speciális társadalmi pozíciónak jelöli, 

amelyet a társadalomszerkezeti feltételek jelentős mértékben befolyásolnak, és amely 

kor szerinti kategóriaként nem határozható meg. A felnőtté válást leválási folyamatként 

vizsgálja, amelynek dimenziói a függőség és az önállóság (18. táblázat).   

 

Leválási dimenziók Függőség (gyermek,  
fiatal) 

Önállóság 

Jogi értelemben vett leválás Kiskorúság, Korlátozott 
üzletkötési képesség 

Nagykorúság (korlátok nélküli 
üzletkötési lehetőségek, 
törvényileg büntethető 
cselekedetek) 

Közös fedél alól történő 
leválás 

Szülőkkel közös háztartás Önálló háztartás, saját lakás 

Anyagi - pénzügyi leválás Anyagi rászorultság Pénzügyi önállóság 
Önálló döntést eredményező 
leválás 

Szülői ellenőrzés alatt 
történő döntéshozatal 

Önmeghatározás, önkontroll 
különösen a partnerválasztás terén 

Öntudatosulás 
(Selbswahrnehmung) 

Fiatalok Felnőttek 

Forrás: Vaskovics L. (2000): A posztadolescencia szociológiai elmélete. Szociológiai Szemle (10):4. 9. 
old. 
 
19. Táblázat: A leválási dimenziók és a felnőtté válás jegyei 
 

A leválási folyamatot különböző szempontok szerint értékelhetjük. Késleltetett 

leválásról beszélünk, amikor egy előző generációhoz képest a folyamat lelassul, kezdete 

kitolódik. Részlegesnek nevezhető a leválás, ha csak bizonyos dimenziók mentén 

történik meg, fokozatosnak pedig, ha az önállósodás időben egymás utáni események 

következtében jön létre. Reverzibilis akkor, ha a felnőtt státusz bizonyos formái 

visszafordíthatókká válnak például a fiatalok hazaköltözése vagy anyagi függősége a 

munkanélküliség következtében.  

 

Hipotézisek 

                                                 
26 A felmérés bemutatása a dolgozat 18. oldalán már megtörtént. 



 62 

1. Feltételezésem szerint Magyarországra is jellemző, hogy kitolódott a felnőtté válás 

időszaka, amely a posztadolescens státuszú személyek fiatal felnőtteken belüli 

arányával jellemezhető. 

2. Az önállóság életkori „lejtőjének” meredeksége jelentős nemi és származásbeli 

eltérést mutat. 

3. Az önállóság, mint a leválás egyik meghatározó dimenziója nagymértékben függ a 

családi kötődések minőségétől. 

 

A leválás dimenzióinak operacionalizálása, új változó képzése 

 A leválás Vaskovics-féle dimenzióiból kiindulva hoztam létre az önállóság nevű 

empirikus változót az alábbiak szerint: 

• A fiatal felnőttek mintájába a 18-31 éves fiatalok kerültek. 

• A közös fedél alól történő leválást a szülőktől való elköltözéssel jellemeztem. Itt 

azokat a fiatalokat vettem figyelembe, akik a vizsgálat idején nem éltek együtt 

szüleikkel.   

• Az önfenntartó képesség és az anyagi függetlenség becslésére a gazdasági 

aktivitásra és munkaviszonyra vonatkozó információkat használtam fel. Az 

inaktívakat és a munkanélkülieket nem tekintettem pénzügyileg önálló 

személyeknek. 

• Az önálló döntést eredményező leválást a partnerkapcsolatokkal és a 

gyermekgondozással fémjeleztem. Itt vettem számításba azokat a fiatalokat, akik 

partnerkapcsolatban éltek vagy élnek (házastársi, élettársi viszony) és/vagy 

akiknek van gyermekük.  

• Az öntudatosulás elnevezésű dimenzió jelképezi a modellben a pszichés 

érettségre vonatkozó kritériumot. Mivel az öntudatosulásra vonatkozóan a 

felmérésben nem szerepeltek kérdések, így az empirikus modellben a felnőtt 

személyiség jellemzésére az énhatékonyságot, személyes hatékonyságot mérő 

skálát használtam fel.  

