helyzete romlik a valassal. Az utobbi evekben ez gyakran
azt eredmenyezi, hogy — kiilonosen gyerekes hazaspar
valasakor — a fed hajlektalanna valik. (Korabban mindenkinek kellett rendelkeznie bejelentett lakassal. A csaladvedelmi torveny a gyereket tovabb nevel8 sziilot — ez rendszerint
az anya — reszesiti elonyben.) Ugyancsak az elvalt ferj
tovabbi lehet8segeit neheziti a gyerektartas fizetese, ami
egy gyerek utan a jovedelem 20 %-a, ket gyerek utan pedig
40 %-a.
Termeszetesen alaposabban vizsgaltam azt a nyolc csaladot is, ahol nem derfilt ki parvaltas. Egy esetben meg feltetelezhetjiik, hogy volt parvaltas a ferfinel, csak ez nem
derult ki. (Az valOsziniisiti, hogy a hazaspar cigany, ahol a
ferj kilenc evvel idOsebb felesegenel, es amikor osszekeriiltek, mar 24 eves volt. Marpedig tudjuk, hogy a ciganyolcnal
az elso parkapcsolat mar 14-18 eves korban letrejOn.) Ket
esetben a hazastarsak nagyon fiatalok, 21-24 ev kozottiek,
fiatal hazasok.
Hosszabb ideje fennallO hazassagban el harom par.
Mindharom esetben csak relative kedvezOtlen jelenlegi
helyzetrOl beszelhetiink, es minden eselyiik megvan rd,
hogy ebbol kijussanak. Ezek a felesegek az osszes no koziil
a legambiciozusabbak, es a legerosebb pozici6ban vannak
a ferjiikkel szemben.
Ket idOs csalad eseteben nem sikerult kielegito magyarazatot talalni arra, mi akadalyorta meg oket abban, hogy
javitsanak helyzetiikon: ket keresovel egy, illetve ket gyereket neveltek fel, es nagyon nehez anyagi helyzetben elnek. Elettortenetiikben egyetlen kozos pont van, amely
ugyanakkor az osszes tobbi csaladt61 megkiilOnborteti
Oket: mindket nonek meg kisgyerekkoraban meghalt az
anyja (es nem volt olyan csalidtag, aki helyettesitette
volna). Ez a kiilonbseg figyelemre meltO, de nem tekinthetjiik elegseges magyarazatnak.
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Csalidi mobilitisi garb&
Kerdezetteink alapvetoen lefele mobil vagy pedig lefty Oben immobil csaladok kepviseloi. Az egyetlen felfele obilitast mutato kerdezettiink elet6tja sem tekinthet6 sike Ortenetnek.
H.: 45 eves no. Csaladja az orszag nyugati szelerol
szarmazik. Apjanak tiz 616 testvere van, szegeny csala ban
non fel. Eleteben a korszakra jellemzo felemelkedesi k serlet: rend& (1948461), majd karhatalmista. A karrier d rekba tort, mert utana epitoipari segedmunkas mindvegi . H.
gimnaziumot vegzett, es masodszorra sikerillt a felvet•lije
a budapesti orvosi egyetemre. Ket ev utan abbaha yta.
Visszament haza, es segedmunkaskent helyezkede t el
nehany honapig. Majd feljott Budapestre dolgozni, es unka mellett foiskolai diplomat szerzett. Ma egy szarnit"
pes informatikai osztaly vezetOje. 32 evesen ment fe *hez
egy nala nyolc evvel fiatalabb, szakmunkaskepzot ve_ ett,
fizikai beosztasban 160 munkatarsahoz. Aposa hivats sos
katonatiszt, anyosa BM-polgari alkalmazott. Anya 'lag
eleg erosen tamogatjak oket. Vallalati tulajdonU laka ban
laknak. Egy gyerekuk van. A ferj ebben az ebben infar tust
kapott, es elveszitette a munkahelyet. Most munkane knit
segelyen van, es leszazalekolasara var.
Lefele mobil csaladtortenetekben joval nagyobb vdlasztek.
S.: 72 eves no. A nagyszillok gazdagok voltak; tot krementek 1930-ban. Az apa jogi egyetemet vegzett, de i lye]
elvesztette hallasat, palyamodositasra kenyszerillt, fo ditO
es sokszorosito irodat nyitott. S. 1938-ban erettsegiz tt, a
zsidokat erint6 numerus clausus miatt nem tanulh itott
tovabb. Apja irodajaban kezdett dolgozni. Az apa 1942 hen
meghalt. A nemet megszallaskor elvettek az irodat, es S.-t
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anyjaval egyiitt deportaltak. Mindketten tUleltek a lagert, de
anyja a hazafele Uton meghalt. S. ferjhez ment egy budapesti szakmunkashoz. Ertelmisegi szarmazasa miatt csak
nehez fizikai munkat vegezhetett evekig. A politikai enyhilles tette lehet6ve, hogy meoskent dolgozhasson. Negy
gyereket sziilt, mellette of abortusza volt. A terhessegtol
valo allando rettegesnek nagy szerepe volt abban, hogy
zassaga megromlott. Ferje elhagyta egy masik no kedveert.
A valas kOrfili erzelmi megrazkodtatasban latja az ()kat,
hogy fia 16 evesen ongyilkos lett. Harom lanya nyolc al
talanost es gyors- es gepiro iskolat vegzett. Mindharom
szakmunkashoz ment felesegiil, es mindharom elvalt. Az
egyik Ujra ferjhez ment, egy osztrak-rnagyar kozos vallalat
vezetojehez. Legkisebb lanya skizofren, ennek terhet kerdezettiink viseli. Anyagilag tamogatja, naponta f6z a lanydra. A masik ket lanya nem tart kapcsolatot evvel a beteg
testverrel, es eppen ezert anyjukkal is laza a kapcsolatuk.
ldonkent postan kiildenek neki penzt. S. kozel 40 eve lakik
jelenlegi lakasaban, amely egy egyszobas, komfort nelkiili,
vizes lakas. A letminimum alatt el, j6forman mindent megtagadva magatol. Eletszinvonalat mutatja, hogy mar csak
napi ket cigarettat engedhet meg maganak, egyszerre csak
felig szivja, hogy negyszer gyUjthasson rd. Telen nadragot
hord, bogy ne kelljen harisnyat vennie. A televiziOja es a
hfitoszekrenye elromlott, nem tud Ujat venni. Intelligens nO,
szenvedelyes olvas6 (tab nyelven), de konyvre mar nem
telik. Mai eletstrategiaja a tUleles, lehetoleg nyugalomban,
bar minden terhet felvallalva.
Egy erdekes es ugyancsak jellemz6 csaladtortenet: N.
56 eves no. M6dos nagysziilok, egy nagyapa kivandorolt
dolgozni Amerikaba, majd hazatert, egy nagyanya sziilesznO. Az apa szakmat is tanult, az Orokolt foldekhez vasaroltak meg. Es akkor bejott a teesz, elvettek mindent. A negy
gyerekb61 csak a ket fiatalabb tanult (N. a masodik), a har403

madik erettsegizett, a negyedik tanarno lett. N. pesti
nitott munkashoz ment ferjhez. Egy lanyuk sziiletett,
flatly ev utan elvaltak. N. nyugdijazasaig betanitott
kaskent dolgozott. A masodik ferje 13 evvel idosebb
nyugdijazasaig szakmunkas volt. Mellette javult an
helyzete, kiilonosen amig mindketten dolgortak. Pel
kiilfoldre is tudtak utazni. A nyugdijas evekre nagy
penzmegtakaritassal keszaltek fel. Ferje sulyos beteg,
rom infarktusa volt. N. ozvegyen nagyon nehezen fog
elni alacsony nyugdijabol. Lanya erettsegizett, es Hol
diaba ment ferjhez. A csalad szamara ez az Ujrafele
kedes.
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M.: 27 eves no. Mindket szii16 intrageneracios m bil,
ambiciozus emberek. Anyja es apja testvereinek tobb ege
is ilyen. M. a gimnaziumban nagyon jó tanulo volt, a s
tovabbtanulasra szantak. (Gyerekkent vittek kiilfoldi u akra.) Ezert rossz szemmel neztek a (jol keres6) szakmu kas
udvarlot. M. sikerteleniil felvetelizett foiskolara, majd erjhez ment, es 20 eves volt, amikor egyetlen gyerekiik egszi.iletett. Felbehagyta a kozben levelezon megkezdett iskolat. Ma mar tudja, hogy tanulnia kellett volna, de ar
csak a gyerekben akarja behozni ezt a mulasztast. A m lypont az volt, amikor evekig hazmester volt (ezt meg lazonak tartotta). M.-ek eddigi ambiciOja az anyagi gyar. podas. Nehany eve megprobalkortak vallalkozassal: ele miszerboltot akartak nyitni, de mar az indulaskor olyan kadalyokba iitkortek, bogy feladtak a tervet. M. titkarno ent
dolgozik, ferje tercier szakmaban.
Z.: 29 eves no. Anyai nagyszulei bekesi jomodii ko epparasztok (tobb tiz hold, cseplogep) voltak. Anyja a hat
gyerekbol az otodik, 1935-ben sziiletett. (Bar errol em
esik szo az interjuban, de kiszamithato, hogy eppen 1 49ben fejezte be az altalanos iskolat, amikor a csaladot c' aknem biztosan kulakka nyilvanitottak.) Anyja negyszer vent
404

ferjhez es valt el, osszesen hat gyereke van. A gyerekeket
evekig a nagymama nevelte falun, mig az anya Budapesten
dolgozott. Anyja tobbszor koltozott fel Budapestre es viszsza Bekesbe, foglalkozasa ennek megfeleloen valtozott
mezogazdasagi es egyeb szakkepzetlen fizikai [kategoriak]
kozOtt. Most a falujaban lakik, mar nyugdijas, mellette
mezogazdasagi kistermelo. (Feltetelezhetoen hosszabb
ideje alkoholista.) Z. parkapcsolataiban koveti az anyai
mintat: ketszer valt el, harmadik elettarsaval el. Ket apatol
harom gyereke van. Szamos apro jele van annak, hogy
anyai szerepet rosszul latja el. Tobbszor kezeltek idegosztalyon, allitasa szerint kb. 14 eves kora &a szed nyugtatOkat.
Szamtalan rossz dontest hozott eddigi eleteben.
Nehany pelda az immobil csaladok koziil. T. 26 eves no.
Nagyapja es apja is budapesti szalanunkas. Anyja az orszag
keleti szeler6I kerfilt Pestre; betanitott munkas. Batyja
szakmunkas. T. a szakmunkaskepzOt felbehagyta, amikor
egy alkalmi kapcsolatbol terhes lett. A negyedik honapban
volt, amikor eszrevette a terhesseget. A gyerek apja a szilles
utan disszidalt. T. a szilleivel lakott, mig jelenlegi elettarsahoz nem koltozott hat evvel ezelatt. Korabban kezbesito
volt, of eve haztakarito. Elettarsanak anyja elvalt, egyediil
nevelt fel negy gyereket; portas. Az elettars szakmunkaskepzot vegzett, mas szalcmaban betanitottkent dolgozik, 33
eves. Elvalt, mivel a felesege nem gondorta a gyereket,
azutan 6 nevelte egyedul. (A gyerek masfel eves volt, amikor T.-vel Osszekeraltek). Eleg alacsony berekb61 elnek,
nincsen jelentosebb csaladi segitsegiik. Nagyon takarelcosak a fogyasztasban, a gazdalkodasban. A tart& cikkekbol
mindeniik megvan. Az egyetlen problema a lakas, amely
komfortos, de mindossze egyszobas; ebben elnek negyen.
I.: 24 eves nO. Amikor par napos volt, apja ongyilkos
lett, mert rakos volt. Anyja Tolnabol szarmazik, nyolcgyerekes szegeny csaladbol. Sokfele lakott, munkahelyei tehe405

ferjneszettol a vendeglatoiparig valtortak. Masodszor
hez ment, egy szakmunkashoz. Nehany eve leszazanolt,
keringesi elegtelenseggel, gyomorfekellyel. I.-t n
honapos koratol a nagysziilei nevelt& Tolnaban. Staves
koratol lakott anyjaekkal egy Budapest-kOzeli \taro sban.
Budapesten vegezte az apolOnoi szakiskolat. Kozben onegiumban, majd noverszallason lakott. Hamarosan oss ekoltozott, kesobb ossze is hazasodott jelenlegi ferjevel. Nagy
evig az anyosaeknal laktak. A fed apja (eredetileg szakmunkas) fato az egyik szinhazban, anyja berleszamo 6, de
mellette takarit is. A ferj szakmunkas; ez ev janu *61
munkanelkiili, segelyt kap. Rendszeres alkalmi m nick
vegez a szakmajaban, es feltetelezhetoen jol keres Egy
gyerekiik van, I. gyesen4 van. Nagyon tudatosan el ek, a
gyereket terveztek, el6re takarekoskodtak (I. veszel eztetett terheskent bedolgozast vegzett), es mire megka s tak a
lakast, megvolt a berendezes nagy resze. A megtak ritott
penzilkb61 komfortositottak a lakast. Anyagilag keny lmesen elnek, nagyon sok segitseget kapnak mindket old Irol a
szaleikt61. „Tulajdonkeppen megvan mindenem, de g zdag
nem vagyok." — mondja I. Ok anyagi ertelemben talan
mobilak, mert bar nyilvan nem szarnyaltak till a ziiloi
generaci6t, de eletkorban elobb ertek el azt a szintet amit
6k.
Mint ezekb6I a sorsokbol is lathato, a csaladok obiMasi gorbejere erosen hatott a tortenelem. Alig akad olyan
csalad, amelyet ne erintett volna az alabbiak valamel ike: a
trianoni bekeszerzodes (Erdely elesatolasa), a zsidoill Ozes,
a masodik vilaghaborii, a hadifogsag, az orosz megs alias,
a nemetek kitelepitese, a proletardiktatitra kulak- es ertelmisegi Oldozese, a teeszesites, az 1956-os forradalom
Ez termeszetesen nem jelenti azt, hogy minden el •ntott
eletnek kozvetlen tarsadalmi-tortenelmi oka van. Tobb
' Gyes = gyermekgondozzisi segely, amelyet az anya a gyerek ket-h5n m eves
kora kOzott kaphat, amennyiben otthon marad vele. Osszege meghatzi •zott.
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esetben rosszul meghozott egyeni dontesek, vagy az egyenen kiviilallO, szarnara inkabb termeszeti csapaskent definialt esemenyek latszanak dontonek. Ide tartoznak az elrontott parkapcsolatok. Ezek nemcsak kerdezetteink tObbsegenek egyeni eletere jellemzoek, hanem szuleik es testvereik eletere is. A szillok valasa nem feltetlenO1 hat a gyerek eletntjara. Kerdezetteink kozott azonban tab is akadt,
aki tanulmanyai felbehagyasat evvel indokolta (mind lelki,
mind anyagi vonatkozasban el6fordult). Ket esetben a sznlok valasanak kovetkezmenye volt, hogy a kerdezett nagyon fiatalon elkOltozott otthonrol, alberletbe. Az iskola
elhagyasanak oka, ugyancsak tab kerdezettanknel, a nem
tervezett terhesseg volt. Tobb hazassag megkoteset siettette
„veletlen" terhesseg. A csaladokban bekOvetkezett halalesethez vagy munkakeptelenseghez vezeto betegsegek kozOtt szerepelt nidobaj, rak, infarktus, erszukillet. Ket csaladban azonos betegseg okorta a csalad tobb, ki.ilOnboz6
generaciohoz tartozo tagjanak halalat.
A cigany csaladok mobilitasi gOrbeje meg annyira sem
emelkedo, mint a tobbi csalade.
A. 32 eves. Nagyszulei es anyja analfabetak, apja hat
osztalyt vegzett. A szidlok epitoipari seg,emunkaskent dolgortak Budapesten, munkasszallon laktak. Ma nyugdijasok, es a falujukban elnek. Ot gyerekiik a faluban nOtt fel,
az idosebb gyerekek gondortak a kisebbeket. A. het osztalyt vegzett el, 15 eves koraban jott fel Budapestre dolgozni.
Segedmunkas volt. Kozel ket eve, rovid meg.szakitassal,
Ket apatol harom gyereket sziilt, mindharom
sziiletesi snlya kicsi volt. Elettarsa epMiipari niunkakboi
szerzi jovedelitiet; allando gondozas alau a1113 idegbeteg.
13cv al lott ,jovedel milk tidityouto rkSzt:q ar Oilkormattviati
s(*IN,.•ck cs at allami juttalasok tesiik ki A csaladot a
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SZETA5 , a Voroskereszt es egy ciganyszervezet is
killOnfele mOdokon. Fogyasztasuk es haztartasuk f
reltsege alapjan anyagi helyzetiik egyike a legjobba
30 csalad kortil. A legnagyobb gyerek 14 eves: ag
ze16, tab osztalyt ismetelnie kellett, aligha fogja bef
az altalanos iskolat. A masik gyerek nyolceves, ebb
evben kezd el iskolaba jarni, kisegitobe. A legkiseb
eves, ovoclas. A. azt allitja, hogy jelenlegi — egyszo
lakasukat a R361.1E461 berlik.

