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Bevezetés 

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 alól.  A biológiai és 
társadalmi feltételek megváltoztatták a szexuális érintkezések életkori 
küszöbét, hatással voltak a nemi szerepelvárásokra, a párkapcsolatok 
alakulására, és nagyobb döntési lehetőséget biztosítottak családalapítás 
és a gyerekvállalás területén  

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.  

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 szingli 
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.  

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” 
kialakulásához vezettek. A hagyományos értelemben vett felnőtt 
életkezdetet közvetlenül megelőző időszakot nem lehet egyszerűen 
kitolódott kamaszkornak, „késleltetett érésnek” tekinteni. Az átmeneti 
időszak nem egyszerűen meghosszabbodott, és nem csak elveszett az 
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egyes állomások standard jellege, hanem bizonytalan és visszafordítható 
lett. A szakirodalomban „jojó-effektusnak” 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 
korcsoport tagjai egyszerre minősítik magukat fiatalnak és felnőttnek; 
úgy érzik, „kinőttek” a serdülőkorból, de még nem felelnek meg teljesen 
a felnőttség kritériumainak.  

A fiatalok szocializációja a választásokra, az egyéni előmenetelre és 
önérvényesítésre épül, amely új viselkedési stratégiák kialakítását 
követeli meg.  

 

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 ezeknél a 
demográfiai/társadalmi csoportoknál nem került sem az 
egészségszociológia, sem a népegészségügy érdeklődésének 
középpontjába.   
A dolgozat legfőbb célkitűzései: 
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. 
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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. 
4. A posztadoleszcencia elméleti modellje az empirikus adatok alapján 

a magyar fiatalokra is kiterjeszthető.  
 
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 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.”1  

 

                                                 
1 Vaskovics L. (2000): A posztadoleszcencia szociológiai elmélete. Szociológiai 
Szemle, 4. sz. 9. old. 
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Az adatbázisok  

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.  

Az értekezésben szereplő elemzések mindhárom adatbázisból a 18-
31 éves fiatalalok almintáján alapulnak. Az 1988-as felmérésben 7287, 
az 1995-ös felmérésben 3728, a 2002-es felmérésben pedig 2986 
személy reprezentálta a fiatal felnőtt korosztályokat. 

Mérőeszközök  

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 Hungarostudy felmérések során 
alkalmazott kérdőíveket és skálákat használtam fel. Az összehasonlító 
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elemzésekhez azokat a mérőeszközöket választottam ki, amelyek 
mindhárom keresztmetszeti vizsgálatban (1988, 1995, 2002) szerepeltek, 
a 2002-es felmérésből pedig azokkal a mérőeszközökkel dolgoztam, 
amelyek segítséget nyújtottak a posztadolescencia kérdéskörében 
felállított hipotézisem vizsgálatához. 
Felhasznált kérdőívek: 

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  

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 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.  



 7 

Eredmények 

Társadalmi adaptáció 

Életcélok, önértékelés   

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 drasztikusan csökkent a magukat megbízhatónak vallók 
aránya, de csökkenést mutatott a mindennapokat újszerűnek és 
különbözőnek megélők aránya is. 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.  

Kognitív sémák (Diszfunkcionális attitűdök) 

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. Jól ismert 
szakirodalomi tény viszont, hogy pl. a külső kontrollos személyek 
gyakran érzik magukat tehetetlennek, mert elvesztették befolyásukat 
saját életük felett. Ebből eredeztethető passzivitásuk, motiválatlanságuk 
hajlamosít a depresszióra. Ugyanakkor 1995-ben az omnipotensek 
mellett a külső kontrollosok aránya volt a legalacsonyabb, miközben a 
depresszivitás mutatói, ezen belül főleg az enyhe, és kis mértékben a 
közepes súlyosságú depresszióval jellemezhető csoportok aránya 
növekedett. A fentiekből kiindulva mind három mérési időszakban 
vizsgáltam a diszfunkcionális attitűdök és a depresszió összefüggését.  

A regressziós modellek eredményei szerint a társadalmi, gazdasági 
viszonyok változásától függetlenül, a depresszióval a diszfunkcionális 
attitűdök közül a fokozott teljesítmény igény és a szeretettség igénye 
mutat jelentős és stabil (mindhárom vizsgálati időszakban fennálló) 
kapcsolatot. Az omnipotencia és a külső kontrollos beállítódás esetében 
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negatív összefüggés mutatkozott, azaz minél jellemzőbbek a korosztály 
tagjaira ezek a beállítódások, annál kevésbé várható körükben a 
depresszió előfordulása. 