 

Mielőtt áttérnék az új változó elemzésére, bemutatom a minta megoszlását a 

változó egyes komponensei szerint (19. táblázat). A 18-31 éves korosztályon belül az 

önállóság szempontjából 2734 személy adatait tudtam értékelni. Azokat a személyeket, 
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akiknek valamely területen hiányoztak az adataik, kihagytam az elemzésből, ami azt 

eredményezte, hogy az adott korosztály 92 százaléka került a tényleges mintába. 

 

 

 
Az önállóság komponensei Férfi 

N=1271 
Nő 

N=1463 
Együtt 

N=2734 
Szülőktől külön él** 34,6 50,8 43,3 
Párkapcsolatban él** 35,6 54,0 45,4 
Van gyermeke** 26,6 45,0 36,4 
Kereső tevékenységet folytat** 67,2 44,7 55,2 
Önhatékony** 39,3 33,6 36,2 
* p<0,05 **p<0,01 

20. Táblázat: Az önállóság komponenseinek megoszlása a mintában (%) 
 

 A mintában a férfiak és nők az önállóság minden számításba vett területén 

szignifikáns eltérést mutattak. A legkisebb eltérés a két nem közt a pszichés érettségre 

utaló önhatékonyságban (5,7%), a legnagyobb eltérés pedig a pénzügyi önállóság 

becslésére használt kereső tevékenységben (22,5%) volt fellelhető. 

 Az önállóság elnevezésű változó kialakításánál minden komponenst azonos 

súllyal vettem számításba. Minden kritérium teljesülése esetén egy ponttal növeltem a 

változó értékét, így a nulláról indulva minden személy maximálisan öt pontot érhetett 

el. Az önállóság mértéke az adott paraméterek alapján a „teljes függőségtől” a „teljes 

leválásig” terjedhet. Az alábbi táblázat (20. táblázat) az önállóság különböző mértékével 

jellemezhető csoportok mintán belüli előfordulási arányait tartalmazza.  

 

Önállóság 
pontszám 

N % 

0 412 15,1 
1 667 24,4 
2 469 17,2 
3 567 20,7 
4 481 17,6 
5 138 5,0 
összesen 2734 100 
21. Táblázat: A minta megoszlása (%) a leválás fokozatai szerint  
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A mintában szereplők 15 százaléka az öt vizsgált leválási dimenzió egyikében 

sem érte el az önállóságot a fiatal felnőttség határát jelentő 31. életévig. A „teljes 

leválás” a fiatalok öt százalékát jellemezte, így a részleges leválók aránya a vizsgált 

intervallumban 80 százalékra tehető.  

Az alábbi ábrán (9. ábra) az életkor függvényében és nemi bontásban mutatom 

be az önállóság alakulását. 

 

 

9. ábra Az önállóság (átlagpontszám) alakulása életkor szerint, nemi bontásban 
 

 

Az önállóság az életkorral lineáris összefüggést mutat mindkét nem esetében. Az 

önállóság életkor mentén történő növekedését leíró egyenesek regressziós egyenletei a 

következők:  

Férfiak:  Y= -4,330+(0,252*kor),   

Nők:   Y= -3,675+(0,236*kor) 

 

A két egyenlet meredeksége gyakorlatilag megegyezik; ez azt jelenti, hogy a 

férfiak esetében egy évnyi „öregedés” átlagosan 0,25, a nőknél pedig 0,24 pontnyi 
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önállóság- növekedést eredményez. A konstans értékek azt mutatják, hogy a nulladik 

életévben milyen lenne az önállóság mértéke. Esetünkben inkább arra lennénk 

kíváncsiak, hogy a nagykorúság időpontjában milyen átlagos önállósági szintről 

indulnak a férfiak és nők. Az extrapoláció eredménye szerint a kérdéses időpontban a 

nők átlagos önállósági pontértéke 0,57, a férfiaké pedig 0,24, vagyis a felnőtté válás jogi 

értelemben vett küszöbén a nők körében a leválás nagyobb mérvű, mint a férfiaknál.  

