
DIÓSI PÁL

Fészekrakás
A családi- és lakásviszonyok tényei, tervei

a zuglói fiatalok körében

Milyen családokban, milyen lakásokban élnek?

A kutatás az alábbi témák vizsgálatára szorítkozott:

– A megkérdezett családháztartása
– A megkérdezett esetleges zuglói kötõdése
– Lakásuk jellemzõi
– Tanulás-munkavégzés (jelenlegi helyzet és törekvések)
– Családalapítás, gyermekvállalás, ellátási és gondozási kötelezett-

ségei
– Önálló gazdálkodás vagy szüleivel (valamelyikükkel) közös ház-

tartás, vagyontárgyak
– Szabadság (tanítási szünet) felhasználása az utóbbi három évben
– Egészségi állapot, egészségkárosító szokások, körülmények
– Ismeretei az Önkormányzat mûködésérõl, ezek forrásai

Munkánk Jövõidõben címû zárótanulmányát ez év januárjában fe-
jeztük be. Ennek alapján olyan eredményeinkrõl számolunk be az
Esély olvasóinak, amelyek feltehetõen nemcsak a Zuglóban élõ fiata-

MAGYAR VALÓSÁG

A DIÓDATA Szociológiai Kutató és Tanácsadó Iroda
Zugló Önkormányzatának megbízásából szociológiai kutatást

végzett a Zuglóban élõ 18–29 éves fiatalok körében. A standard
kérdõíves felvételt 2001. szeptember 19. és október 21. között

a megkérdezettek lakásán, személyes megkeresés során
készítettük. A kutatáshoz használt 600 személyes minta a

Zuglóban állandó lakosként élõ 15 789, 18–29 év közötti fiatalról
3,8 százalékos, arányos képviseletet ad nem, életkor és a

kerületen belüli lakóhely szerint. A véletlen válogatás révén az
alapsokaság bármely tagjának egyenlõ esélye volt arra, hogy

a mintába vagy a pótmintába bekerüljön. A minta belsõ hibája
3 százalék, így eredményeinkbõl csak az ennél nagyobb

eltéréseknek tulajdonítunk jelentõséget.
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lokat jellemzik. A családszerkezet, a lakásviszonyok, a családalapítás
és a gyermekvállalás tényeinek és a megkérdezettek idevágó tervei-
nek egy részét ismertetjük. A minta összetétele a témánk szempont-
jából legfontosabb szocio-demográfiai változók alapján így alakult:

Nemek szerint: %
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Életkor szerint: %
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Családi állapot szerint: %
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Foglalkozás szerint: %
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A vizsgált évjáratokhoz tartozó fiatalok elvétve élnek egymaguk-
ban. Mindössze 27 megkérdezett állította, hogy egyszemélyes háztar-
tást vezet. Õk az egygenerációs háztartások 118 személyes csoportjá-
nak sajátos alcsoportját képezik. Az egygenerációs csoportba kizáró-
lag azok tartoznak, akiknek háztartásában nem él(nek) sem szülõ(k),
sem gyermek(ek), viszont gyakran házas- vagy élettársuk, ritkábban
más rokon, elvétve rokonsági kötelékeken kívüli személy is a közös
kasszán gazdálkodó háztartás része. A két- és háromgenerációs ház-
tartásokban (459, ill. 23 megkérdezett él ilyenben) az eddig felsorolt
kapcsolatok mellett, sokféle változatban megtaláljuk a megkérdezet-
tek szüleit, testvéreit és gyermekeit. Ezek részletes bemutatása keveset
mondana, fontosabb a háztartások generációs szerkezetének és a hoz-
zájuk tartozó személyek számának áttekintése.
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�� ���� A háztartásokhoz tartozó személyek száma, a generációk száma szerint
(N = 600, %)

A trend kivételével mindhárom csoport elemszámát feltüntettük a
jelmagyarázatban. Elsõ ránézésre is szembeötlõ, hogy csak az igen
szûk körû, háromgenerációs háztartásokban találtunk említésre méltó
arányban öt személynél nagyobb családháztartásokat. Ez a megkér-
dezettek egészében már alig befolyásolja az ötnél több személyes ház-
tartások elõfordulását, ezért az adatfeldolgozás további lépéseiben
összevontuk az öt vagy többtagú háztartásokat. Az eltérõ lefutású
görbék legnagyobb értékeit azért tûntettük fel, hogy átláthatóvá te-
gyük, milyen arányúak az egy-, két- és háromgenerációs háztartások
domináns alcsoportjai, és ezek eredményeként miként jelenik meg a
trendben a domináns háromszemélyes háztartás.