  

Érzelmi beállítódás (Ellenségesség) 

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 a fiatal 
férfiakat nagyobb arányban (30%) jellemezte, mint a nőket (26%). A 
rendszerváltás utáni két mérési időszakban 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 az 1995-ös és a 2002-es vizsgálatok 
alapján tudtam értékelni. Az ellenséges beállítódás egy területet kivéve 
minden további területen csökkent. A családon belüli bizalom a 2002-es 
felmérés idején 15-20%-al volt magasabb, mint hét évvel korábban. 
Csökkent a tágabb környezet, általában az emberek iránti bizalmatlanság 
mértéke is. A legnagyobb változás azonban az irigység tekintetében 
történt: mások sikereit egyre kevésbé élik meg saját kudarcukként az 
egymást követő fiatal generációk. Az ellenségesség skálának egyetlen 
olyan eleme volt, amelynél az egyetértő válaszok aránya 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 
1995-ös mérési eredményekhez képest.  

Megbirkózási stratégiák és készségek  

A rövidített, 14 tételből álló Konfliktusmegoldó Kérdőív 
faktorszerkezetének leírására feltáró jellegű faktoranalízist végeztem a 
három vizsgálati év egyesített adatbázisán2. A főkomponens elemzés 
négy, egynél nagyobb sajátértékű dimenziót azonosított. 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 

                                                 
2 Az egyesített adatbázis alapján 13140 esetet tudtam értékelni. 
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kerültek, valamint a kognitív átstrukturálásra utaló magatartás.  A 
harmadik dimenzióba a feszültség csökkentésre utaló tételek kerültek. A 
negyedik faktorban a helyzethez, a problémához való alkalmazkodás 
különböző módozatai jelentek meg, például az egyezkedésre való 
hajlandóság, ill. az érzelmi egyensúly helyreállítása utaló törekvések.  
  
 
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. 
A legjelentősebb változás az alkalmazkodó jellegű megküzdési 
módozatokban történt. Míg 1988-ban a probléma feltárására és a 
cselekvésre irányuló technikák domináltak, addig a rendszerváltozást 
követő években egyre inkább a konfliktushelyzetekhez, ill. az adott 
problémához való alkalmazkodás fémjelezte a fiatalok magatartását. A 
célorientált cselekvés, a tervszerű problémamegoldás inkább háttérbe 
szorult, míg a megoldás érdekében létrejövő egyezkedések és a pozitív 
szemléletű helyzetértékelések előretörtek. 1988-ban a fiataloknak 58 
százaléka jelezte, hogy probléma esetén alkalmazkodó magatartást 
tanúsít; a hét évvel későbbi generációknál ez az arány 60% fölé (64%) 
emelkedett, és 2002-re megközelítette a 80 százalékot (79%).  

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.  

A rendszerváltást követően (1995-ben) szignifikánsan 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. 
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Életminőség (Hangulatzavarok) 

 
Neurotikus tünetek, szorongás 

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.  

A két teszt eredményeinek közvetlen összehasonlítása ugyan nem 
lehetséges, de a vizsgált populációk neurózis/szorongás szintek szerinti 
besorolása tájékoztató jelleggel bír a pszichés probléma alakulását 
illetően. A fiatal felnőtt korosztályokban egyre kevesebb fiatal küzd 
valamilyen szintű neurotikus és/vagy szorongásos tünettel, jelentős 
növekedést a normál tartományba sorolható személyek aránya mutat. 
1988-ban 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%-al 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 
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összesített pontértékek alapján felállított normál tartományba tartozók 
aránya lényegesen megnövekedett.  

A harmadik felvételkor alkalmazott teszt (HAS) koncepciójában 
eltér az első két felmérésnél használt skálától, így az eredmények 
alapján feltételezhető, hogy a testi tünetek detektálásának hiánya okozza 
a nemek közti különbség csökkenését.  

 
Depresszió 

A vizsgált évek közül a fiatalok 1995-ben jeleztek kiugró mértékben 
depressziós tüneteket (emelkedett az enyhe és a közepes súlyosságúnak 
tartott esetek aránya). 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 vizsgáltam 
a neurózis és depresszió kapcsolatát. Step-wise módszerrel regresszió 
analízist végeztem. A neurózis skála négy tünete (elalvási nehézségek, 
tartós hangulatváltozás, indokolatlan szorongás, tartós türelmetlenség) a 
depresszió összpontszám varianciájának közel egy negyedét (R²=0,21) 
magyarázta. A neurotikus tünetek közül 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. Szakirodalmi utalások szerint a nem 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 elemeztem.  