 A leválást a nemi különbségek mellett a származásbeli különbségek mentén is 

vizsgáltam. A származást a szülők iskolai végzettségével jellemeztem, figyelembe véve 

mind az apa, mind az anya iskolázottságát. A kérdőív alap-, közép-, és felsőfokú 

besorolást használt, plusz önálló kategóriába sorolták a nyolc osztálynál kevesebbel 

rendelkezőket. Az önállóság származás szerinti megoszlása igen hasonló képet mutat, 

akár az apa, akár az anya végzettségét vesszük figyelembe. Minél alacsonyabb 

végzettséggel rendelkeznek a szülők, annál magasabb a fiatalok önállósági mutatója (10. 

ábra).  
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10. ábra: Az önállóság mértéke a szülők iskolai végzettsége szerint 
 
 

Ha az önállóság mértékét az életkor függvényében vizsgáljuk a szülők 

iskolázottsága szerint (11. ábra), akkor kitűnik, hogy a származásbeli különbségek a 

fiatal felnőtt életszakasz elején jelentősebbek, mint a szakasz végén. Vagyis a 
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feltehetően alacsonyabb társadalmi státuszú családokból származó fiataloknál hamarabb 

következik be a leválás, az önállósodás, mint a magasabb státuszú családokban. 

A származás leválásra, önállóságra gyakorolt hatását tekintve az anya iskolai 

végzettsége csekély mértékben, de erőteljesebbnek bizonyult (β=-0,127), mint az apa 

iskolai végzettsége (β=-0,102). 

A továbbiakban a családi élet, a családhoz, szülőkhöz való kötődés és viszony 

összefüggéseit kívánom vizsgálni a posztadolescens életformát jellemző önállósodási 

folyamattal. A fiatalok családi integrációját olyan változók együttesével kívánom mérni, 

melyeknek egy része a családszerkezetre, a család összetételére, más része pedig a 

család funkcionális működésére, illetve annak szubjektív értékelésére utalnak.  

A család jellege a családtagok számának csökkenésével vagy növekedésével 

megváltozhat. A kétszülős család, válás vagy haláleset miatt egyszülőssé válhat. Az 

újraházosodás gyakran vezet az ún. pachwork formáció kialakulásához, a 

gyermekszületés vagy a beházasodás növeli az azonos generációhoz tartozók számát, az 

idős nagyszülők visszakerülése gyermekeik családjába pedig több, gyakran négy 

generációs együttélést is eredményezhet. Ezek a családszerkezeti sajátosságok szerepet 

játszanak az integráció, a családi kötődések alakulásában.  

 

11. ábra: Az önállóság mértékének alakulása a kor és a szülők iskolai végzettsége
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A felmérés adta lehetőségek a veszteségek számbavételét tették lehetővé, azaz a 

kérdőívben a válások és halálozások lettek regisztrálva.  A család ártó-védő szerepét két 

kérdéssel tudtam megközelíteni, az egyik a szociális támogatottság percepcióját tárta fel 

a szülők és rokonok vonatkozásában („Nehéz élethelyzetben mennyire számíthat 

segítségre?”, a másik pedig a családon belüli bántalmazás („Élete során előfordult, hogy 

szülő vagy rokon testileg bántalmazta?”) előfordulását próbálta megragadni. 

Ezeken kívül rendelkezésemre állt egy értékelés a gyermekkorról 

(„Összességében hogyan minősítené gyermekkorát 10 éves koráig?”), és a 

hozzátartozókról („Miden hozzátartozóm jóindulatú velem.”)  

Az alábbi táblázatban (21. táblázat) a szülői veszteségek (válás, halál) 

függvényében mutatom be az önállóság alakulását. A veszteség két típusa eltérő módon 

befolyásolta a leválási folyamatot; az elvált szülők gyermekei kevésbé önállóak, mint 

ahol szülők a kérdezés időpontjában is együtt éltek. A szülők halála épp fordítva fejti ki 

hatását. Azok a fiatalok önállóbbak, akik elvesztették apjukat vagy anyjukat.  