egiti
lszeak a
aviezni
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Relative felfele mobilnak tekinthetjiik A.-t, hiszen iskolai vegzettsege magasabb szaleinel, neki talan sikerul arosi lakossa valnia, es anyagi eletszinvonaluk jó. Ez az melkedes azonban keves ahhoz, hogy sajat retegenel f. jebb
jusson, es a kovetkez6 generaciO szamara akar a r lativ
felemelkedesnek eselyt adjon.

Virosiasodis

—

a csaladok foldrajzi mobilit sa

A kerdezettek felmen6inek tulnyorno resze es a ker • ezetteknek is a tobbsege videken sziiletett. Ha azonban a udapesten toltott evek szamat nezziik, a kerdezettek keth rmada mindenkeppen varoslakonak tekintheto, legalab egy
evtizede a fovarosban el. Ha vannak is videki rok II I aik,
azokkal nincsen tillsagosan szoros kapcsolatuk.
A varosiva valas folyamata nagyon lenyeges el serest
mutat a cigany es a nem cigany csaladoknal. Nezziik lobb
az utobbiakat.
Negy olyan csalad van, amely tiz even belill •eriilt
Budapestre az orszag tavolabbi videkeirol, es tagjai f lnott
eletiik egy reszet is videken eltek. A sziilok videken la ak,
SZETA = Szegenyeket TamogatO Alap — 1980 Eta miikodo ellenzek , most
bevett alapitvany.
" A „kisegito iskola" a szellemileg elmaradott, de kepezheto gyerekek is laja.
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de e csaladok koziil is csak kett5 tart intenziv kapcsolatot a
videken maradottakkal. Elelmiszert kapnak rendszeresen,
gyerekeik a nagyszaliiknel nyaralnak; besegitenek az elelmiszertermelesbe, vagy legalabb nyaralni lejarnak. A masik
ket csalad — killonbozo okokbol — drasztikus szakitasra
kenyszeriilt tagabb csaladjaval. A negy csalad koziil csak
egy probalkozott meg visszakoltozessel (M.-ek, akik vallalkozasba akartak kezdeni), es ez a kiserlet is mindossze
nehany hetig tartott. A negy csalad egyikenel sem fedeztem
fel a videki eletforma jeleit.
A hat cigany csalad koziil at tiz evnel rovidebb ideje
lakik folyamatosan Budapesten. Kettti kozaliik a hetvenes
evek vegan jolt fel eloszor. Az elso felkoltozest a munkavallalas motivalta, es utana tobb izben is ujra videkre (nem
feltetleniil haza), majd visszakoltortek. Testvereik hasonlokeppen. Az asszonyok gyerekeiket reszben otthon sziiltek,
a gyes idejet otthon toltottek. Feltetelezhetnenk, hogy a
visszakoltozeseket az asszonyok es anyjuk kozotti tradicionalisabb (es a ferjhez vagy elettarshoz fiiz6donel et -6sebb) kapcsolat motivalja. Valoszinilleg nem errOl van szo,
mert olyan csaladok is lekoltortek, akiknek sajat felmentiik
mar nem eltek videken.
Matern (1990) (Ty latja, hogy az idoben elhiizodo vegleges varosi letelepedes az elszakadas-megkapaszkodas
tetovasagat mutatja. A ciganyokra hagyornanyosan jellemz(i a nagyfokn foldrajzi mobilitas. Ambms (1988) altalaban
is a stabilitas hianyaban jeloli meg a szegeny eletforma
sajatossagat. Az elemi letfelteteleket mindig egyik naprol a
inasikra kell inegteremteniak, ezert nem alakulnak ki azok
a strategiak, amelyekkel eroforrasaikat egy tavoli eel megvalositasara osszpontosithatnak. Velemenyent szerint a kerdeiett cigany csaladok
koltozeseit a/ is motivalta,
hogy s/annikra a megelhetes (anyag,i erteleinhen) a 111L111-
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kahelylehetosegek joval kisebb mennyisege ellenere is —
konnyebbnek tiinik videken. Legalabb is a varosbol ne ve.
A kisgyerek atmeneti elhelyezese a videken m radt
szOlOnel-nagyszOlonel, kOlonosen a korabbi evtizede 'ben,
alighanem a ciganyoknal szelesebb korben elterjedt s •kas
volt. A 30 csalad koziil tizben kerult erre sor. Feleresz Sen a
kerdezett nok mint anyak adtak haza a gyereket szOlei hez,
felereszben a kerdezetteket mint gyerekeket helyezt; k el
annak idejen nagyszilleiknel. Ezekben a csaladokban a
gyerekelhelyezesek legkorabbi idoszaka az otvenes ev k. A
nyolcvanas evekben mar csak cigany csaladnal fordul el&
Motivacioja leggyakrabban az volt, hogy az anya mar
Budapesten dolgozott, de vagy nem volt meg onallo la asa,
vagy csak tObb muszakban tudott dolgozni, es nem udta
megoldani a gyerek ellatasat. Nehany esetben az 6j pa kapcsolat miatt helyeztek el a gyereket a nagyszOloknel.

Munka
A csaladok 54 felnott tagja kozOl 28 szakkepzetlen fir ikai
foglalkozas6 (az utolso munkaviszony alapjan). Az ar ny a
noknel 65 %, a ferfiaknal 35 %.
A jovedelmi viszonyokat azonban alapvethen a f• glalkortatottsag hatarozza meg. A 30 csalad kozill mind issze
hatban van ket keres6 7 . Egy keres6 van 12 csaladban. sak
nyugdijas vagy gyesen levo van nyolc csaladban. A to abbi
negy csaladban: nyugdijas es munkanelkuli, gyesen le 6 es
munkanelkilli (kett6), illetve csak munkanelkuli van. z 54
felnott kozill 24 keres6, 13 nyugdijas, hat gyesen va , 11
munkanelkiili (az aktiv koMak 27 %-a).
A munkanelkOliek aranya joval magasabb a bud pesti
atlagnal. 11 csaladban van egy-egy munkanelkOli, ha fiNfi
Ertsd: aktivkeres5. (A szerk.)
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es of no. KOzilliik nyolc segelytg kap, keno nem kivant elni
evvel a lehetoseggel, egy pedig nem jogosult rd, mert mar
negy eve nincsen munkaviszonya. A I I munkanelkilli kOziil nyolcr61 dertilt ki, hogy alkalmi munkaval szerez jovedelmet, kOztfik az a harom is, aki nem kap segelyt.
Keyes esetben sikeriilt teljesen egyertelmilen tisztazni a
munkanelkulive valas koriilmenyeit, es arrol is keres az informacionk, hogy milyen erofesziteseket tettek annak erdekeben, hogy njra elhelyezkedjenek. Nehany esetben azonban vilagos, hogy ezt a helyzetet maguk valasztottak.
0.: 37 eves elvalt n6, ket gyerekkel. Szakkepzett varrOno. Ket eve megszfint a vallalat, ahol dolgozott. Jelentkezett a munkaero-nyilvantartoban. Kapott nehany munkahely-ajanlatot, de ezeket nem tartotta megfelelonek, mert
messze voltak. Elunta a sok varakozast a hivatalban, es
nem ment el tobbet. Ezert nem is kapott segelyt. A kerdoivbe nem volt hajlando bediktalni, de elarulta, hogy bedolgozOkent varr otthon, a keresete 20 000 forint -- es nem adozik utana. Ha elhelyezkedne, aligha tudna ennyit keresni.
R.: 30 eves no. Ferjevel es ket iskolas gyerekevel el.
Ebben az evben megsziint a vallalat, ahol gondnokkent dolgozott. Munkanelkali segelyt kap, meliette hetvegeken
alkalmi munkat vallal. Ezt korabban is csinalta munka mellett. Hetkozben haztartasbeli. A kozeljovo terveirol beszelve igy fogalmaz: „elobb-utobb nekem is el kell mennem
dolgozni". Amig a munkanelkali segely Osszege eleg
magas, nem eri meg elmenni dolgozni.
H.: 37 eves nos ferfi, egy gyereke van. Az ev elejen
infarktuson esett at, nem volt snlyos. Hamarosan elveszitette az allasat. Anyagbeszerzo volt egy szallitasi vallalatnal.
(Felesege ugyanitt osztalyvezet6.) Jelenleg munkanelkiili
segelyt kap, nem keres masik Midst, leszazalekolasara var.
Magyarorszagon egy evig kaphat valaki munkanelkiili segelyt. Ha tovabbra
,mcs munkaja, akkor a lakohelyi onkormanyzattol kerhet szocialis segelyt.
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Otthon 6 vezeti a haztartast. H. az egyetlen ferfi munk nelkali, akirol nem derult ki, hogy alkalmi munkat v gez.
Felesege jol keres, mindkett6jilk csaladja segiti &et. Szamukra ez atmeneti helyzet.
Egyetlen munkanelkiilinel sem tapasztaltunk kets "gbeesest, elkeseredettseget a csaladban a munkanelkii iseg
miatt. Az alkalmi munkaval szerzett jovedelmek n gysagarol nem sikerillt informaciot szerezni (kiveve .-t),
ezert azt nem tudjuk eldonteni, hogy anyagilag elonyo ebb
helyzetben vannak-e, mint mikor munkaviszonyban v ltak.
Mindenesetre a 11 erintett csalad koziil csak egy tartoz k az
of legszegenyebb koze (lasd alabb a „szegeny-spor los"
gazdalkodasi tipust). Kozilliik a legrosszabb kOrillme yek
kozott az a csalad el, ahol ket alacsony nyugdijit m llett
van egy munkanelkiili. Ez a 44 eves ferfi vegez u yan
alkalmi munkat, de napjai egy resze avval telik, hogy eteges anyjat es nagyanyjat segiti a haztartasi munka•an.
Munkanelkini segelyt nem igenyelt.
A f6allasli munkaviszony helyett az alkalmi munk vdlasztasa tab esetben egyszeruen munkahelyvaltast je ent.
A munkanelkiiliek egy resze folyamatos foglalkortata ban
dolgozik, biztos, adomentes jovedelme van. Ferfiak e eteben pozitiv oldala az illegalis munkanak, hogy nem ehet
belole letiltani a gyerektartast. Ezt a motivumot egyik ferfi
kerdezettank sem emlitette, viszont ket olyan asszony gen,
aki ezert nem jut hozza a gyerektartashoz.
A munkanelktili nok nagyjabol ugy tekintik a unkanelktili segelyt, mint a gyest: keves, de ha jar, tobb, int
a semmi. A segely folyamatos csokkenese nem 'Liszt nzi
elhelyezkedesre oket. A szakkepzetlen, gyerekes nok g akran szivesebben valasztanak a haztartasbeli szerepet, nt a
nehez fizikai munkaval megszerezheto rendkivfil alacsony
bert. A minimalis segely osszege majdnem annyi, m nt a
gyes.
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KillOn erdemes foglalkozni a nok foglalkortatottsaOval. A 30 no kOztil nyolc oregkori nyugdijas, hat gyesen
van. Helyzetiiket meghatarozza sajat, illetve gyerektik eletkora. A tovabbi 16 no kozill 11 munkaviszonyban van, of
pedig munkanelldili.
A not munkavallalast alapvegien befolyasolo tenyez6nek latszik az, hogy van-e gyereke a nonek vagy nincs.
Masodsorban hat rd a kepzettseg.
A 16 no koziil mindossze hat dolgozik normal munkarendben. Koziiliik harom gyerektelen. A 13 nem gyesen levo
gyerekes kOzO1 viszont mindossze harom dolgozik normal
munkarendben; ketten szellemi, egy fizikai munkakorben.
Mindharomnak egy gyereke van. A tobbi gyerekes kOzul
negy reszmunkaidoben dolgozik, of munkanelkuli. Egy no
a kerd6iv idejen tappenzen volt, az interjUkor fizetesnelkiili
szabadsagon.
A kvalifikalatlan gyerekes n6knel a munka megvalasztasakor a keresetnel fontosabb szempont a ke116 mennyisegli szabadid6. Azt varnank, hogy erre a szabadid6re a
gyerekek miatt van sziikseguk. A csaladi munkamegosztasra, a napirendre vonatkozo kerdesek es egyeb informaciok
alapjan azonban Ugy latszik, hogy a munkaid6 leroviditesevel nyert idot nagyon kis mertekben forditjak kozvetlenUl
a gyerekekre.
Az otthon toltott idejuk jelentos reszben haztartasi munkaval telik. A csokkentett munkaidot nem az teszi sziiksegesse, hogy a gyerekeket hozni-vinni kell az 6vodaba,
iskolaba. A gyerekek tobbsege iskolds, kozeli iskolakba,
egyediil jarnak. (Nehany csaladban az apa viszi oket.)
Mindossze harom anya emlitette, hogy otthon tanul gyerekevel. A legerdekesebb, hogy valamennyi iskoldsgyerek
napkozis, es az ovodas koritak teljes napjukat az Ovodaban
toltik. Meg azokban a csaladokban is, ahol az anya egesz
413

nap otthon tartozkodik, es naponta foz. A gyesen levik es
munkanelkilliek mellett ezt a reszmunkaidosok egy re e is
megtehetne.
Mig a korabbi generaciokban az otthon tartozkodo nya
lehetOve tette, hogy a gyerekek is tobb idot tolthess nek
otthon, es az ovodat, de killonosen a napkozit rossz enyszermegoldasnak tartottak a gyerekek szamara, ma e. lathatOlag fel sem merul. Ugy tekintik, bogy a gyerek no malis eletrendje, hogy az otthon tOltott harom ev utan óv II II aba
megy, majd az iskola termeszetes velejaroja a napkOzi.