Ennek ismeretében megítélhetjük az eltérõ generációszerkezetû és
eltérõ belsõ kapcsolatrendszerû háztartástípusok szervezõdésében
megismert különbségeket. Az egygenerációs családokban a fiatalok
leggyakrabban (61%) házas- vagy élettársukkal élnek, 23 százalékuk
él egyedül, és 13 százalékos a szülõ-testvér-gyermek kapcsolatokon
kívül esõ rokonok említése. Azt mondhatjuk, hogy az egy generációs
háztartás elsõsorban a párjukkal élõ, gyermektelen fiatalok jellegzetes
életkerete, és szubdomináns változatként ide tartoznak a szülõi házból
már szintén kivált, egyedül élõk is.

E háztartástípus létrejöttét a családháztartások zuglói karrierjének
vizsgálata, létezésük feltételeit és kilátásaikat pedig a háztartások la-
káshelyzetének, változtatási törekvéseinek elemzése során érthetjük
meg. Ezek természetesen a tagoltabb háztartások esetében is fontosak.

A leggyakoribb, kétgenerációs háztartásokban a fiataloknak éppen
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háromnegyede édesanyjával él, édesapját 59 százalék említette, és 33
százalék esetében egy testvér is a közös kasszán élõkhöz tartozik. Az
ilyen háztartásokban ennél ritkábban (22%) találtunk házas- vagy az
élettársával élõ fiatalt, és az ide tartozók 16 százaléka él egy gyerme-
kével. A családhoz tartozó két vagy három gyermekérõl mindössze
4, ill. 1 százalék számolt be.

Más rokonságot, rokoni kapcsolaton kívüli személyeket öt válto-
zatban együttvéve 15 százalék említett. Ezek alapján a kétgenerációs
háztartások jellemzõ alcsoportjának a szüleikkel – döntõen anyjukkal
– élõ fiatalokat tekinthetjük. A szubdomináns változatban párjukkal
élnek a fiatalok, többnyire egy gyereket is nevelnek. Ez utóbbi körben
a szülõvé vált fiatalok saját szüleik egyikével sem élnek együtt, kibo-
csátó családjuknak más tagjai alig tartoznak a háztartáshoz. Egészé-
ben véve a kétgenerációs háztartásokban élõ, fiatal felnõtteknek in-
kább még programjuk a családalapítás, gyakrabban családjuk nagy-
lányai, nagyfiai, mintsem ifjú szülõk.

Az elvétve elõforduló, háromgenerációs háztartásokban a megkér-
dezettek közel teljes köre (96%) édesanyjával és ugyanilyen gyakran
egy gyermekével él. A többnyire szülõvé vált ifjú felnõttek közel há-
romnegyedének (74%) háztartásában megtaláljuk a házas- vagy élet-
társukat, és fele részükben édesapjuk is a családhoz tartozik.

A generációs szerkezet három eleme közül csak a kétgenerációs
háztartások jellemzésekor írtunk le olyan szubdomináns csoportot,
amelyet jellemzõi és terjedelme alapján szükséges a domináns cso-
porttól elkülönítenünk. A kétgenerációs háztartások nagyobb csoport-
jában a szüleikkel élõ fiatalokat találtunk, a szûkebb alcsoportot a
saját gyermeket nevelõk alkotják. A két helyzet gyökeresen más kö-
rülményeket jelent, és feltehetõen más törekvéseket gerjeszt. A továb-
bi elemzésekben nem akartuk egybemosni a várható eltéréseket, ezért
a háztartások generációs szerkezetének jellemzésére ezt a négy cso-
portkategóriát használjuk:

Milyen generációs szerkezetû háztartásokban élnek a fiatalok?
(N = 600, %)
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Az alapmegoszlás arányok érzékeltetik, hogy a zuglói fiatalok szá-
mottevõ arányban tartoznak az újonnan felvett elemhez. A megkér-
dezettek körülményeinek ilyen megkülönböztetésû elemzése azt mu-
tatta, hogy markáns különbségeket mostunk volna egybe az egysze-
rûnek tûnõ kétgenerációs háztartás kategória megtartásával. Elsõként az
életkor mentén megismert eltéréseket érdemes szemügyre vennünk:
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�� �����	�� Életkori csoportok, a háztartások generációs szerkezete szerint
(N = 600, %)
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A Zuglóba zömmel migráció révén érkezett, a szülõi házból kivál-
va önállósodott két csoport, az egygenerációs és a gyermekes kétge-
nerációs háztartásokban kérdezett fiatalok körében igen alacsony a 24
évnél fiatalabbak súlya. Kiemeléssel szedett domináns csoportjaik
24–27 év, ill. 27–29 év közöttiek. Az elvétve elõforduló, háromgene-
rációs háztartásokban látunk hasonló kormegoszlást.

Tudjuk, e csoport alig befolyásolhatja az összképet, mégis fontos-
nak tartunk egy hozzájuk kapcsolódó megjegyzést. Ebben a körben
feltehetõen nehéz helyzetû fiatalokat különítettünk el, akik valószínû-
leg több, összeadódó hatású ok miatt nem tudtak önálló lakáshoz jut-
ni, nem szervezhettek elkülönülõ háztartást.

Végül a legnagyobb (60 százalékos) csoport, a többségében család-
alapításon innen lévõ, szüleikkel kétgenerációs háztartást alkotó fia-
talok köre, amely közel kétharmados arányban 24 évesnél fiatalab-
bakból áll. Döntõen Zuglóban születtek, mint a háromgenerációs ház-
tartásban élõk. Elsõsorban errõl a csoportról gondolhatjuk azt, hogy
helyzetüket, törekvéseiket szüleik körülményei (foglalkozásuk, jöve-
delmük és lakásviszonyaik) közvetlenebb módon befolyásolják, mint
a három másik háztartásszerkezetû csoporthoz tartozó társaikét.

A négyféle háztartásszerkezet szerint jelentõs mértékben eltér a fér-
fiak és nõk aránya. Az egygenerációs háztartásoktól kiindulva 37:63,
50:50, 37:63 és 30:70 százalék a férfiak, ill. a nõk súlya, ami nyilván-
valóan összefügg a családi állapot nemek szerinti eltéréseivel.

A lakáskörülmények áttekintését a lakások (házak) szobaszámával
kezdjük, bár ez durva indikátor és keveset mond arról, milyen is egy
otthon a benne élõk számára. Ezt követõen az intim szférát biztosító,
saját használatú szoba, majd a komfortosság több összetevõjének elõ-
fordulását tekintjük át. Ezután az elégedettségre, a változtatási törek-
vésekre, ill. ez utóbbiak pénzügyi realitásainak megítélésére figye-
lünk. E kérdéseket minden indokolt esetben a családszerkezet függ-
vényében elemezzük. Elsõként a megkérdezettek lakásainak a minta
egészében megismert szobaszámát mutatjuk be, majd azt, hogy mi-
lyen összevonást láttunk indokoltnak ennél a mutatónál.
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�� ���� Hány lakószoba tartozik a megkérdezettek lakásaihoz/házaihoz?
(N = 600, %)

Az oszlopdiagram plasztikus képet ad a döntõen két-három lakó-
szobából álló lakásnagyságról. A két, valóban jelentõs csoport mellett
egyszobás lakásokat találtunk említésre méltó arányban. A háromnál
több lakószobából álló otthonok igen ritkán fordulnak elõ, emiatt a
továbbiakban ezeket összevonva, egyetlen kategóriaként kezeljük. Az
összevonás számottevõen nem torzítja eredményeinket, hiszen há-
romnál több szobáról együttvéve is kisebb arányban adtak számot,
mint amekkora az egyszobás lakások súlya. A szobaszám a háztartá-
sok generációszerkezete mentén jelentõs eltéréseket mutatott. A szo-
baszámtól alig elválasztható a saját lakószoba elõfordulása. Családban
ez nem kizárólagos, hanem domináns szobahasználatot jelent, de
praktikusan saját szobáról beszélhetünk. A Σ oszlop után megadjuk
a saját lakószoba elõfordulását is.