 

 N Önállóság 
(átlag, szórás) 

p 

Szülők elváltak 551 2,13 (1,49) 0,008 
Nem váltak el 2113 2,32 (1,40)  
Apa meghalt 414 2,58 (1,39) 0,000 
Apa él 2271 2,09 (1,48)  
Anya meghalt 152 2,65 (1,37) 0,000 
Anya él 2554 2,14 (1,48)  
22. Táblázat: A szülői veszteségek és az önállóság alakulása 

 

A családi légkört minősítő további öt változó, valamint a gyermekkori 

családnagyságot jellemző testvérszám és az önállóság közti kapcsolat vizsgálatára a 

Pearson-féle korrelációs együtthatókat használtam (22. táblázat). A szülői támogatottság 

és a hozzátartozók jóindulatának percepciója szignifikáns, de fordított irányú 

összefüggést mutatott az önállósággal, azaz minél nagyobbra értékeli az egyén a feléje 

irányuló családi segítőkészséget és bizalmat, annál inkább várható, hogy a leválási 

folyamat késve indul be. A testvérek száma, ami feltehetően nagycsaládos életformára 

utal, növeli az önállóság esélyét. 
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 Önálló p 
A gyermekkor értékelése (0-10) -0,028 0.154 
Testvéreinek száma 0,119 0,000 
Szülői segítség (0-3) -0,188 0, 000 
Rokoni segítség (0-3) -0,027 0.157 
Hozzátartozó jóindulata (0-3) -0,049 0.011 
Bántalmazás (0-3) 0,036 0.067 
 

23. Táblázat: Az önállóság és az egyes minősítések összefüggését leíró korrelációs 
együtthatók 
 

9.  Megbeszélés 
 

A fiatal felnőttek egymást követő generációi az 1980-as évek végétől az 

ezredforduló korai időszakáig radikálisan különböző társadalmi környezetben nőttek fel 

és szocializálódtak. Dolgozatom 8. fejezetében ezen korszakok főként fiatalokkal 

kapcsolatos történéseit és változásait foglaltam össze, az olvasó elé tárva  az  országos 

reprezentatív lakossági egészségfelmérések sajátos társadalmi klímáját. 

A fiatalok életcéljait, önértékelését mindig a megfelelő társadalmi közegben kell 

vizsgálni, figyelembe véve a társadalmi értékek, célok és normák változásait. A 

rendszerváltás első szakaszában a fiatal férfiak élethelyzetüket lehangolóbbnak ítélték 

meg, mint a nők, általában romlott a fiatalok önértékelése, erőteljesen csökkent a 

magukat megbízhatónak tartó személyek aránya.  Az ezredforduló fiatal felnőtt 

nemzedékének önképe a megbízhatóság szempontjából tovább romlott, és e tekintetben 

megszűntek a nemek közt fennálló addigi különbségek, azaz a nők önértékelése 

hasonult a férfiakéhoz. Véleményem szerint a megbízhatatlanság hangsúlyos volta a 

rendszerváltást követő újkapitalizmus időszakának szabályozatlanságához és 

kiszámíthatatlanságához való adaptációként fogható fel. Ezt a beállítódást nem kell 

feltétlenül negatív jegyként értékelnünk, hiszen például a pálya vonatkozásában a korai 

elköteleződés és/vagy egy adott pálya melletti állhatatos kitartás a munkaerő-piaci 

esélyek szempontjából ugyanúgy nem számít előnyös magatartásnak, mint a munkahely 

iránti hűség, amit a régi rendszerben a „törzsgárdatagság” vagy a „hűségjutalom” 

testesített meg. A pályalélektani vizsgálatok, amelyek a pályafejlődés és a 

személyiségfejlődés szoros kapcsolatát feltételezik, nemrég még azon az állásponton 

voltak, hogy a pályát változtató egyénekből hiányzik az alkalmazkodóképesség, a 
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kitartás és a megbízhatóság, míg a legújabb kutatások épp ellenkezőleg, a változtatni 

tudás képességét tekintik a sikeres alkalmazkodás zálogának (Ritoók 2008).  

Az újonnan alakuló társadalmi értékrendben a megbízhatóság konnotációi 

sokszor negatív tartalommal jelennek meg, mint például az előrejutás, érvényesülés 

vonatkozásában. Felelős pozíciókba nemcsak a régi, de az új rendszerben is gyakran 

csak a megbízható emberek kerültek. A megbízható jelző ebben az értelemben inkább 

egyfajta politikai elköteleződést, mint szakmai kvalitást jelent, ami a közélettől, a 

politikától elforduló, de legalábbis visszahúzódó fiatalok számára nem tartozik az 

önértékelés pozitív jellemzői közé.   