H. Sas (1984) szerint a szakkepzetlen fizikai m nkakorOkben dolgozo, immobil nOk kenyszerkent fogja fel
foglalkortatottsagukat. Szuksege van a csaladnak er e az
alacsony jovedelemre is, mert a bereket olyan alac ony
szinten allapitottak meg, bogy egy keresetbol nem ehet
fenntartani egy csaladot. Ugyanakkor ezek a munkak eves
Oromet okoznak, es mellette a haztartasi munkak terh sem
enyhtilt. Sot a ferfiak mellekes munkai idoben is le etetlenne tettek, bogy segitsenek a haztartasi munkakban hetkoznap es hetvegeken is dolgoznak. Amikor hazakeru nek,
teljesen kimerultek fizikailag.
retege erosen vonzodik a h'ztarA szakkepzetlen
tasbeli statushoz. Velemenyem szerint ennek a torekv snek
kulonfele Utjai a gyed° es a gyes, a burkolt vagy nyilt reszmunkaidOs foglalkortatottsag, az ebben a retegben oly gyakori (kerdezetteinknel nem volt rd palda) leszazalekol gas,
es Ujabban a munkanelkUliseg vallalasa. Mas kerdes, ogy
alighanem illuzorikus kep ezekben a nOkben a hazt rtasbeli statusarOl.
Annak °kat, bogy ebbe a szerepbe nem nagyon tal Inak
vissza, abban latom, hogy az utobbi evtizedekben tot) szor
Gyed = a gyeshez hasonlo segely, amely a gyerek keteves koraig k rheto,
osszege az anya Molso keresetetol fiigg, tobbnyire a gyesnel magasabb
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valtozott a 'lake] szemben tamasztott, nem egyszer ideologikus keretben megfogalmazott igeny. Az extenziv iparosi:emancipaciot igertek a dolgozo noknek.
tas
Amikor kiderult, hogy till keves gyerek szfiletik, es till sok
a valas, akkor itjra a hagyornanyos not szerepek elvarasa
keralt eloterbe. A mai csaladanyak azonban az elobbi idoszakban szulettek; gyerekkent alig talalkozhattak anyjukkal, a bolcsodeben vagy a nagymamanal nevelkedtek.
Falussy (1990) felhivja ra a figyelmet, hogy killonosen a
tarsadalom hatranyos helyzetii retegeben a nok teljes korii
foglalkortatottsaga kovetkezteben kiveszoben vannak azok
a kovetheto mintak, amelyek nelkiilozhetetlenek a csalad
biztonsagos miikodesehez, a haztartas szervezettsegehez,
fontos hagyomanyok orzesehez, atadasahoz, a gyerekek
elvarhat6 gondozasahoz, nevelesehez.

Lakis
A lakaskerdes altalaban kozponti jelentOsegil a magyar csaladok eleteben.
A lakashoz jutas koltsegeit a haborn utani tlj berrendszer kialakitasakor nem epitettek be a berekbe. A lakashoz
juttatast a kommunista allam magara vallalta, de ezt a feladatot elsosorban gazdasagi okokbol egyre kevesbe volt
kepes ellatni. A lakasepitesbol az allam fokozatosan kivonult; I986-ban a lakasoknak mar 90 % - a maganer6b61
epfilt. Az allami lakaselosztas keretei olyannyira beszlikultek, hogy a fovarosban negy-tiz ev a varakoznsi idO anon
atlagos csaliidok szamara is, akiknek iginlyjogosultsagat az
onkormanyzat elismeri. A K'reket azonban soh nem emeltek e valtozas ellensillyoz‘as4a. A laka.arak &s a hitelkama1:106
1950-tal a hat aims evek
cp,szeriien a munkaeriitartals:4., , k 110/g6sita.a\
nelkiil valositotbik meg

ben .1,
fejlk,Sitcl'S
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tok idlikozben az inflacioval emelkedtek, de korabb n is
eleve remenytelen volt egy szeles reteg szarnara, hog, la'cast vasaroljon.
A 30 csalad kortil kett8nek nincsen (inane lakas.: az
egyik sziilovel el egy lakasban, a masik maganszeme yt61
berli a lakast. Ket olyan csalad van, amelyik sajat tulaj on6
lakasban el, ezekhez vasarlassal jutottak. A tobbiek al ami
tulajdon6 vagy szolgalati lakasokban" laknak.
A lakastortenetek nerni killonbseget mutatnak a ci tany
es a nem cigany csaladok kozott. A ciganyoknal a ti s ikus
fovarosi lakasszerzesi ut elso allomasa a munkasszall joval ritkabban a rokonok. A masodik lopes az alberlet :s az
utobbi evekben az onkenyes lakasfoglalas. Ez utan ki vetkezik az elso Miami tulajdonii lakas, amely rendsz rint
szukseglakas' 2 , majd a vegleges lakas kiutalasa. (Ezt alztan
esetleg elcserelik egy kisebbre es rosszabb minosegure,
mert nem tudjak fenntartani.)
A nem cigany csaladoknal a kiindulopont a rokcnok
vagy az alberlet. A legkedvez6bb 6t rokonoktol (valamelyik fel szulei) kOzvetlentil sajat lakasba vezet. Ez az'rt is
kedvezo, mert az egyiitteles ideje alatt a megosztott agy
akar elengedett rersikoltseg mellett a fiatal csalad k pes
megfelelo osszeget megtakaritani az onallo haztartas egalapozasahoz. Az alberletb61 gyakran nehezebb eljut i az
elso sajat lakasig. A kovetkezo lopes vagy eltartasi sz rz6des (ami kenyszerli egyiittlakast jelent egy idegen dos
emberrel, es penzigenyes megoldas)", vagy hazmest rseg
" Az allami tulajdonu lakas tulajdonosa valojaban az Onkormanyzat, a szolgalati laicise a berlo munkaltatoja, amely csak a munkaviszony idejer adja
berbe a lakast.
Sziikseglakasnak nevezik azokat a lakasokat, amelyeknek minosege alatta
marad a lakisokra meghatarozott hivatalos minimum standardoknak.
" Eltartasi szerzodes = egy lakassal rendelkez5, de magat eltartani nem biro,
tobbnyire iclOs ember es egy lakast keresii szemely kozott jon letre. Az utobbi vallalja az elobbi eltartasat annak ,halalaig, csereben a lakas res leges
hasznalataert, majd pedig orOkleseert. Allami berlakas eseten a berlete lehet
orokolni.
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vallalasaval szolgalati lakas, amit meg kovethet egy aliomas, a szUkseglakas.
Az allami lakasokhoz a tobbseg kiutalassal" jutott
hozza. MindOssze ket csalad orokolte, masik kettO pedig
eltartasi szerzodessel (ami kb. a vetellel egyenerteldi) szerezte meg.
Lenyegesen megkonnyiti a lakashoz jutast, ha legalabb
az egyik fel mar gyerekkent Budapesten elt. A lakashoz
jutas akkor a legnehezebb, ha mindketten csak felnottkent
jottek fel dolgozni.
Mint lattuk, Angyalfoldon jellemzoen rosszak a lakaskOrillmenyek. A 30 csaladbOl 22-t tekinthetunk igazan
rossz lakaskorillmenyunek. Harom szempontot vettem
figyelembe a lakashelyzet minositesekor: vizes es egeszsegtelen a lakas, komfort nelkuli, tul sokan laknak benne.
Termeszetesen nehany esetben mindharom jellemzo a
lakasra. Az okok, amelyek miatt nem tudtak eddig jobb
lairillmenyek koze keriilni, a kovetkez6 tipusokba soroljak
a kerdezetteket.
1.Harom esetben ez az elsd 617,4116 lakasuk, ahol legfeljebb harom eve laknak. Korabban sztilokkel egyutt
vagy alberletben laktak. A harom csalad mindegyike
fiatal, kititalassal jutott a lakasahoz. Mindharom csalad jelentos penzt forditott a lakas komfortositasara
vagy legalabb korszerUsitesere. Szamukra ez egy atmeneti helyzet.
2. Ez az elso" budapesti lakasuk. Ot csalad tartozik ide,
kozUliik egy Erdelybol, negy videkr61 kerult Budapestre. A lakashoz jutas modja valtozatosabb: kiutalas,
eltartasi szerzodes, orokles, szolgalati lakas. Az ideKiutalas = 1990 elott a helyi (yarosi) tanks, iijabban a polgarniesteti hivatal
lakasosztalyAnak hatarozata arrok hogy a tulajdomiban leva lakast az igenylitnek be -be adja.
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tartozok koziil ket csalad lumpennek tekinthet ok
negy, illetve hat eve elnek jelenlegi lakasukban. • masik harom csalad viszont mindossze egy-ket é e, es
feltetelezheto roluk, hogy jobbra fogjak csereld idiivel.
3. Valas kovetkezteben romlott a lakashelyzetiik Hat
csalad tartozik ide, es bar koziiliik otnel a valas u an is
volt — legalabb egy ideig — ket kereso, megsem javitottak lakaskoriilmenyeiken. Mindnyajan hos zabb
ideje laknak jelenlegi lakasukban. Ket csalad an a
jOvedelmi helyzet relative jó, naluk lathatola fogyasztasi preferenciaikban hatrebb sorolodott a 1 kaskerdes megoldasa.
4. Rilzstifolt koriilmenyek kozott 616 cigany csalidok,
amelyek elvileg jogosultak lennenek nagyobb meretii
lakas kiutalasara. Koziiliik egy at eve, a tobbiek pedig
ket-harom eve elnek jelenlegi lakasukban; es ez tmeneti helyzetnek tekintheto, varhatoan szocialis bakashoz fognak jutni.
5. kills emberek, akik eddig nem tudtak javitani elyzetiikOn, es ez mar nem is remelheto. Egyikiik e y 78
eves maganyos no, aki het eve jutott ehhez a 1 Bshoz, es ez szamara egyertelmii javulast jelentett Korabban 31 evig tarsberlokent" elt egy szernel zeti
szobaban', es mar ahhoz is protekcioval jutott h zza.
Egesz eleteben nagyon szereny koralmenyek 14iizott
koran elvalt, gyereke nincsen. Kevesbe nylilvan

Tarsberlo = a kommunista kormany ilial bevezetett lakasgazdalkodis intezmeny. Egy nagyobb lakast tobb, egymassal semmifele kapcsolatban n leva
csalidnak/szernelynek adtak berbe, akik igy kenytelenek voltak egyiitt 'lni.
A regi polgari csaladokban a hiztartisi alkalmazott szamara fenntarto szoba.
Tobbnyire kisebb 12 negyzetmeternel, s ezert a mai normak szerint hi atalosan csak fel szobanak szarnit.
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yak') ket masik csalad helyzete, ahol hosszit idiin at
volt ket kereso, megsem tudtak javitani kOrtilmenyeiken.