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 fiatalokra jellemző depressziós 
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tünetegyüttesen belül az évek során komoly átrendeződés történt, 
mégpedig a depresszió nem specifikus tüneteinek irányába.  

A fenti megállapítások mindkét nemre vonatkozóan érvényesek, 
nemi különbség csak bizonyos tünetek előfordulási gyakoriságában 
mutatkozott, így például a vegetatív tünetek és az önértékelés területén. 
Alvásproblémákat, nagyfokú fáradságérzetet inkább a nők jeleztek.  
 
Öngyilkossági gondolatok, öngyilkossági kísérlet 

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%). 

Posztadolescens szakasz 

Dolgozatomban a posztadolescencia kérdéskörét a szociológiai 
megközelítések közül a szülőkről való leválásra koncentráló Vaskovics-
féle 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. 

Munkámban a fenti modellekben megfogalmazódó elméleti 
feltételezéseket empirikus alapokra helyezve vizsgálom, és erre a 
Hungarostudy 2002-es felmérés 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 
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jelentős mértékben befolyásolnak, és amely kor szerinti kategóriaként 
nem határozható meg. A felnőtté válást leválási folyamatként vizsgálja, 
amelynek dimenziói a függőség és az önállóság. 
 
Hipotézisek 
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 változót3 az alábbiak szerint: 
• A közös fedél alól történő leválás.  
• Az önfenntartó képesség és anyagi függetlenség.   
• Az önálló döntést eredményező leválás 

o Partnerkapcsolatok 
o  gyermekgondozás  

• Az öntudatosulás, pszichés érettség, énhatékonyság.   
 

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.  

                                                 
3 Az önállóság szempontjából 2734 személy adatait tudtam értékelni. Azokat a 
személyeket, akiknek valamely területen hiányoztak az adataik, kihagytam az 
elemzésből, így az adott korosztály 92 százaléka került a tényleges mintába. 
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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 önállóság az életkorral lineáris összefüggést mutat mindkét nem 
esetében4. 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 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. Minél alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek a szülők, 
annál magasabb a fiatalok önállósági mutatója. Vagyis a 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 vizsgáltam a posztadolescens életformát 
jellemző önállósodási folyamattal. A családi integrációt olyan változók 
együttesével mértem, 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 

                                                 
4 Férfiak: Y= -4,330+(0,252*kor);  Nők: Y= -3,675+(0,236*kor) 
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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.  

A felmérés adatai a veszteségek számbavételét is lehetővé tették 
(szülők válása, halálozása). A család ártó-védő szerepét a szociális 
támogatottság percepciójával és a családon belüli bántalmazással, 
valamint a gyermekkor és a hozzátratozók minősítésével próbáltam 
megragadni. 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.  

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. 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. 

Megbeszélés 

A fiatal felnőttek egymást követő generációi az 1980-as évek 
végétől az ezredforduló korai időszakáig radikálisan különböző 
társadalmi környezetben nőttek fel és szocializálódtak. 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 
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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 kitartás és a megbízhatóság, míg a legújabb 
kutatások épp ellenkezőleg, a változtatni tudás képességét tekintik a 
sikeres alkalmazkodás zálogának.  

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 fiatalokat nagy arányban jellemezte 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. 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 
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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 
megnyilvánuló elidegenedési folyamatok jellemzésére használt, 
anómiára 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.   

A negatív beállítódás csökkenése, úgy tűnik, a stresszel való 
megküzdés hatékonyságára is jótékony hatással volt. A fiatalok 
megbirkózási készsége nagymértékben javult, coping potenciáljuk 
bővült. 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. 
 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 eredményei szerint a 
segítségkérés és támaszkeresés külön faktort képeztek. A későbbi 
vizsgálatok 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 lazulás volt tapasztalható. 
Ezen folyamatok eredőjeként vizsgálva a fiatalok egészséggel 
kapcsolatos életminőségét, amelyet a pszichés labilitás olyan mutatói 
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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. 
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 posztmodern társadalmak új ifjúságának késleltetett felnőtté 
válását magyar viszonyok közt is sikerült empirikus úton igazolni. A 
társadalmi- gazdasági környezet 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. 

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 ugyanúgy, mint a társasági, baráti 
kapcsolathálók lazulásában. 
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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. 

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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