A fiatalok fokozott elvárásokat fogalmaztak meg környezetükkel szemben, 

maguktól pedig elvárták, hogy omnipotensek legyenek. Nagy arányban jellemezte őket 

a külső kontrollos beállítódás. A hét évvel egymást követő generációk körében 

fokozatosan csökkent a teljesítménnyel kapcsolatos igényszint és ezzel párhuzamosan a 

perfekcionista attitűd is. Ezek a valóság észlelésére vonatkozó kognitív sémák jelentős 

mértékben befolyásolják a fiatalok szubjektív életminőségét. 

Az empirikus adatok megerősítették azon feltevésünket, hogy a fiatalok többségét 

jellemző beállítódások, amelyeket mint diszfunkcionális attitűdöket azonosítottunk 

(omnipotencia, fokozott környezeti elvárások, külső kontrollosság), a közérzet 

alakulása, a hangulati zavarok, konkrét esetben a depresszió szempontjából nem 

jelentenek veszélyeztető tényezőt, így kórosnak vagy maladaptívnak nem tekinthetők. A 

depresszió veszélye akkor válik fenyegetővé, ha a fiatalok nem tudnak megfelelni a 

kihívásoknak, amelyek a fokozott teljesítményigényben és perfekcionizmusban, mint 

társadalmilag hasznos elvárásokban fogalmazódnak meg. 

Az egymást követő fiatal generációk egyre kevésbé látják ellenségesnek 

környezetüket, csökken a cinizmus és az irigység, növekszik a családon belüli bizalom 

(Susánszky, Szántó, Hajnal 2006). Mindemellett romlik a társadalom morális 

fejlettségének megítélése: 2002-ben a férfiaknak már több mint egyharmada, a nőknek 

kevesebb, mint egyharmada vélekedett úgy, hogy a becsületes viselkedést a 

leleplezéstől való félelem mozgatja. A szociológus számára egy másik plauzibilis 

magyarázat, hogy a fenti kijelentéssel való növekvő mérvű azonosulás a társadalmi 

anómia állapotát képezi le. Ezt a feltételezést erősíti, hogy a fiatalok körében 
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megnyilvánuló elidegenedési folyamatotok jellemzésére használt, anómiára27 utaló 

vélekedések felerősödtek. Így például egyre többen értettek egyet azzal a kijelentéssel, 

hogy „Aki vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon”, 

ami az eligazodás bizonytalanságát okozó társadalmi értéklabilitás kifejeződése 

(Susánszky, Szántó 2006). 

A negatív beállítódás csökkenése, úgy tűnik, a stresszel való megküzdés 

hatékonyságára is jótékony hatással volt. A fiatal generációk magatartása jelentős 

változáson ment keresztül. Megbirkózási készségük nagymértékben javult, coping 

potenciáljuk bővült, egyre többféle módon próbálják megoldani a nehéz élethelyzeteket. 

Alig alkalmaznak feszültség-redukciós technikákat, mindemellett növekszik a 

probléma-fókuszú megoldási kísérletek aránya. Előtérbe kerültek az alkalmazkodó 

jellegű megoldásmódok, amelyek az egyezkedési hajlandóság növekedésében és a 

pozitív szemléletű helyzetértékelésben fejeződtek ki. Az alkalmazkodás, mint 

megküzdési mód utal arra, hogy az egyén elfogadja a kialakult helyzetet, anélkül, hogy 

ezért magát okolná. E megbirkózási stratégiának felfutása az egymást követő fiatal 

generációk körében összefügghet a külső kontrollos személyek generáción belüli magas 

arányával. A két jelenség közti összefüggésre (alkalmazkodó coping, külső kontrolos 

személyiség) más hazai vizsgálatok is felhívták a figyelmet. 