Gazdfilkodas
Tobbfele kerdest tettunk fel, es termeszetesen az inform&
ciok sokszor ellentmondanak egymasnak. A legmegbizhatatlanabb valaszokat a jovedelemr61 kaptuk. A nyugdijasoknal a legpontosabbak az Osszegek. A legnehezebben mer
hetok az alkalmi munkakbal szarmazo bevetelek; annak is
oriilniink kellett, ha egyaltalin sikeriilt kideriteni, hogy van
ilyen jovedelmi forras. A keresetekre vonatkozo adataink is
meglehetosen bizonytalanok, nehanyan teljesen irrealis
osszegeket mondtak.
A kiadasok tetelei koziil sok csaladnal az elelemre forditott osszeg bizonyult irrealisnak. A fogyasztas es az arak
ismereteben nemi kalkulaciOt lehetett vegezni, bar ez termeszetesen csak kOzelito lehetett, hiszen nem kerdezttink
meg minden lehetseges arufeleseget.
Amikor az egyes arufelesegekbol a vasarolt mennyisegeket kerdeztiik, a csaladok altalaban visszafogott fogyasztasrol igyekeztek kepet adni. Ezek a mennyisegek tobb
esetben keptelensegnek mutatkoznak, ha osszevetjUk oket a
csalad etkezesi szokasaival. Kiilonosen a vasarolt hUsfelek
es mennyisegiik mutatott disszonanciat az etelfelekkel,
amelyeket fozni szoktak.
A bemondott es a becsiilt koltsegek elteresenek iranya
valtozo. Az elteres ftiggetlen ,attol, hogy a haztartas gazdalkodasa sporolos vagy sem. Ugy gondolom, hogy az inflaciO, a folyamatos aremelkedesek miatt a haziasszonyok
tobbsege szamara kovethetetlenne valt a napi fogyasztasi
cikkek koltsege.
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Az alkoholfogyasztas adatairol is feltetelezniin kell
tab esetben, hogy nem valosak. A dohanyzas igen gy kori,
es bar a cigarettat sokan a piacon vasaroljak kedvez6 'ron,
igy is tetemes osszeget tesz ki ennek koltsege. 23 csal dban
legalabb az egyik felnott dohanyzik, 13-ban a no (is).
hogy a dohanyzas kOltseget nem szarnolja bele
az elelmiszerre forditott kiadasba. Minclossze ket csal 'dban
emlitettek, bogy a dohanyzas csokkentesevel igyek znek
spOrolni.
A kozhit iigy tartja Magyarorszagon, bogy a m gyar
ember szeret jokat enni, es az utolso, amin hajlando s orolni, az az elelmiszer. Evvel egybe is vagnak a kove kez6
interjnidezetek: „En semmit nem adok fel, a szervez tnek
meg kell adni, ami kell. En az ennivalora mindeg ad am."
(56 eves no.) „Nalunk van egy olyan elv a csaladban, bogy
amig tudjuk, legalabb a kajanal tartsuk a szinvonalat. (27
eves no.) Valojaban az emberek nem ragaszkodnak e yire
makacsul elelmiszerfogyasztasi szinvonalukhoz. Az gyik
lehetseges eset, es erre is van pelda a csaladok kOzO t, ha
azert sporolnak a konyhapenzen, mert mas dolgok fog asztasi szinvonalanak megOrzeset preferaljak (pl. az ut zast
vagy a szines teve megvasarlasat). Mas esetben azert, mert
fontosabbnak tartjak, hogy gyerektiket vagy valaki mast
tamogassanak az igy megtakaritott penzbol. A legros zabb
anyagi helyzetben levoknel valoban vegso forrasa a to arekoskodasnak az etkezes minOsegenek es mennyise enek
csokkentese, es ezt idoben megelorte a tobbi kiadas ehetseges minimalizalasa.
Az etkezes kozponti jelentoseget mutatja, bogy a ikor
azt kerdeztiik az interjnkban, hogy kit tartanak szegen nek,
az egyik visszater6 jellemzo volt az elelmiszervasarlas
problemaja (aki nem tud megvenni egy egesz kilo gy . molcsot; aki kenytelen lopni az elelmiszert; aki egy kis m csingos hnsert konyorog a hentesnel — konkret eseteket rleseltek el, amelyekkel talalkortak a piacon).
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A konyhapenzen valo sporolasnak Iegelterjedtebb modja, hogy kedvez6 beszerzesi forrasokat keresnek a csaladok. A legelonyosebb azoknak a helyzete, akik nagyobb
mennyisegii elelmiszert kapnak ingyen, videki vagy kiskerttel rendelkez6 rokonaiktol. A kovetkez6 lepcsofokon
azok allnak, akik anyagi raforditassal, de a kereskedelem
kiiktatasaval jutnak hozza termekekhez. A legjelentosebb
megtakaritas talan a hits beszerzesevel erheto el ezen a
modon. A csalad megveszi a malacot vagy kiscsirket, es
hozzajarul a takarmanykoltsegekhez. Igy csokkenti a hits
arat az is, hogy az allattartasba fektetett munkat lenyegeben
ingyen kapja. Jelentos megtakaritast tudnak elerni azok is,
akik megfeleI6 szemelyes-informalis kapcsolatokkal rendelkeznek, es rendszeresen hozzajutnak esokkentett aril termekekhez. Kevesebb kozvetlen elonnyel jar a nagy tetelhen yak) vasarlas.
A gazdalkodas hizonyos fokii tudatossaganak jele nemely csaladoknal az is, hogy ha mar a penzt nem tudjak beosztani, legalabb tartalek elelmiszert halmoznak fel a penzhianyos idoszakokra. Minden leirt esetre talalunk peldat
kerdezetteinknel. Altalaban a jol gazdalkodas ha a kifejezett sporolasnal tagabban ertelmezziik - egyreszt hizonyos
mennyisegii mobilizalhato penzt igenyel, masreszt beruhazasigenyes. A nagyobb mennyisegekhez tarolOhelyre,
melyhUtore van szukseg.
A csaladok majdnem mindegyike, meg az elobbi lehetOsegek valamelyike mellett is, a legtobb termeket a kozismerten legolcsObb helyeken szerzi be: a piacon es a diszkont-iizletekben. Ettol is elesnek az olyan idOs emberek,
akik nem tudnak bevasarolni maguknak, es nem valaszthatjak meg a beszerzesi forrast.
A beszerzes valamennyi praktikaja sok emheri energiat
es id6t kOt le.
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Jellemzo a haztartasokra, hogy — kiilonosen a feln ttek
— a ruhazkodasrol es a szorakozasrol joval kOnnyebben hajlandOk lemondani, illetve engedmenyeket tenni ab an,
mint mas teriileteken. A gyerekek ruhazkodasa koz onti
kerdes a gyerekes csaladokban, es mar azt is engedme yek
tekintik, ha olcso helyen vasarolnak, peldaul a pia on.
Hasznalt ruhat nagyon kevesen hajlancloak gyerekek szamara megvenni, ruhacsere gyakrabban eltifordul. Sal min
(1991) a haztartas-statisztikai adatok elemzesekor has n16
eredmenyre jutott: a ket- es tobbgyerekes haztartas4ban
618, 19-29 eves n8k ruhazkodasi kiadasa a hason16 kor6 gyerektelen ntikenek csak 50-30 %-a. Gydri es G4bor
(1990) altalaban gyerekcentrikus fogyasztassal talalk zott
az altaluk vizsgalt szegeny csaladoluial. Kiemelik a g rek
ruhazkodasanak fontossagat: az &oda es az iskola rtis
elvarast jelent mint intezmeny es mint kortarscsop rt a
gyerek kulso megjelenesevel szemben. Ugyanakkor ez Inem
feltetlenal annak a jele, hogy a gyerek megkalonboz tett
gondoskodasban reszes81; gyakorta inkabb Ogy ertel ezhetjiik, mint egy eszkort, melynek segitsegevel a csalad
igyekszik fenntartani a konszolidaltsag latszatat a kill ilag
eltitt. H. Sas (1976) lcutatasi eredmenyei azt mutatják, ogy
az alacsonyabb altalanos kulturalis szinvonalO csal dok
igyekeznek a leginkabb eleget tenni ezeknek az elvar soknak, 6k teszik a legnagyobb erofesziteseket anyagi erte emben ennek erdekeben.
Szorakozason alapvetoen a lakason kiviili, penzbe erii16 szabadidos tevekenysegeket ertik, peldaul az ettere be,
presszoba, moziba jarast. A kerdezett esaladok az ur bbi
evekben ezeket egyre kevesbe engedik meg maguk ak.
Ugyanakkor alapveto szukseglet szamukra a szines to e es
a video. Sokszor a gyerekekre hivatkozva veszik me , es
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szinte a gyerekruhahoz merheto fontossagimak tart*. A
legkOnnyebben csiikkentheto kiadasnak a csaladok a kOzlekedesi koltseget tekintik: bliccelnek, egyikiik kifejezesevel:
„kukkolnak".
A 30 csalad gazdalkodasa es fogyasztasa kiilonbsegeket
mutat, ezeket probaltam meg megragadni az alabbi tipusok
leirasaval.
1. Szegeny-sparolos. Leginkabb a hnsfogyasztas foka
jellemzi ezeket a csalidokat: keves felvagott, tokehus
helyett fokent csirke, egeszben vagy kevesbe nemes
reszei (jobb esetben szarny, rosszabban csak apreilek,
meg rosszabban far-hat). A serteshus inkabb csak
hiisos sertescsontkent jelenik meg a konyhaban. Ha
esznek halat, vagy ingyen jutnak hozza pecazasbol,
vagy heket vesznek a piacon. Viszonylag sok tojast
vesznek, hnsfele, felvagott helyett. Keyes a tej, a gyiimolcs, utabi inkabb csak szezonban. Az etelfelesegeknel jellemz6 a sok leves (tobb napra fozve), sok
krumpli, kaposzta, fozelekek, es kiilonosen a tesztaetelek — tipikus szegeny-etrend. A piacon veszik olcson (a rossz minkisegli csempeszanikent behozott)
kavet, a legszegenyebbek ezt meg Otthon kaveval (a
legolcsobb, meg kavet tartalmazo fajta, fele kavepot16) keverik. A visarlas ezeknel a csaladoknal szinte
mindig a piacon es diszkont-elelmiszerboltban tortenik.
Ezekben a csaladokban egyertelmilen vissza kellett
szoritani a fogyasztast a koribbi evekhez, meg az elozo evhez kepest is. Bizonyos drufelesegekrol teljesen
le kellett mondaniuk. A haztartas felszereltsegere jelhogy tobbnyire csak fekete-feher televiziO van,
es legfeljebb nem automata mosOgep. Helyzettiket
perspektivatlannak
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2. Kozepes. FOleg olcsobb serteshUsfelesegeket v sznek es csirket, marhabOl legfeljebb leveshnst. A k vet
6k is a piacon veszik meg. Vasarlaskor altalaban komoly energiat forditanak az olcsobb lehetosegek felkutatasara, inkabb ritkabban, nagyobb tetelben v sarolnak, fagyasztanak, befoznek. Tobb tejet, gyti 61csot fogyasztanak. Valtozatosabb az &rend, tobb hagyomanyos hUsetel szerepel, hetvegeken jobb etel • ket
esznek, mint hetkoznap. Ez a fogyasztas is spot . lOs,
de bizonyos szintet megtart, valtozast inkabb a hUs
min6segenek, mint mennyisegenek csakenese jelent.
(Regebben karaj, comb, ma tarja, oldalas — azaz c$ontos hnsok.) A haztartas jobban , felszerelt, el6fordul
szines teve es van mosagep. Altalaban van segito
csaladi vagy intezmenyes 'Altera. Tobbnyire van
valamifele perspektiva arra, bogy javuljon a helyzeta, vagy legalabbis ebbol a szintb61 ne keOjen
engednia."
3 Kenyelmes. A legfontosabb kiilOnbseg ismet a hUlsfogyasztasban van: tobbet es jobbat vesznek (me ha
olcsobb lehetosegek segitsegevel is). Bonyolul abb
etelek is el6fordulnak, tobb a gyiimolcs, valtozato abb
a zoldsegfele. A 'Ave nem feltetleniil a piacrol erul
a haztartasba. Jelentosebb — elismert — alkoh lfogyasztas van. Olyan „luxusfogyasztas" is van, 'pint
mirelitIg, levespor, kola, jegkrem stb. A haztartas felszereltsegere jellemzo, bogy van szines teve, automata mosogep is, es tab esetben auto is.
A haztartasok fenti tipusokba sorolodasa nem egyszeriien a jovedelmi helyzetiik fiiggvenye. Szamos temrez6
befolyasolja a fogyasztasi strategist. Az elso tipusba
'' A szerzO itt termeszetesen nem romlo altalanos gazdasagi feltetelekkel szamolt, hanem csak a csaladban rejlo lehetrisegekkel. (A szerk.)
'" Mirelit = melyhiitott elelmiszer. Dragabb, mint ha frisset vesz az ember.,
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tek alacsony nyugdijasok, munkanelkfiliek es gyerekesek.
De ide tartozik az a gyerektelen par is, akiknek nagyon sok
adossaguk van, es atmenetileg sporolni kenytelenek. A
gyerekesek egy resze a kovetkez6 tipusba tartozik; erzekelhetoen &pi-Km a gyerekek miatt igyekeznek a fogyasztasi
szinvonal meg6rzesere. A harmadik tipusba tartozas sem
egyertelmilien a bevallott jovedelemt61 fugg. Fzek a
haztartasok nagy kiilonbsegeket mutatnak. Az egyik fajtajuk az, ahol jelent6s a jovedelem es alacsony a lakasrersi,
de a bevetelek nem elegend6ek ahhoz, bogy a lakast jobbra
tudjak cserelni. A kiadas jelentos reszet az elelemfogyasztas teszi ki. Ezeknel a haztartasoknal el6fordul kiilfoldi utazas is. A masik tipusba azok a sokgyerekes, altalaban cigaily haztartasok tartoznak, ahol megbecsiilhetetlen a befoly6 jovedelem nagysaga, es a gazdalkodas sajatos logikat
kovet. Az egyik csalad peldaul dijhatralekos, mar egyszer
ki is kapcsoltak naluk az aramot, ugyanakkor autot tartanak.
Az els6 tipusba of haztartast tudtam besorolni. Ide tartoznak Elettarsi viszonyban &hick, mindketten elvaltak, kozos gyerektik nines. A no 37, a ferfi 38 eves. Mindketten szegany csaladokbol szarrnaznak. A joveclelmilk
nem annyira alacsony, mindketten harom muszakban dolgoznak betanitott munkaskent egy textilgyarban. A lakasukhoz csaladi oroksegkent jutottak hozza; nagyon rossz
allapotban volt, amikor bekoltortek harom eve. Jelentos
iisszegii kolcsontOrlesztesek es gyerektartas terheli Oket. A
kOlcsOnoket reszben lakasfelszerelesi targyakra vettek fel,
r(jszben rokonaik adassagat kenyszertiltek
Facie-feller televiziojuk es (nem automata) mosOgepiik
van. tipikus sporolos konyhat vezetnek: csirkeszarny,
csont, sziv. Etelek: bableves, hnsleves tobb napra,
parizsi rantva, Hitt tszta, bundaskenyer.
paprikaskrumplii niar draganak tartjak. [deg sokat kolienek
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rettara, de mindezt a piacon veszik meg. Sorbol a legolcsobbat veszik. 10 000 forintra becsillik az elelmis erre
forditott havi kiadasukat, es ez szamitasaim szerint r alis.
Ennek az osszegnek csaknem a fele megy el a kavera, igarettara, sorre. A honap utolso napjaira eleg gyakran kOl son
kell kerniiik 500 forintot. „Nem vagyunk szegenyek, ert
tisztaban jarunk, nem eheztink. De azert, mert egy s Ines
televiziOt nem tudok megvenni a mai vilagban, tehat nem
mondhatom magamat meg a kozepretegbe sem" — mdndja
a no, es meg hozzateszi, hogy akinek lakasa van, az mar
nem szegeny.
J.: egyedtil 616 79 eves, nyugdijas n6. A szulei meghaltak gyerekkoraban, egy ideig nagysztilei neveltek, ntajd
menhelyre kertilt. Utana novere vette magahoz nehany
evre. J. 19 evesen ment ferjhez. A ferje, aki ugyanIcsak
koran arva lett, szakmunkas volt, J. pedig betanlitott
munkas. A fiuk 1936-ban sziiletett, 44 evesen meghallt. A
fed 1937-tO1 1948-ig katona volt, illetve hadifogol . J.
visszaemlekezese szerint az otvenes evekben eltek a legjobban, mert akkor minden olcsO volt. Ennel fonttAabb,
hogy ekkor egy ideig harom keres6 volt a csaladban. Het
eve ozvegy, nincsen hozzatartozOja. Egyetlen jOvedelme a
nyugdija, igen alacsony. Amikor megkapja, kiszamol a es
felreteszi a lakasrersi-, a gyogyszer- es az elelmiszerk' ltsegeket. Aranylag magas a lakas rersije, mert minden villannyal miikodik (valaha szinte ingyen kaptak az aralmot,
mert a ferje az Elektromos Miiveknel dolgozott). Sok enzbe kernl a gyOgyszere, es olykor az orvosnak is fizet. J -nek
ketszer volt infarktusa, harom eve kapott pacema ert,
cukorbeteg. Teriteses szocialis etkeztetesben resz sill,
naponta hoznak neki fon &ell. Ezt azonban tobbnyire ehetetIcnnek tartja, es odaadja a szomszedjanak, egy eg edul
616 feriMak. A bevasarlasait reszben ez a szomszed vegzi
szivessegbol, reszben egy szocialis gondozOno szereny
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teritesert. Az ut6bbi megoldas hatranya, hogy J. relative
dragabban jut hozza az elelmiszerekhez, mert a gondozOn6
a legkOzelebbi boltban vasarol a szamara. Pontosan kiszamolja, bogy egy heten hany zsomlere, hany tojasra telik a
maradek penzbol. Sokfele drucikkr61 lemondott mar; a
sajtrol, a dietas befottekrol, a levestesztarol peldaul. Kavet
azert nem szokott inni, mert csak a legolcsobbra futna a
penzeb61, azt viszont ihatatlannak tartja. A cukorbetegsege
titian naponta otszor kellene ennie, lehetoleg dietas eteleket. A visszaszoritott fogyasztas mellett is komoly gondot
jelentenek szamara a nagyobb beruhazasok. Legalabb het
eve nem volt festve, es ez nagyon zavarja, mert egyebkent
nagy gonddal tartja rendben a lakasat. Az utobbi evekben
elromlott a mosogepe, a htitOszekrenye, a tilzhelye, ezeket
nagyon nehezen tudta potolni, illetve olcsobb megoldasokkal helyettesiteni. Fekete-feher televizi6ja, (nem automata)
mosogepe van. Nyilvanya.16, bogy J. egesz eleteben sporolt: elmondta, hogy nemreg hasznalta el az utolso doboz
mosoport abbol a keszletb61, amit meg a ferje vett meg. J.
messze a legelkeseredettebb ember osszes interjUalanyunk
kozul. Haragszik az egesz vilagra: a kormanytol kezdve a
szomszedokig. Ezt az eleterzest nyilvan alapvet6en meghatarozza az, hogy kepesnek erzi magat arra, hogy egyszerre megegyen ket csirkecombot, de ehelyett olykor mar csak
szaraz kenyeret ehet rantott levessel.
A masodik tipusba tiz haztartast soroltam, nemelyik
tulajdonkeppen hatareset. llyen C. is, aki szociologiai
szempontb61 alig kulonbozik J.-tol. 78 eves, elvalt, gyereke
nincs, kozel 40 eve egyedul el. Haztartasi cseled, majd
kidonfele gyarakban segedmunkas, betanitott munkas volt.
23 eve nyugdijas. Az egyetlen jovedelme alacsony nyugdija. A lakas rersije aranylag alacsony. Mennyisegre nagyon
keveset fogyaszt, de keves onmegtagadassal el. Az etelek:
csirkeszarny rantva, mell siitve, combbol porkolt, karfiolie427