 Érdekes, hogy a fiatalok körében a segítségkérés különböző formái (tanácskérés 

baráttól, rokontól vagy az imádkozás) a helyzetelemzés és értékelés faktorba 

rendeződtek. A felnőtt magyar populáció coping mintázatát elsőként vizsgáló 1988-as 

Hungarostudy felmérés (Kopp, Skrabski 1992) eredményei szerint a segítségkérés és 

támaszkeresés külön faktort képeztek. A későbbi vizsgálatok (Rózsa és mtsai 2008) az 

imádkozást inkább a passzivitással, a tehetetlenséggel fémjelezett faktorba, míg a baráti, 

rokoni segítséget az egyesített ifjúsági mintán nyert eredményekhez hasonlóan a 

helyzetelemző és értékelő faktorba sorolták.  

A megbirkózási készségek területén a nemi különbségek kiegyenlítődtek, azáltal, 

hogy a nők felzárkóztak a férfiak mellé. 

Az életcélokban és az életérzésben, valamint az önértékelésben bekövetkezett 

negatív változások mellett javult a fiatalok megbirkózási készsége, csökkent a világgal 

kapcsolatos ellenséges beállítódása, és a környezettel szembeni túlzott elvárásokban is 
                                                 
27 négy tételes anómia kérdőív egyik állítása, a kérdezettek egyetértésüket ill. egyet nem értésüket egy 4 
fokú Likert-skálán jelölhették meg. 
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lazulás volt tapasztalható. Ezen folyamatok eredőjeként vizsgálva a fiatalok egészséggel 

kapcsolatos életminőségét, amelyet a pszichés labilitás olyan mutatói fémjeleznek, mint 

a neurózis, szorongás, depresszió, és az öngyilkossági késztetés és magatartás, a 

következő eredményekhez jutottam. A fiatal felnőtt korosztályokban egyre kevesebb 

fiatal küzd valamilyen szintű neurotikus és/vagy szorongásos tünettel. A neurotikus 

tünetegyüttesen belül a lehangoltság, a türelmetlenség, és az elalvással kapcsolatos 

problémák növekedtek, míg a szorongás, a vegetatív tünetek, a munkaképesség zavara 

csökkent, és javult az alvás minősége. A depresszió a kilencvenes évek közepének 

fiatalságát az előtte és utána következő vizsgálati időszakok fiatal nemzedékéhez képest 

kiugró mértékben érintette (Susánszky, Hajnal, Csoboth 2000, Susánszky, Szántó, 

Hajnal 2005. Alapvetően az enyhének nevezett depresszió típusba tartozók aránya 

növekedett, és a tünetegyüttesen belül többségében a depresszió nem-specifikus tünetei 

emelkedtek, mint például a fáradtság vagy a hipochondria. Emellett a szubjektív, lelki 

tünetek (pl. elégedetlenség) említése volt kimagasló. Általánosságban elmondható, hogy 

az évek során a fiatalok körében mért depressziós tünetegyüttesen belül komoly 

átrendeződés történt a nem specifikus tünetek irányába, amit a krónikus stressz-terhelés 

és/vagy az életmódban bekövetkezett jelentős változás kézzelfogható megjelenésének 

tekintek. 

A szociológus számára a közérzetben megmutatkozó fenti változások 

leképeződései azoknak a társadalmi folyamatoknak, amelyek az elmúlt 20 évben 

végbementek Magyarországon, és amelyek az általam vizsgált demográfiai csoportot, a 

fiatal felnőttek generációját különösen érintették. Más, a középkorúakra vagy a felnőtt 

magyar népesség egészére koncentráló életminőség vizsgálatok (Susánszky, Szántó 

2003, Kopp és mtsai 2006; Réthelyi 2006; Purebl, Kovács 2006) is megerősítették, hogy 

az 1988 és 1995 közti időszakban a depressziós tünetegyüttes gyakorisága emelkedett. 

Az emelkedés a súlyos, klinikai esetek előfordulására is vonatkozott, a teljes felnőtt 

lakosság körében arányuk 3 százalékról 7 százalékra nőtt (Purebl, Kovács 2006). Ez 

utóbbi jelenség a fiatalok körében nem volt kimutatható.  

A pszichés labilitás, a kórosnak mondható magatartásformák, illetve az ezekben 

bekövetkezett változások, mint az adaptációs küzdelem lenyomatai tárulnak fel 

előttünk. A posztmodern társadalmak új ifjúságának késleltetett felnőtté válását magyar 

viszonyok közt is sikerült empirikus úton igazolni. A társadalmi- gazdasági környezet 
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által befolyásolt leválási illetve önállósodási folyamat a fiatal felnőtt korosztályokon 

belül szakaszosan történik, és a harmincas évekig sem zárul le teljesen.  

Az önállóvá válás hasonló intenzitással zajlik mind a férfiak, mind a nők esetében. 

Az életkori lejtő „meredeksége” nem mutat jelentős eltérést. Amiben különbség adódik, 

az a „belépési” önállóság, azaz a nők 18. életévük betöltésekor már nagyobb 

önállósággal rendelkeznek, mint a férfiak.  A leválási folyamatot a származás és a 

családi kötődések nagymértékben befolyásolják. Minél magasabb a szülői család 

társadalmi státusza, és minél erősebbek a családi kötelékek, annál valószínűbb, hogy 

kitolódik a felnőtté válás. Ugyanakkor a kedvezőtlen családi helyzet gyorsítja a leválási 

folyamatot. 

 

10.  Következtetések 
 
 A felnőtté válás időszakának nagy életkérdései a közösségi élettel, a munkával 

és a párválasztással kapcsolatosak. Az e kérdésekre adott nemzedéki válaszok kultúra- 

és kor-függőek, jól tükrözik a társadalom politikai és gazdasági változásait. A három 

keresztmetszeti vizsgálat eredményei alapján arra következtethetünk, hogy a fiatal 

felnőttek egymást követő generációit a nyolcvanas évek végétől az ezredforduló korai 

időszakáig a közösségi élet vonatkozásában egyre inkább a visszahúzódás jellemzi.  Ez 

a visszahúzódás megjelenik a politikai érdeklődés és részvétel területén (Gazsó, Laki 

2004) ugyanúgy, mint a társasági, baráti kapcsolathálók lazulásában (Albert, Dávid 

1998). 

A posztmodern társadalmakban a munka világa már nem tekinthető 

egyértelműen a társadalmi beilleszkedést meghatározó szocializációs színtérnek. A 

vizsgált populáció körében is azt tapasztaltuk, hogy a munkateljesítmény egyre inkább 

veszít a társadalmi sikerességben betöltött szerepéből, mint ahogy a tökéletességre való 

törekvést (perfekcionizmust) is növekvő mértékben utasítják el a fiatalok.  

A párválasztással kapcsolatos nemzedéki válaszokat indirekt módon, a 

demográfiai magatartás nézőpontjából értékelhetjük. A tartós kapcsolatokra való 

törekvés, a családalapítás és gyermekvállalás ideje kitolódik és halasztódik, miközben a 

szexuális élet kezdete egyre korábbi életkorra tevődik. 
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A felnőtté válás központi kérdéseire adott „válaszok” mellett a felmérések 

szubjektív önjellemzésen alapuló mérőeszközei hozzásegítették a kutatót ahhoz, hogy a 

posztadoleszcens életszakaszban lévő fiatalok egészséggel kapcsolatos életminőségére 

és az abban bekövetkezett változásokra is következtetni tudjon. Számos olyan eredmény 

született, amelynek magyarázatát a dolgozat szerzője a rendelkezésére álló empirikus 

eszközökkel nem tudta megerősíteni vagy cáfolni, de fontosságuk és súlyuk 

gondolkodásra, mi több, spekulációra ösztönözte, amelyben csak a társadalom- és 

magatartástudományok, valamint a lélektan területén szerzett szakirodalmi ismereteire 

támaszkodhatott. 
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11.  Összefoglalás 
 
 A fiatalok életminőségének, valamint társadalmi adaptációjának vizsgálata az 

alkalmazott egészségszociológiai kutatások jövőorientált vonulatát képezi. A felnőtté 

válás időszakának állapot- és magatartásjellemzői előrevetítik, sejtetni vélik azokat az 

egészséggel kapcsolatos problémákat, amelyekkel a vizsgált generációknak a későbbi 