yes, lecso, soska, rantotthUs, fozelek hassal, csaszarsz Lonna. Kaye a piacrOl. Neha kremes a cukraszdabol; rege hen
gyakrabban megengedhette maganak. Tovabbi lux sfogyasztas szamara, ha tejszint vesz a kavejaba, vagy eg tejfOlt eszik vacsorara, madartejet keszit maganak. Fe etefeher televizioja van, mosogepe nincs. A hazban 1 k6,
ugyancsak maganyos 92 eves nenirol gondoskodik. Va arol
neki, foz rd, napjaban tobbszor meglatogatja. Lehet, ho y a
ket asszony eleterzese kozotti kulonbseget az magyar zza,
hogy C. vallasos, J. pedig nem.
Ennek a tipusnak jellemzobb kepviseloje P., 37 ves
ozvegy harom gyerekkel. A nagyszilloi generacio na yon
jomOdU volt, a sztilok meg ebben nottek fel. Az otv nes
evekben polgari-ertelmisegi szarmazasuk miatt P. apja Csak
alkalmi segedmunkakat vegezhetett, a csalad nagyon rossz
anyagi korillmenyek kozott elt. Anyja kesobb belepOt a
kommunista partba, es sikertilt kompenzalnia ezt a szattmazasi hatranyt; vezeto beosztasba kerUlt. A ket gyerek, P. es a
batyja, az egyik nagymamanal, majd hetes nevelointdzetben nevelkedett. A szillok hazassaga megromlott, az atiyanak ket infarktusa volt. P. a rossz csaladi eletnek tulajd6nitja, hogy 18 evesen pszichiatriai klinikara kerUlt. Az altalanos iskola utan dolgozni kezdett, tovabbi iskoldit mt1nka
mellett vegezte. Vegyeszlaboranskent, majd apolon6 ent
dolgozott. 22 eves koraban rovid eletii hazassagot ko ott;
alberletben laktak. A \raids utan anyja nem fogadta vi sza.
28 evesen ment masodszor ferjhez. Ferje elelmiszer olti
vezetohelyettes volt. Ket evig alberletben laktak, ott s Uletett az elso gyerek. 1985-ben kaptak egy 22 negyzetme res
vizes szukseglakast. A ferjet 1986 vegen leszazaleko tak,
sUlyos erszUkiilettel. Mindket labat amputalni kellett. 1 87ben megszilletett a masodik gyerekiik. Harom eve ka tak
jelenlegi lakasukat, amely masfel szobas, komfort nel Uli,
hagyomanyos fiitesii. A harmadik gyereket nem terve tek,
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lavaly szilletett. Ez ev marciusaban meghalt a ferje. Atmenetileg ez teljes anyagi csodot jelentett a csalad szamara.
Mostanra rendez6dott a helyzetilk. A gyes es csaladi potlek
mellot ozvegyi nyugdijat, arvaellatast kap a tarsadalombiztositastol, az onkormanyzattol pedig rendszeres es rendkiviili nevelesi segelyt, elelmiszercsomagot. A keszpenzbevetel havi 42 900 Ft. A csalad anyagi helyzete egyertel!Mien javult a korabbihoz kepest. A haztartas felszereltsege
inkabb a korabbi allapotot tiikrozi, fekete-feher televiziojuk
es (nem automata) mosogepilk van. Komfortos allami lakas
kiutalasat kerelmeztek. Feltetelezesem szerint P. nem eleg
jOl gazdalkodik a penzzel. A legkozelebbi boltban vasarol
elelmiszert, gyerekruhat viszont olykor a piacon is A lakber csekely, de az utobbi honapban haladekot kellett kernie.
la penzzavarba kerill, a szomszedjatol ker kolcsOn kisebb
osszegeket. A csalad elelmiszerfogyasztasi szinvonala atlagos. Etelek: suit csirke, paprikasknimpli, sargaborsO, lencse, krumplifozelek. Az egyik gyerek csak sonkat hajlandO
emit, gyengebb minosegil felvagottat nem. P. rendszeres
alkoholfogyaszto, evvel „tompitja" magat. Lelki kondiciojanak megtartasaban segiti meg, bogy neofita buzgalommal (reformatusbol tert at, korabban nem volt vallasos)
vesz reszt a katolikus egyhazkozseg eleteben. „Nem vagyc.)k szentfazek. Ott olyan j6 csend van, nyugodtsag.
Annyira nyugalmat ad, hogy elmegyek egy heten egyszer.
Nem szol a harom gyerek haromfe161. Annyira kell ez.
Vegul is ez a kikapcsolOdas."
L. 65 eves elvalt no, elettarssal el. Kozeposztalyi csaladi hatterb61 indult. Fiat hateves koratol egyedUl nevelte. 30
eve vette munkaltat6i segitseggel masfel szobas szOvetkezeti lakasat. A reszleteket 20 even at torlesztette. Nyugdijazasaig banktisztviselokent dolgozott. Nyugdija alacsony, elettarsde aki szinten szellemi dolgoz6 volt - valamivel magasabb. Nincsenek kozos kasszan; mindkett6jiik
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lakasat fenntartjak (bogy az unokalcra orokithessek), h 1 az
egyikben, hol a masikban laknak. Az elelmiszer-kOlt egeket megfelezik, ki-ki maga fizeti a lakasa fenntartas L.
nyugdijanak felet forditja elelmiszerre, kozel negye et a
lakasa rersijere. Ha nincsen rendkiviili kiadasa, akl4or a
nyugdija 5-10 %-át tudja megtakaritani. Van szings es
fekete-feher televizioja, nem automata mosOgepe, mellyh6toje. Idonkent mindketten tamogatjak a gyerekeiket, viszsza nem teritendo kolcsonnel. L. unokai nyaron eleg sok
idot toltenek veliik, 6 olyankor valamivel tab penzt tosz a
kozos kasszaba. A fogyasztas minden terilleten igyekszik
sporolni. Telen nem fliti a kisebbik szobat. Ugyel M., hogy
csak annyit telefonaljon, amennyit az alapdij fedez. Az
iijsag el6fizeteser61 lemondtak. Ruhat a piacon, vagy leertekelesen, vagy a Voroskeresztnel vasarolnak magulmak,
es neha az unokaknak is ajandekkent. Nagy tetelben a piacon vasarol elelmiszert, befoz es fagyaszt. Mar nem vesz
karajt, hanem csak dagadot, oldalast, tarjat, idonketit az
egesz csirke helyett csak aprolekot, far-hatat, labat. Feltetkent regebben porkOlt volt, most mar lecsOkolbasz. Kevesebb gyiimOlcsot esznek; olykor ketten egy banant. Tavaly
meg igenybe vett& a patyolatot. Az etelek normallisak:
trakleves, gyakran paprikaskrumpli, kelkaposzta-f6 elek,
karfiolleves, turns palacsinta, soska tiikortojassal. eves
olcso kavet vesznek, es keverik feles kaveval. Majgnem
minden evben nyaralnak belfoldon (nem a szezonban , kb.
havonta kirandulnak L. regi munkahelyenek nyugdi asaival. Ezeket a kiadasokat az elettars fizeti. L. nagy ern esziteseket tesz, bogy tartsa a megszokott kozeposztalyi szintet; elettarsa segitsege nelkiil ez nem sikeriilne. ( . fia
veletleniil belekeriilt egy masik kerdoives felveteln kbe;
hasonlo eletszinvonalon el, mint anyja. Valamivel tobb
tamogatast kapnak felesege csaladjatol, mint L.-t61.)
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A harmadik tipusba soroltam 14 haztartast. B.-ek kozOkorii hazaspar, nincsen eltartott gyerektik. A no 43, a
ferfi 57 eves. 20 eve elnek egyiitt. Mindketten elvaltak
egyszer, ez a masodik hazassaguk. Az asszony larva 25
eves, szakmunkas, ferjezett, elso gyereket varja. Oket segitik mindenfele modon. A ferj harom evvel ezeltittig negy
gyereke utan fizetett gyerektartast. Mindkettojiik apja szakmunkas volt. A ferfi budapesti, maga is szakmunkas; kOzel
40 evet dolgozott hajogepeszkent, 17 evig tengerjar6 haj6kon, bejarta a vilagot. Egy eve leszazalekolt nyugdijas,
mellette rengeteg alkalmi munkat vegez. A no egy fovaros
kozeli kozsegben nevelkedett, 15 eves kora 6ta Budapesten
dolgozik. Seged- es betanitott munkakat vegzett. Hat eve a
piacon dolgozik egy husiizletben, hetkoznapokon napi 1213 &at, es valamivel kevesebbet szombaton es vasarnap is.
Hosszi:i ideig alberletben laktak, tiz eve eltartasi szerzodessel (lenyegeben vasarlassal) jutottak ehhez a lakashoz.
Fgyszobas, komfort nelkuli hagyomanyos ffitesii, a rersije
alacsony. Szeretnek elcserelni komfortosra. A bevallott
jovedelmiik keptelentil alacsony, es messze alatta marad a
kiadasaiknak. Szines televiziOjuk es (nem automata) mos&
gepiik van. Evente draga kulfoldi tarsasutazasokra megy az
asszony (pOtolja ferjevel szembeni hatranyat), utoljara
Egyiptomban volt. Az elelemre forditott kiadast messze
alulbecsulik. Nagyon iigyesen gazdalkodnak: a no a piacon
dolgozik, a ferfi minden nap segedkezik ebben, es napja
egy reszet ott tolti — sok kedvezmenyes beszerzesi forrashoz jutnak hozza. Kiilonosen nagy osszeg megy el luxusfogyasztasra: draga kave, cigaretta, alkohol. Aktiv tarsaseletet
elnek, vendegeket hivnak. Szinvonalas eteleket esznek:
borsostokany, gombas szelet. Sok gyamolcsot fogyasztanak, naponta minimum egy kilot. A jovedelmiiket felelik.
,

A hat cigany csalad kozul negyet ebbe a tipusba sorol1,1m. 1). haronigyerekes, 30 eves asszony. A kerdOiv idejen
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azt allitotta, bogy egyediil neveli a gyerekeit. Anyja B idapesten dolgozott, munkasszallon lakott, tab elettarsa olt.
Hat gyereket a nagymama nevelte Szabolcsban; an ikor
meghalt, a negy kisebb gyerek allami gondozasba k rult,
D. pedig a szomszed kozsegbe, mar csalados batyja oz.
Korillbelnl 12-14 eves volt ekkor; ket unokaoccset ondorta, mig batyja es felesege Budapesten dolgorta 15
eves koratO1 el egyiitt ferjevel, aki a sogornoje occse. Egy
ev mnlva feljottek Budapestre dolgozni, epitdipari segedmunkasok lettek. 17 evesen megsztilte elsd gyerekt, a
gyes idejet anyosanal toltotte a gyerekkel. Utana nj1361 feljott Budapestre dolgozni, majd 1983-ban megsztillte a
masodik gyereket, es ezintal mind a negyen hazakolto)rtek.
Hamarosan megint felkoltortek, alberletben laktak; eklhelyezkedett takaritonokent. Azutan a ferjetol kiilon kOltozott
a gyerekekkel, es fingaval, valamint annak gyerekevel
lakott egyntt evekig, alberletben. Harom eve kapta jeleOlegi
34 negyzetmeteres, egyszobas, komfort nelkuli lakasat.
Hilga mar elkoltozott. Ferjevel kozben is tartotta a kapicsolatot, es ez ev elejen megszulte harmadik gyereki)ket.
Nehany hó-napja njra egyiitt elnek. A legidosebb gyerek
nagyothall, kisegito iskolaba jar. A fed betanitott komaves,
mellette alkalmi munkakat is vegez, aranylag jO1 kere$. D.
gyesen van. Kapnak meg csaladi potlekot, rendkiVfili
nevelesi se-gelyt, napkozidij-teritest. Van szines telev ziojuk („A teve a picinek volt a kivansaga"), (nem auton ata)
mosogeptik es motorbiciklijiik. A lakas rersije alacsori . A
gazdalkodasuk nehezen attekinthetd. D. azt allitja, ogy
egy heten elmegy 6000 forint elelemre, es ehhez jolt n a
hetvege, ami tovabbi 3000 forint. A bevallott jovedel rink
kozel 30 000 forint. Az elelmiszerfogyasztas neh ten
szamba veheto. A gyerekek kak.aot kapilak reggelir , at
egyik legdragabb tejfelet vasarolja. D. azt allitja , logy
naponta esznek hUst, kozepes minosegii scrtest vagy 'sirkat. Sok gyUmolcsot es zoldsegfelet vasarolnak. A ciga ctta
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napi 200 Ft-ha keriil , mindketten ket-ket dobozzal szivnak
el. A lerj kozepes minosegii sort iszik A legkisebb gyerek
szamara Libero-pelenkat.' vesz.
A csaladok gazdalkodasat konnyiti ugyan kozvetlentil
az onkormanyzati segelyek nehany lajtaja: napkozidijterites, tejjegy, elelmiszercsomag, ruhavasarlasi tamogatas.
Ezeket szivescn is veszik a tamogatottak. megsem tekintik
ugy 6ket, mint ami csokkenti a csalad kiadasait. ValOdi
segitsegnek megis csak a keszpenzsegelyek szamitanak
.1e1icing), 'logy a csaladi beveteleknel senkinek sem jutott
esiebe, hogy ezeket a nem keszpenztamogatasokat szamba
vcgyc. (A napkoziterites osszeget nem ismerik, csak azt
tudjak megmondani, hogy 6k mennyit fizetnek Cale )

Vagyak es felelmek
A vagvakat eleg er6teljesen meghatarozza, hop melyik
(letszakas/ban van a vagyakoze. Az egeszen fiatalok a
legambiciOzusalThak, es a leginkabb biznak benne. hogy
elerik celjaikat. Ezek a celok: fokeppen konkret fogyasztasi
lavak megszerzesc, magasabh eletszinvonal elere.sc.
A legid6sebbeknek mar, a puszta megelhetescii tnl, ninesenek vagyaik, es Ogy latjak, hogy eletszinvonaluk fenntartasa vagv csokkenese is rajtuk kiviil alto tenvezOktol
kigg: kovetik-e a nyugdijak az inflaciOt vagy sem Mint az
egyik 78 eves asszony megfogalmazza: „Tervezni csak
Ikkor lchct. ha az embernek penze van Nekem mar nines
ter\ cm. nines j0v6m." Egy 72 eves ass/0[1y (egvcdiil
114[Lvon rossz anyagi es lakaskortilmenvek kozott. cletutja
1):11 v olt tragcdiakkal) elegedett sorsa\ 11, inert agyait
crekci mcgvalOsitottak: a/ egyik masods/orra ()Ran fer1111p .11
mint .1

.tr -t.n,triN it 1., l' linpctshei
tnt ,t1\ t)t, (t,t.1 , ot.))
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jet talalt, amilyet 6 szeretett volna, es ket Tanya olyan I asban el, amilyenben 6 szeretett volna elni.
A kOzeps6 eletkor-reteg a sajat eleteben keves pers ektivat lat, a megfogalmazott eletcel a gyerek jovojere v natkozik: tanuljon, amig kepessegei engedik (ez altalaban
szakmatanulast jelent), azutan legyen munkahelye, es
kepes legyen megelni belole. Egyik kerdezettOnk, 27 eves,
egygyerekes n6, eleg karakteresen fogalmaz: „a mi eletiinkkel mar nem eri meg foglalkozni. Olyan szinten, bogy
magunknak biztositsunk valamit, ez mar nem megy egy
elet alatt, hogy magunknak is meg a gyereknek is". Heteves
kislanyuk jovojet teljes reszletesseggel elkepzeltek Mar:
elvegzi a kozepiskolat, utana pedig ferjhez megy egy
fOldihez, es Angliaban vagy Amerikaban fog egyetemre
jarni, ertelmisegi lesz belole; kiilfoldon eli le az eletet.
A masik altalanos vagy — kiveve az oregeket, akik mar
ebben sem remenykedhetnek — a lakashelyzet javulasa. lEzeket a vagyakat nagymertekben meghatarozza a vagy4ozo
pillanatnyi elethelyzete is. Aki egy 13 negyzetmeteres,
egyhelyiseges lakasban el, annak „egy szep, berendezett
szobakonyhas lakas" az elerendo cel. Aki komfortos lakasban lakik, kertes hazra vagyik.
A felelmek altalaban a megelhetes nehersegeire vsmatkoznak. Ennek egyik legmegrazObb peldaja az a cs lad,
ahol egyOtt el egy 63 eves asszony 44 eves munkan
agglegeny fiaval es 83 eves anyjaval. Az asszony atto retteg, mi lesz veliik, ha anyja meghal, es akkor az 6 nyu Tdija
lesz az egyetlen biztos jOvedelmOk. Most a ket nyug ijbol
es rendkivOli szocialis segelyekbol elnek. Ez a felelem csak
az egeszen fiataloknal nincsen meg.
A masik idoskori felelem: a betegseg. Egyik kerdezettiink 61 eves asszony, egyediil el. Ket csalados gyerekenek,
unokainak rendeli ala az eletet. Ha az unokak betegek, ha
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iskolai szilnet van, 6 vigyaz rajuk. Hetente jar hozzajuk
fOzni, elelmiszert hord nekik. Attol tart, ha megbetegszik,
nem lesz, aki gondozza, mert a gyerekei tOlsagosan elfoglaltak.

Eletstrategiak
A csaladok eletstrategiajahoz hozzatartoznak preferalt ertekeik; azok az eszkozok es forrasok, amelyek segitsegevel
vagyaikat meg kivanjak valositani, az eletmOdjuk, es termeszetesen a gazdalkodasi stilusuk is.
Kozottilk meglehet8sen IdilonbozO eletstrategiakat talalunk. Az egyik tipust jeleniti meg E es csaladja. A kitlizott
eel a nyugodt es anyagilag kiegyensitlyozott &let. A megvalositas eszkoze szamukra a kemeny munka. Barmilyen
munkat hajlandok elvallalni, viszont elitelnek mindenfajta
Ligyeskedest. A cal akkora hangsOlyt kap, hogy a hozza
vezet6 nt ennek alarendel6dik: a j6v6 nyugalmaert es kenyelmeert felaldozzak a jelent. Minden fogyasztast visszaszoritanak, a szabadidejukr61, a pihenesr61 lemondanak.
Etta' elesen killonbozik az F. csalad strategiaja. Ok
elsOsorban a jelenben akarnak jol elni. Az 6 eletiik is rengeteg munkaval telik, a kedvez6 beszerzesi forrasokra is rengeteg energiat forditanak. Rendkiviil ugyesen gazdalkodnak. Eleg sok kudarc erte oket korabbi eletiikben, es ezert
revidealtak celjaikat. A szinte megvalosithatatlan vagyak
elereseert nem Idizdenek, nem sanyargatjak magukat. Korabban ez nyilvan nem igy volt: a ferfi gyomorfekelyes.
Mar csak, mOlt idoben fogalmaz F.: „Kertes hazat szerettem
volna." Ok most akar* elvezni a sok munka gyiimolcset,
a tavoli jov6r61 pedig lemondanak. „Le van szarva (az areinelkedes) mondja F. —, akkor is kell flitenem, akkor is
kell foznOm, ha sotet van, akkor is fel kell kapcsolni a vil-
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lanyt, a csalad akkor is enni akar. Tenni nem tudok emmit." A jovedelmiiket megeszik es megisszak. okkal jobb a kozerzetiik, mint E.-eknek.
Mindket eletstrategia tudatosan valasztott, es pers e ez
a tudatossag nem mindegyik csaladra jellemz6. KtizOs
benntik az is, hogy 6gy gondoljak, sorsukat sajat kezUkben
tartják.
Ugyanakkor az, ha valaki kUlso forrasbol varja a segitseget, nem feltetlenUI jelent kevesebb hatarozottsagot az
eletvezetesben. Ezt a tipust peldazza G. Nagyon j6 anyagi
kortilmenyek kozott elt mielott elvalt. Az6ta harom igyereket egyedtil neveli, es minden erdvel azon van, bogy ne
kelljen engednie a korabbi eletszinvonalb61. Ezt lenyegeben sikertilt is elemie. Minden lehetseges segitseget tnegszerzett a maguk szamara. Az onkormanyzati segejlyek
valamennyi penzbeni es termeszetben formajat kapja; Ezt
kiegeszitik bizonyos fajta munkahelyi juttatasok. A thunkatarsai ingyen hordjak neki a gyhmolcsot. A nagyszliildk
jelentds keszpenzzel, termeszetbeni ajandekokkal es rthunkaval segitik. Sikerrel pumpolja a kornyezetet, es melysegesen elegedetlen a helyzetevel.
,

Tobb csalad prObalkozik hason16 strategiaval, de alltalaban _loyal kevesebb sikerrel. Kozos benntik, hogy meg vannak gydzddve arr61, bogy ezek az — akar intezmenyes,!akar
rokoni — segitsegek jarnak nekik, es fel vannak haborkiva
azon, ha valaki ketsegbe vonja, hogy dk maguk mihdent
megtettek boldogulasuk erdekeben. Jellemzd, hogy teli
vannak irigyseggel es citihvel mindenki irant, aki naluki, jobban el. Az intezmenyes tamogatasok merteket keve'snek
tartjak.
A kerdezett csaladok egy reszenel alapvet6 problila,
hogy lenyegeben hianyzik a tudatosan valasztott eletstIrategia. Peldanak V.-t valasztottam. 36 eves. Sziilei fiatal
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zaskent keriIltek fel Budapestre, es nehanv ev alatt sikertilt
megfelelo anyagi helyzetet teremtenink a inaguk sztimara.
V 12 eves volt , amikor sziilei elvaltak, a ket es felszobas
lakast ket kisebbre esereltek. Anyja nem ment ujra ferjhez,
V. vele lakott 32 eves kordig. V. gyengen tanult, nagy
nehersegek Aran, tobb bukas utan megszerezte az erettsegit.
Fizikai munkaskent kezdett dolgozni. maid szellemi munkakorbe keriilt. Ezt a yaltast valaszithileg segitette, bogy
funkciOt valialt a Kommunista IfjUsagi Szovetsegben, es
• egzett ket politikai iskolat. Jelenleg egy bankban dolgo•
Tanacsi kititalassal jutott hozza aclenlegi lakasahoz:
kicsi cs rossz minosegti lakas. Elettarsaval kozei fel eve el
egviitt. Az elettars utolsO foglalkozasa autObuszsoltir, jelenleg munkanelktili, segelybol es alkalmi munkakhoi el. V.
kapcsolata ma is nagyon eras anyjaval, amig Ct2VC(1 .61
cg ∎:'iltalail nem vezetett haztartast, naponta nala
ch. A
• isarlasok es a f6zes jelent6s reszci tovabhra is anyja
C2/1 Nyilvan ennek kovetkezmenve, hogy
liagvoil
losszul gazdalkodik, nem tudja heosztinii a penzi v hOnap
els6 feleben jol elnek, azutan sperolnak
elete fontos tes
kck eshe fontos) kerdeseiben hatarozathin: valtortasson-c
munkithelvet,
gyereket. Az elc.aet perspektk
mak tartja, minden bizonytalannak tianik szamara. es a felmern16 nehersegekkel szemben tehetellennek erzi inagat.

A nak helyzete a csaladokban
INc ■ es olyan kOzvetlen informaciO all rendelke. • inikre,
mielvnek alapjan merhetnenk a no poilciojanak
lerie\ cl vagy elettarsaval szemben. Sokszor inkabh aprObb
eiszelasokr61, henyomasokr61 van csupan szo Nehanv
eselhen eleg JO kepet adott a csaladi ero‘ iszonvokroi. ha a
Jeri es a feleseg is interjUalanv volt.
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A parkapcsolatban 616 n6k harmada-fele ergs po icioban van. R. egesz csaladjan uralkodik. Dont6 befolyas van
a csalad a gazdalkodasi stilusara, az otthon rendjere. hetkoznapi ugyekben 6 dont, mert ferje nagyon kevese van
otthon, gyakran dolgozik videken, rengeteg alkalmi m nick
vallal hetvegeken is. A fed jol keres, haztartasuk jol f Iszerelt. R. azt mondja, bogy a problemakkal nem akarja ferjet terhelni. Ha a csalad penzzavarba kerul, akkor R. a ferje
zsebpenzet csokkenti. Mindenen igyekszik sporolni,
dent fillerre kiszamol. Szinte kizarolag oleso helyeken
vasarol, nagy keszleteket halmoz fel. Minden beruhaZasnal
elsOdleges szempont a gazdasagossag. R. altalaban Ogesz
napjat otthon tolti, munkanelkilli segelyen van. Egesz tiapja
haztartasi munkaval telik. Nem mer napi egy kavenal tobbet inni, „mert ha mar kett6t iszom, akkor ingerilltebb
vagyok, idegesebb, akkor felforgatnam az egesz Itazat,
Ujbol kezdenem a takaritast. Mert annyira hajt engem,
annyira szorgos vagyok, hogy muszaj dolgoznom, nem
erdekes, hogy mit, de valamit csinalnom kell". Csak a ferje
dohanyzik. „A konyhaban meg van neki engedve, hogy elszivja, de nem szeretem, hogyha dohanyzik. Mindent atjar
a filst. Meg maga az, hogy az egeszsegnek is art." A kOztilk
folyo vitakra utal, ahogyan ferjet idezi: „Azt mondja, hat
azert mindenr61 nem mondhat mar le." A gyerekek helyzete
sem lehet sokkal konnyebb. Ha kimennek a szobabol a
konyhaba, ki kell kapcsolniuk a tevet, hogy sporoljanok az
aramon. „Nalunk nem annyira szokasos az ajande ozas.
Amit az embernek meg kell venni, azt Ugy is megv zem,
es akkor vegye Ugy, hogy ajandek." A ferj szerepe a c aladban a penztermeles, a felesege az otthon, a csalad kor anyzasa.
R. nem tipikus angyalfoldi asszony. Nem is erzi jol
magat ezen a kornyeken, a hazbeliekkel nemigen all szoba.
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Az 6 ambicioi elegendoen erosek ahhoz, hogy a csalad
elkeriiljon innen.
Mas csaladoknal a no meghatarozo szerepe nem nyilt
terror iatjan ervenyesul, hanem inkabb manipulacioval. H.
es M. iskolai vegzettsege magasabb, mint ferjeike. Az aszszonyok szellemi munkat vegeznek, a ferjek fizikait. A nOk
ferjiikenel magasabb tarsadalmi reteggel azonosulnak, es
annak megfele16 ertelcrendet kepviselnek. Az interjUknal a
hazasparok mindket tagja jelen volt: nyilvanvalOan kulonbozott a nok es a ferfiak velemenye szamos kerdesben. De
a heszelgetesben ez nem a ket fel kOzott folyo vitakent
jelent meg, hanem Ugy, mintha a no csak kiegeszitene es
pontositand a fed allaspontjat. A csalad ertekpreferenciainak kialakitasaban a nOk ertekrendje a dominans.
Nehany csaladban kiegyenlitett a viszony a no es a ferfi
kOzott. Ketfele egyensilly van. Az egyik az, amit
valOsitottak meg. Idoskorii elettarsak, mindketten nyugdijasok. Minden idejiiket egyutt toltik. Egyiitt mennek vasarolni, egyOtt vegzik a haztartasi munkakat. A mindennapi elet
kOltsegein egyen16 aranyban osztoznak, a kirandulasokat es
nyaralasokat a ferfi fizeti a noenel magasabb nyugdijabol.
Mind a kettojOknek van korabbi hazassagabol felnott,
csalados gyereke. Sajat csaladjuk ugyeiben megOriztek szuverenitasukat, es ezt kolesonosen tiszteletben tartjak. A
1(67i-is ugyeket a szeretetteljes kolcsonOssegi viszony jellemzi.
F.-eknel is kiegyenlitett a viszony, de ez egy kompromisszum eredmenye. Kozepkoraak, mindketten elvaltak.
Mivel a ferfi nyugdijas, a no dolgozik, meghozza a het
minden napjan; a fed vegzi a haztartasi munka jelentos reszet, es a nonek a munkahelyen is segit a legnehezebb fizikai munkakhan. Ugy tlinhet, mintha a ferfi alayetett szerephen lenne. Ezt yerbalizalja is. A no minden evhen draga
kiylfoldi tarsasutakra megy egyedul, mintegy intalontkep439