életszakaszokban szembe kell nézniük. Dolgozatomban a Hungarostudy lakossági 

egészségfelmérések adatbázisaira támaszkodva elemeztem egyrészt azokat a 

változásokat, amelyek a fiatal generációk életcéljaiban, világlátásában, tágabb és 

szűkebb környezetükkel kapcsolatos elvárásaikban és attitűdjeikben, megküzdési 

stratégiáikban és egészséggel kapcsolatos életminőségükben az elmúlt 20 év során, 

Magyarországon bekövetkeztek, másrészt kísérletet tettem egy, a posztadolescencia 

kérdéskörével foglalkozó elméleti modell empirikus igazolására. Az első adatfelvételre 

1988-ban, a rendszerváltást megelőző évben került sor, a további felmérések 7 évenként 

követték egymást (1995, 2002). A keresztmetszeti vizsgálatokban összesen 14 ezer 18-

31 éves fiatal reprezentálta az ország megfelelő korú népességét. A kutatási eredmények 

a fiatal felnőtt korosztályok önértékelésen alapulnak, amelyeket nemzetközileg használt 

mérőeszközök segítségével rögzítettek. 

A rendszerváltást követő 1995-ös felmérés eredményei azt a gazdasági- és érték-

labilitást, valamint csalódottságot tükrözik, amely az újkapitalizmus első időszakát 

jellemezte. A fiatalok körében is emelkedett a depressziós tünetegyüttes előfordulása, 

ezen belül is az elégedetlenség mutatott kiugró értéket, és különösen a férfiak érezték 

lehangolónak élethelyzetüket. Fokozatosan alakult át a fiatalok megküzdési stratégiája, 

bővült a coping potenciál, előtérbe kerültek az alkalmazkodás különböző módozatai és 

jelentősen javult a nők megbirkózási készsége. Csökkent a cinizmus és az irigység, és 

általában az ellenséges beállítódás, ugyanakkor növekedett a családon belüli bizalom. 

Lanyhultak a teljesítménnyel és a perfekcionizmussal kapcsolatos elvárások, 

ugyanakkor romlott a társadalom morális megítélése és a fiatalok egyre inkább 

visszahúzódóvá váltak. Magukat egyre kevésbé tartják megbízhatónak. A 

posztadoleszcencia állapota még a harmincas évek környékén is kimutatható. Az 

önállósodást a származás és a családi kötődések nagymértékben befolyásolják.   
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12.  Summary 
 
 The study of the quality of life and social adaptation of the young people 

belongs to the future-oriented branch of the applied health sociology. The characteristics 

of the conditions and behaviors during the stage of growing into adulthood anticipate 

and forecast the health problems the generations studied here may face in their future 

life periods. In the present study, based on the databases of the population health studies 

called Hungarostudies, I analyzed the changes that had occurred in the young 

generations’ life plans, world views, expectations from and attitudes toward their 

broader and closer environment, coping strategies, and their health related quality of life 

during the past 20 years in Hungary. On the other hand, I attempted to verify a 

theoretical model of the post-adolescence by the means of an empirical analysis. The 

first data collection was carried out in 1988, the year preceding the political transition in 

Hungary; other surveys were carried out in every seven year (1995, 2002). In the cross-

sectional surveys 14,000 young people aged 18-31 represented the total Hungarian 

population of the same age. The study results are based on the self-report of the young 

adult generations measured by internationally applied test devices. 

 The results of the 1995 study that followed the political transition in Hungary 

reflect the economic and value instability as well as disappointment that characterized 

the first phase of the new capitalism. Similarly to the older generations, the prevalence 

of depressive symptomology had also increased among the young adults; especially 

dissatisfaction showed a striking frequency. Young males found their life situation 

particularly depressing. There was a gradual change in the coping strategies of the 

young Hungarian adults; their coping potential was increasing, new techniques of 

adaptation came into use, and young women’s coping abilities significantly improved. 

Cynicism, enviousness, and hostility in general were decreasing while trust in the 

family was improving. Expectations toward performance and perfection loosened; on 

the other hand, the ethical judgment of the society degraded and the young people 

became more and more withdrawing. They evaluate themselves less and less reliable. 

The condition of post-adolescence can be detected even among people around their 

thirties. Independence is significantly influenced by the social origin and the family ties.  
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