pen. Ugyanakkor a kett6jukkel folytatott beszelgetes en a
ferfi rendkivill markans velemenyeket fogalmazott leg,
felesege pedig alig-alig volt szora birhato. Az onalla
menyt es donteshozast lathat6lag nem ambicionalja a n i. Itt
a ferfi a manipuld16 fel: az 6 izlese es eletstilusa hata )zza
meg a csalad eletet, anelkid, hogy felesege alavetettnek
erezne magat. F.-ek joyedelme eleg magas, a fed alkalmi
munkayal szerzett keresete egesziti ki. Fogyasztasi szinvonaluk is magas. Az anyagi gyarapodas azonban
horta magaval, hogy kikerilljenek ebbdl a kultarabol.
Keyes peldat talaltunk olyan csaladra, ahol egyertelmlien gyenge pozicioban van a feleseg. U.-ek nyugdijas
hazaspar, egesz elettiket egymassal eltek le. Mindviegig
szakkepzetlen fizikai munkat vegeztek. Ket gyerektik sem
vitte tobbre naluk. Az egyik legszegenyebb csalad a 30
TObb tenyez6 mutat arra, hogy hazastarsi kapcw1atuk rossz. A napirendb61 kitiinik, hogy a ferfi egesz napjat
az udvaron tolti. Oldogel, a szomszedokkal beszelget. A no
mindent egyedill vegez a haztartasban. Azt allitja , h e y a
haztartas koltsegeit a sajat nyugdijabol fedezi. Ferje nem
jarul hozza penzzel. Ugyancsak a no allitasa szerint a ferfi
nyugdijabol feln6tt gyerekeiket tamogatják. Az asszoi y az
interjU soran kisse zavarodottnak taint nehany kerdesre
egyaltalan nem tudott valaszolni. Ferje a beszelgetesbe a
vege fele kapcsolodott be. Neki mindenrol volt yelemnye,
meghozza elkeseredett, indulatokkal teli.
,

A kerdezett csaladok peldai azt mutatjak, bogy az aszszonyok ambicioinak javal nagyobb szerepe van athogy a csalad tarsadalmi felemelkedesenck van eselye vagy
nines, mint a ferfiak torekveseinek.
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Mi a velemenyfik arrol, ha egy ferj
yeti a feleseget?
Altalaban veve mind a 30 no eliteli , ha egy fed yeti a feleseget. De nehanyan bizonyos esetekben indokoltnak tartjak: ha a no ferjen is naltesz az ivasban (cigany n6), ha egy
terhes no iszik (masik cigany no), ha nem latja el a csaladot, a gyereket (24 eves apolon6), ha megcsalja a ferjet
(egy harmadik cigany no es egy 79 eves megkeseredett aszszony, aki szerint a szomszednoje megerdemelne a verest).
Nehany asszonyrol kiderult , hogy korabbi kapcsolataban olykor megverte a ferje. Csak egyiktik, az egyik cigany
asszony emlitette, hogy jelenlegi parkapcsolataban el6fordul ilyesmi, ferje olykor megpofozza. A fentiek egyike sem
azonos azokkal, akik bizonyos esetekben indokoltnak tartjak a feleseg megvereset.
Tehat sajat magukra vonatkortatva mindnyajan elutasitjak ezt a magatartast, de nehanyan masok eseteben ha az
asszony a feleseg vagy az anya szerepenek nem tesz eleget
megengedhetOnek tart*. Val6szinfi, hogy altalaban a
cigany csaladok eleteben gyakoribb a verekedes, mint a
nem ciganyoknal, es ezt a cigany asszonyok sokszor rendjenvalOnak tekintik.
Tobben hangsillyortak (egyikuk sem cigany), hogy 6k
nem tiirnek el a ferjukt61 a verest. Egyetlen idos asszony
mutatott megertest azok irant, akiket ver a ferjiik: az aszszony ezt olyan esetekben viseli el, ha szereti a ferjet, vagy
ha a gyerekek erdeke keszteti erre.
A verest clitelo velemenyekben nem jellemz6 a kifejezetten feminista erveles. Kivetel egy 37 eves apolOno: egy
no nem tehet olyat, hogy megUssek erte, aljas dolog egy
1161 verni. Inkabb azt mondjak, hogy altalaban elitelik a
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fizikai eroszakot, kfflonosen, ha valaki nab gyeng bbet
bantalmaz.
A nok megveresenek egyent es tarsadalmi okait 1 tjak.
A leggyakoribb egyeni ok az alkoholizalas („Jozan e berek nem esnek egymasnak"), a masik az onuralom hianya,
a harmadik az Un. lelki durvasag („Aki egy kicsit finottnabb
vagy intelligensebb, azert nagyon ritkan fordul elo, bogy
annyira elveszitse a fejet").
A tarsadalmi okot abban latjak, es ezert a korabbinal
gyakoribbnak tartjak ezt a magatartast, bogy „nagyobb a
fesztiltseg meg a nyomor". Kozvetetten az alkoholizmus is
tarsadalmi okokbol terjed, es a ferfiak novekvo idegessege
mogott is a csaladok letbizonytalansaga es anyagi nehersegei allnak. A csaladi verekedes vegs6 soron retegspecifikus: „Altalaban az alacsonyabb vegzettsegUeknel van, akik
nem annyira mUveltek. Nem latjak targyalas Utjan eldonthetonek, vagy nem latnak mas modot arra, bogy
hangsnlyt adjanak a folenyUknek. Amikor mar a szavak
nem segitenek", akkor kerul sor verekedesre.

Gyerekvallalas
Eltekintve a nem kivant es valamely okbol megszakitbatatIan terhessegekt61, arrol, bogy batty gyerek szUletik csaladban, egyertelmiien a no dont. Kiveteles eset, am] or a
csalad valamely mas tagja dontilen befolyasolja not
ebbcn a kerdesben.
Volt rd pelda, bogy a ferfi inkabb akart gyereket, mint a
nO. A ferfi befolyasanak akkor van a legtObb eselye, ha
neki meg niticsen gycrckc. Ilyen c.cillen a nok akOr is
vallalkoinak gyercksviik:ste, ha korabhi 1;:TcsoLtILkl -)61
van mar sajAt gycrckiik.
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A megkerdezett (szillokepes) n6k tobbsege nem kivan
tobb gyereket szulni, akik igen, azok a kesdhhi evekre
halasztjak. (Mindossze ketten hatarozatlanok ebben a ker&shell.) Mindannyian a csalad anyagi kortilmenyeivel, es
legtobhen a lakashelyzettel is, indokoljak a gyerekek szamanak korlatozasat. Ha valamennyi n6 sztilokepes eletszakaszat nezznk, akkor a masik korlatozO tenyez6 a parkapcsolat megromlasa es megszlinese volt At abortuszok egy
reszere is ezert kernIt sor.
A kerdezett csaladokban az osszes elvesztilest tekintetbe veve - a gyerekek szama igen alacsony: leggyakrabban egy, iegfeljebb ketto. A magasabb gyerekszamot a nem
cigany esaladokban szinte devianeiakent kezelhetjuk. Ezt
nem latszik befolyasolni sem az anya eletkora tehat hogy
mikor volt szn16kepes korban sem testvereinek szama,
sem iskolai vegzettsege.
A 30 n6 kortil mindossze egy olyan van, akinek egyaltalan nem volt terhessege. 36 eves erettsegizett hajadon,
rovid ideje el parkapesolatban, foganizasgatIO gyOgyszert
szed, meg nem &intone el, akar-e gyereket. Tovabbi ket n6
gvermektelen. Egyikiik 37 eves, elvalt, elettarssal el. Egy
terhessege volt hazassaga idejen, a gyerek halva sztiletett,
tOhbe nem vallalkozott terhessegre. A masik 78 eves, elvalt.
Ket terhessege volt hazassaga idejen: az elsot megsziilte, a
gyerek egy Drat elt, a masodik terhesseg spontan vetelessel
vegzOdott. Utana nem kivant tobb terhesseget.
I f n6nek lett egy gyereke. Koziiliik kett6 vallalkozott
to. hhi terhessegre, de elvetelt. A tobbiek vagy sikeresen
vedekeztek, vagy abortusszal vetettek veget a ti bbi terhessegnknek. Heten mar nem sztil6kepesek, a sztil6kepesek
kett6 tervez meg gyereket. (Testvereik szama: 0-4. A
legalacsonyabb iskolai vegzettseg hat elemi, a legmagasabb
FOiskola.)
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Het nonek van kat gyereke. Koziiliik egy a ma odik
gyereket nem akarta. Ketten nem sziilokepesek, eg ikiik
masodik parkapcsolatban vallalta a masodik gyereke . Az
of szidlokepes no koziil csak egy szeretne meg a Ices& iekben gyereket szulni masodik ferjetal. (Iskolai vegzettsiegiik
nyolc osztaly, egy esetben szakmunkaskepzo. Testvtreik
szama: 1-5.)
,

Ot nonek van harom gyereke. Egyilciik sem akar tovabbi gyereket. P. a harmadik gyereket nem tervezte; nem:egeszen vilagos, miert tartotta meg a terhesseget. Aboritusza
nem volt, elozoleg fogamzdsgatlo gyogyszerrel vedeketzett.
(Erettsegizett. Egy testvere van.) G. az egyetlen kerdetzettjeink kozul aki tudatosan kesztilt a tobbgyermekes anya
szerepere. Erettsegi utan azert nem tanult tovabb, mert
gyerekeket akart, es azokat fiatalon akarta nevelni. Mind a
harom gyerek csaladtervezessel sziiletett, a terhessOgek
korti idoben vedekezett. Ket lanya megsziilese utan harmadik terhesseg elott specialis tanacsadasra jart, 114ogy
garantaltan fia legyen a harmadik gyerek. (A kisfin sziiletese utan tonkrement a hazassaga, elvalt. Testvere nines.) A
tovabbi haromgyerekes nok koziil kettonek a gyerekei ket
apatol szarmaznak. Ketten ciganyok, egy szinte lumpennek
tekintheto nem cigany. (Iskolai vegzettsegiik het es nyolc
osztaly. Testvereik szama negy es ot.)
,

A harom negygyerekes no kozul egyik cigany, asik
lumpen; mindketten ket apatol szultek. (Iskolai vegz ttsegiik nyolc osztaly. A testverek szama negy es egy.) A , harmadik no az egyetlen idosebb generaciohoz tartozo sokgyerekes. Negy szillese mellett of abortusza volt. Pi4balkozott vedekezessel (Timidon-zsele), sikerteleniil. A rerje
nem volt hajlando a vedekezesre. (Erettsegizett. TeslIvere
nines.) Egyikiik sem akart ennyi gyereket.
Az egyetlen otgyerekes no cigany; ketszer ikreket sziilt.
A harmadik terhesseget mar nem akarta kihordani, ferje es
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anyOsa eroltettek. Utolso szillesekor elkottette a petevezeteket.
Tehat a kett6nel tobb gyerekes kilenc no kozill negy ciOrly es kett6 lumpennek tekintheto. Ugyanakkor a megkerdezett hat cigany no kortil ketto, a ket legfiatalabb, mar
csak ket gyerekre vallalkozott, es ugyan mindketten szu16kepesek meg, de mindketten vedekeznek.
A fogamzdsgatlasrol tul keves az adatunk ahhoz, hogy
osszefuggesekre rd tudnank mutatni. Annyit megallapithatunk, hogy altalaban a gyOgyszert es a spiralt tekintik hatekony vedekezesi modszernek. Tobben vannak, akik evvel a
ket modszerrel prObalkortak, de egeszsegi okokbal nem
hasznalhatjak egyiket sem. Elofordult meg „vigyazas",
„mosakodas" es ket csaladnal ovszer 20 . Nehanyan csak a
szerencsejUkben biznak.
KUlon erdemes az abortusszal foglalkozni. A nok legalabb egyharmadanal (az adataink hianyosak) szUletesszabalyozasi modszerkent funkcionalt: negy-negy none] egy,
illetve ket, egy-egynel pedig harom, illetve of esetben.
Utobbiak negy illetve egy terhesseget vallaltak mellette. Az
abortuszok szamat sem befolyasolja az iskolai vegzettseg.

Mi a velemenyfik az abortusz torvenyes
megszigoritasirol?
Kutatasunk idejen sokat foglalkozott a sajto a kesztilo abortusztorvennyel. A kormany ket valtozatot terjesztett a parlament ele: az egyik valtozat a koaliciOban reszt vevO kereszt(Illydemokratak allaspontjat thkrorte. es lenyeges szigoritast vezetett volna be, a masik valtozat az eddig ervenyhen IN/6 tiirveny liberafisabh szellemet kepviselte. At
utOhhi valtozatot fogadtak el
till . 1;1117116%

szer.

szerk.)

Kerdezetteink allaspontja hasonlo ahhoz, amelyet a torvenyelokeszites idejen vegzett kozvelemenykutatasok nutattak. Csaknem tehesen egyontetil a tiltakozas az abo usz
megszigoritasa ellen. Ez a valasz fuggetlen a valas olo
eletkorat61, iskolazottsagatol, gyerekei, terhessegei, sot
abortuszai szamatol es vallasossagatol is. (Mindossze ket
rendszeres templomjaro van a 30 no kozott, mindketto
katolikus.)
A szigorit: t ellenzok azon a velemenyen vannak, bogy
a no szuveren joga eldOnteni, akar-e gyereket vagy sem,. Az
allamnak nincsen joga beleszolni ebbe a kerdesbe.
TiszOban vannak avval, hogy az abortusz sztiksegmegoldas: „Akarmennyire igazuk van, hogy az egy el6, eleven
valami. En arrol nem tehetek. Talaljanak ki valami olyan
gyogyszert, olyan vedekez6 eszkOzt, amit minden nog6: tud
hasznalni. Fla kitalalnak olyat, ami mellett biztos, bogy
nem lesz valaki terhes, akkor j6, legyen a felelasseg aze,
aki ezt nem veszi igenybe." (G. velemenye, aki tudatosan
vallalta harorn gyereket.)
Altalanos nezet, hogy a nonek elsOsorban anyagi lehet6segeit kell felmernie, amikor arrol dont, megtartja-e ter lesseget vagy sem. A jelenlegi kedvezOtlen gazdasagi hel zetben nem lehet felel6sseggel gyereket vallalni. Neha yan
emlitik, hogy az abortusz motivacioja lehet egeszseg igyi
vagy megromlott hazassag. „A papanak konny6, az oem
etette vizben fon grizzel a gyerekeit, amikor nem volt penz.
En nem hiszem, bogy ettol az erkolcsok jobbak leszOek."
(72 eves n6. Negy gyereket szult , of abortusza volt.)
Az erkolcsi ervekre reagalnak masok is: ha megszigOritjai( az abortuszt, „legfeljebb tobb gyerek lesz a kuka0an,
nejlonzacskokban" (27 eves, egygyerekes no.); masikulk az
allami gondozottak magas szamara utal: „az allamnak nincs
eleg gyereke?" (37 eves, negygyerekes nO).
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A korabbi abortusz-megszigoritasok szelektiv hatasara
meg emlekeznek az idosebbek: „A gazdag el fog menni egy
orvoshoz, es japenzert beadat maganak egy injekciat. De
aki szegeny, az kototfivel fogja magat kapargatni. A
szegenyek fognak rafizetnL Hanyan elvereztek! Ha megtartja, akkor orokke szerencsetlen les/ 6 is meg a gyerek
Is (72 eves.)
A 30 no kozill csak harom kepvisch mas velemenyt.
Kett6jUk motivacinja ismeretlen, egyikiiknek volt abortusia. Nem vallasosak. A harmadiknal bizonyos szerepzavar
erezheto. Neofita aktiv katolikus, es ennek a szerepnek
megfelel az abortusz elitelese. A beszelgetes korabbi reszeben azonban azt mondta: ha el6re latta volna sorsa alakulasat, a harmadik akaratlan terhesseget nem hordta
volna ki.

A gyerekek helyzete a csaladban
Annak ellenere, hogy minden gyerekekkel kapcsolatos direkt kerdesre gyerekkozpontnsagot tiikroznek a alaszok,
mar az eddigiekbol is kideridt, hogy szamos csaladban
korantsem megfele16 a gyerekek helyzete
‘.

Alig akadt olyan csalad, ahol felmeridt egyeb szempont
a gyerek iskolajanak megvalasztasakor, mint a foldrajzi
kozelseg. ('sak harom no emlitette, hogy szokott tanulni a
gyerekevel. Mint korabban leirtam, Bibb csaladban l:"Veket
tOltOttek a gyerekek a nagysziilokill, anvjuktol tavol.
I gyancsak fentebb esett arrOl szo, !logy a haroinc:'vesnel
id6sebb gyerekek mindcw, ike teljcs napjat gverekintekmnyben tiilti, akkor is, ha a/ anya oullon \ an.
A gyerekek anyagi hcl ∎ is
r‘i•szk".11C1 aionb,in
!,,cvesc.‘bb ()Link ,

niik
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ni, hogy az anya szerepet nem kepesek vagy nem v ltak
kepesek megfeleloen ellatni.
Az egyik csaladban az egyetlen heteves gyerek bon pok
ota a nagymamanal lakik. Egy masik csaladban a sz 16k
meg alszanak, amikor reggel a gyerekek iskolaba indul ak.
Egy harmadik csaladban az anya mar reggel annyira 'deges, hogy megveri nyolceves fogyatekos gyereket. Egy
negyedik csaladban az anya harom gyereket hagyta Ott a
ferjenel elettarsa kedveert, a legkisebb kilenceves volt
ekkor.
Kevesse kirivo, de ugyancsak aggodalmat kelto esetek
is vannak. A harom gyereket egyethil nevelo anya, aki
idonkent alkohollal „tompitja magat", maskor a templomban keres nyugalmat. Vagy egy masik haromgyerekes anya,
aki az elettarsa kedveert naponta foz, de Ugy veli bogy
4-11 eves gyerekei nem igenylik a fott &telt. A delutant
videozassal tolti.
,

Thlsagosan egyszerU magyarazat lenne ezekre a rossz
anyai magatartasokra, ha abban keresnenk az okot, hogy 6k
maguk is hasonloan nevelkedtek. A legkirivobb ellenpAda
az oteves koraban Miami gondozasba keriilt gondos anya.

Betegsegek
A csaladok helyzetet alapvethen befolyasolo betegseg ket
vetnik szamba. Ot csaladban legalabb egy fogyatekos yerek van. Kozultik negy cigany csalad. Harom csala ban
van idegbetegseg, kozuluk egy megegyezik az elob iek
egyikevel, azaz fogyatekos gyerek is van. A hosszan t rto,
sUlyos betegsegek kOzill a kovetkezok fordultak el6: in rktus (harom), agyverzes (ketto), erszUkillet (negy csala nal,
az egyiknel infarktus is), fohorgO-szlikUlet (egy). Ossz sen
15 csaladot erintenek a fenti betegsegek.
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Flatasuk a esalad eletere olykor abban merhetO, hogy
noveli a kiadasokat a kezelesi, gondozasi kaltseg. Maskor a
beteget vagy hozzatartozojat korlatozza a munkavallalasban. A legsnlyosabb esetekben valamelvik esaladtag halalat
okorta.

Tartanak - e az AIDS - toT."'
A tajekortatas eredmenyesseget mutatja, hogy bar senki
sem talalkozott AIDS-es beteggel kozelebbi vagy tavolabbi
kornyezeteben, minden kerdezett tudott a betegsegrol.
A legelterjedtebb nezet szerint szexualis kapcsolaton
kereszttil terjed, es azok vannak leginkabb veszelyeztetett
helyzetben, akik surfin valtogatjak partnereiket. Igy a monogam kapcsolatban &Rik vagy parkapcsolat nelkidiek nem
kaphatjak meg. (Meglepoen kevesen utaltak a homoszexualisokra.) A jellemzo allaspont: „Nem elek azzal a tudattal,
hogy Cif is lehetek beteg."
A kt egeszsCgiigyi dolgoz6 tudott rOla. hogy verkeszitnh:myekkel rs injekciOstfivel is terjedhet a fertozes. A tobhi•knel a kCale7.6 hivta fel a figyelmet erre a lehetiisegre.
KCI extrem IchetelezC:s volt mindOssze
szerint at
AIDS izzads(t,,_ iltjalt is megkaphato, ie' esetleg bu s /on is
‘CSIlyCilCiCtl al ember, ha beteg titan ill lc; rnasik szerint
megkaphatO, ha a villamoson verzii 1-.,/u beteg titan login
mcg at ember a kapatilkOdOi_ (11C1. 111Ch e IIVOIC t)!-,/1 :- 11V1
\

Velemenyek az Onkormanyzati segelyezesro
Tipikus velemeny, hogy nem azoknak adnak (tobbet), kik
raszorultak, hanem azoknak, akik kikovetelik maguk iak.
Ez a reagalas segelyezettekre es nem segelyezettekre gyarant jellemzo volt.
Elseisorban azokra utaltak, akik elisszak a segelyt Az
erdemtelennek tekintettek !core azonban ennel szelesebb: az
idOsek, a ciganyok, a munkanelkiiliek, a menekilltek es a
hajlektalanok megjelolese is elhangzott. Nagyon valtozatos
indokok szerepeltek: eltitkoljak jovedelmiiket vagy vagyonukat, nem is akarnak dolgozni, sajat hibajukbol kerilltek
hatranyos helyzetbe. Ezert tobben javasoltak, hogy alaposabban kellene informalodni a segelykerokrol, peldaul kikerdezni a szomszedaikat.
Masfe161 altalaban egyetertes volt abban, hogy az' alacsony nyugdijasokat es a sokgyerekeseket kell tamogatni.
A tamogatasi formal( kortil egyontetiien helyeseltek az
elelmiszercsomagot. A tejjegy vitatottabb, mert lehet erte
venni alkoholt is. Az utalvany formajU segelyezest esak
olyanok tartottak j6nak, akik nem segelyezettek. A segelyezettek a keszpenz-segelyt preferaltak.

Velemenyek az orszig politikai helyzeter6
Egyetlen olyan kerdezettiink volt, aki teljes mertekben elegedett a jelenlegi helyzettel. „Csodalatos demokrac an k
van, szabadabban lehet gondolkozni, szerintem jo i ban
eliink. Itt az arura gondolok, hogy tab van. Jon be a Coke.
( P.
A privatizalasra is gondolok. En meg vagyok elegedve
— Harom gyereket egyedill neveli. Egyertelmiien javu t az
anyagi helyzete, amiOta ez evben ozvegy lett.)
" Ez a pont az Ese/yben kOzolt cikkben nem szerepel. (.4 szcrk.)
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A tobbiek tobbe-kevesbe elegedetlenek. Azok a legkevesbe, akik elismerik, hogy az elvek jOk lennenek, mint
peldaul a demokracia, de egyel6re a gyakorlatban meg nem
valOsult meg. A tobbseg nagyon elegedetlen, sokan kijelentik, hogy az elOz6 Kadar-rendszer sokkal jobb volt. Az elegedetlenseg leggyakoribb okai: az infidel& a gyarak bezarasa, a kereskedelem privatizalasa, a munkanelktiliseg es a
bunozes nOvekedese, a sUlyos adoterhek.
Altalaban tapasztalhatO egy globalis ellenszenv a politikai szferaval szemben. A politikai partok csak a sajat erdekeikkel torodnek. A politikusok nem vagy rosszul dolgoznak, csak felveszik a magas fizeteseket. Tobben ertelmetlennek tartjak, hogy reszt vegyenek a valasztasokon. Az
ervek valtozatosak: az 6 szava Ugysem szamit; a fontos kerdesekrol a hatalom szferajan belul dontenek; teljesen mindegy, ki nyeri meg a valasztast; nem tud valasztani a partok
kozi_il; tart tole, hogy felelossegre vonjak kesObb.

Sajat helyzetuk megitelese
A valaszok tobb csaladnal hianyoznak. A szociolOgiai kutatasok tapasztalatainak megfeleloen az onbesorolas es a
valosagos helyzet csaknem teljesen fiiggetlen egymast61. A
csaladok kozel egyenlo aranyban minOsitettek magukat
szegenynek, alsokozep- es kozepszinten levOnek.
Figyelemre melto hatasa van az onbesorolasra az utObbi
evekben megnovekedett lathatO szegenysegnek: a hajlektalanoknak. Tab csalad hozzajuk merle magat, amikor az
alsokozep- vagy a kozepszintet valasztotta.
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Kik a szegenyek?
Tobben egy-egy konkret ember helyzetet irtak le, aki hazukban lakik vagy akivel a piacon talalkortak ezek inden esetben oregsegi vagy rokkantnyugdijasok. Az altalanos retegmegjelolesek kozott is gyakran szerepelnek, akar
csak a hajlektalanok es a munkaitelktiliek.
Az elszegenyedes okat legtobben a munkanelktiliseg
novekedeseben latjak. Mindossze harman felteteleztek Altalaban vagy egyes szege,nyeknc:,s1, bogy sajat hibajukbOl lettek azza. (Kortilk egy olyan is, aki saint magat szegenynek
tartj a.)

Kik a gazdagok?
Kardezetteink egy resze a gazdagokat anyagi helyzetiik leltarbavetelevel definialja. Nehanyan nagyon alacsonyra teszik a mercet: akinek ketszobas lakasa van; akik ezer forintos jatekot tudnak venni a gyerekiiknek; akik akar hetente
ketszer is vehetnek nihat. Leggyakrabban azonban nagyertau hazakat, draga autokat es nagyobb keszpenzosszegeket sorolnak fel. Masok a gazdagsag forrasara utalnak: akik
belesziilettek. A retegmegjelolesek kortil a leggyakoribb a
vallalkozok emlitese. A tobbseg szerint nem tisztesseges
Uton jutottak hozza vagyonukhoz: ilgyeskeddk, szelhamosok, kihasznaltak masokat, torvenytelen eszkozokkel eltek.
A kerdezettek egyetertenek abban, hogy a jov6b n a
szegenyek es kozepen levok helyzete fog romlani, a ga dagoke pedig javulni. A maguk szamara elerhetetlennek artjak a gazdagsagot.
:
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Osszefoglalas
A 30 csalad jdl megragadhato tipusokba sorolhatd:

I. Olyan fiatal csaladok, akik szamara jelen helyzettik
nagy valoszinuseggel atmeneti (.!iethelyzet. amelybol ki fognak jutni. Eddigi tortt:metiik is ezt mutatja:
viszonylag rovid ido alatt megszereztek az alapvetO
tartos fogyasztasi cikkeket, lakasuk minos4en a lehetseges kereteken behil javitottak
2. Olyan

ktilonbozo korosztalyokhoz tartozo
csaladok, akik itt laknak ugyan, de jo lakaskartilmenveikkel - mint legfobb mutatdval elternek a tabbiektd1.
Akar a varos mas, kozepretegbeliek altal lakott reszen
is lakhatnanak.
A „valodi angyalfoldiek" jellenizal a kavetkezak'
tobbedik hazassagban elnek,
gyakori az elettarsi kapcsolat.
sok az idds ember;

a nem cigany csaladokban altalaban legfeljehb egyket gyerek van, ciganyoknal inkabb tobb, a nOknek
eleg sok ahortuszuk volt (szfilete.sszabalyozasi modszer);
rossz minOsegii lakasokban elnek:
a nyolc osztaly a jellemzo iskolai veg,zetts4 a 16knet, a ferfiaknal szakmunkaskepza is elofordul.
foglalkozasok: a nok szakkepzetlen fizikai munkat
vegeznek; a ferfiaknal eldfordul szakinunka is, de
alacsony presztizs6 szakmakban (epitaipar. gepipar);
a foglalkortatottsag alacsony: sok a nyugdijas es a
ntunkanelkiili;
4 -;

—a munkaviszonyban levo es a munkanelkiili f' fiak
is vegeznek alkalmi munkat; a noknel kevese b az
alkalmi munka;
—a foallasbol szarmazo keresetek nagyon alacso yak,
a nyugdijak ugyancsak;
— a jovedelmek kiegeszitoi a segelyek: munkanelkali
segely, nevelesi segely, szocialis segely; a haromgyerekeseknel es a gyerekiiket egyedul neveldknel
jelentos a gyerek utani juttatasok aranya az osszjovedelemben;
—a tartos es a napi fogyasztasi cikkekkel vale. ellatottsaguk keves esetben kirivoan szegenyes; a haztartas felszereltsege elfogadhato (szines teve, hlitoszekreny, mosogep altalaban van), az elelmiszerfogyasztasban minosegi romlasra kenyszertiltek;
—jelentos mennyisegii (bevallott) alkohol- es nikotinfogyasztas;
—gyakoriak a csalad eletvitelet zavaro betegsegek:
idegbetegsegek, fogyatekos gyerekek, infarktus, erszukfilet, gyomorfekely, legzoszervi betegsegek;
—a gyerekek helyzete nem kielegito: anyagi ellatottsagukban nem eszleltunk hianyossagokat, de kirivonak
talaltuk, hogy a gyerekek akkor is egesz nap az ovojar
daban, illetve az iskolaban vannak, ha az anya n
el dolgozni;
—a szelesebb csaladdal valo kapcsolatot a szillOi
generacio tamogato szerepe jellemzi.
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