�� �����	�� Az otthonok lakószobáinak száma, a háztartások generációs
szerkezete szerint és a saját szobák elõfordulási aránya (N = 600, %)
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A már ismert módon, kiemeléssel jelöltük az eltérõ generációs szer-
kezetû háztartások otthonaihoz tartozó, domináns szobaszámot. Há-
rom csoport esetében a kétszobás lakásokat találtuk a legjellemzõbb-
nek. A legnagyobb, felmenõ kétgenerációs családháztartások eseté-
ben, ha kis eltéréssel is, de a háromszobás lakások adják a domináns
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alcsoportot. A saját szobára vonatkozó adatok most segíthetik az így
jellemezhetõ otthonok minõségének megítélését.

A legnagyobb csoport esetében a háromszobás lakások 41 száza-
lékos aránya mellett is 77 százalék a saját lakószobáról számot adók
súlya. Azt mondhatjuk, hogy a szüleikkel élõ, gyermektelen fiatalok
lakásviszonyai a Zuglóban élõ fiatal felnõttek minden más csoportjá-
nál jobban biztosítják a családi otthonon belül az intim szférát. A csa-
lád melege az õ esetükben jár együtt leggyakrabban az elengedhetet-
len „saját felségterülettel”.

A többségükben kétszobás lakásokról beszámoló, egygenerációs
háztartásban élõ fiatalok már ritkábban, de a gyermekeket nevelõk
csoportjaihoz tartozókhoz viszonyítva lényegesen nagyobb súllyal
tudhatnak a magukénak lakásukban egy saját terepet. A már szülõvé
vált fiatalok kétgenerációs háztartásaiban ilyen lehetõséggel mind-
össze 23 százalék rendelkezik, viszont a háromgenerációs családház-
tartások otthonai csak elvétve biztosítanak ilyen feltételeket.

A lakások otthonosságának vizsgálatára több lehetséges közelítés-
mód is kínálkozott. A Zuglóban elõforduló beépítési módok ismere-
tében azt tartottuk célszerûnek, ha a fürdõszoba (vagy zuhanyozó)
mellett olyan lakáselemek létét ill. nem létét is figyelemmel kísérjük,
amelyeknek egy része csak a kertes, családi házas beépítés mellett
megvalósítható. Eredményeink bemutatását ismét egy összevonás in-
doklásával kell kezdenünk, miután eredetileg megkülönböztettük az
egy, ill. több fürdõszobás lakásokat. A megkérdezettek közül 91 szá-
zalék egy, 6 százalék két, 1 százalék pedig ennél több fürdõszobáról
számolt be, és mindössze 2 százalék él olyan lakásban, amelyhez nem
tartozik fürdõszoba. Az öt személynél nagyobb háztartások közül is
csupán 19 százalék otthonában van két vagy több fürdõszoba, tehát
az igazán nagy családok túlnyomó többségében is osztozniuk kell a
családtagoknak az egyetlen fürdõszobán. Mindezek figyelembe véte-
lével célszerûnek tartottuk, hogy az egy ill. több fürdõszobáról szóló
válaszok összevonásával a fürdõszobás és a fürdõszoba nélküli ott-
honok megkülönböztetésére szorítkozzunk. A figyelemmel kísért la-
káselemek elõfordulásáról az alábbi képet kaptuk:
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�� ���� A lakások (házak) otthonosságát, kényelmét szolgáló lakáselemek
elõfordulása (N = 600, %)

A kérdezettek otthonainak figyelemmel kísért elemei közül a für-
dõszoba majdnem mindenütt, az erkély (terasz) a lakások felénél meg-
található. Lényegesen kisebb, de még számottevõ arányban tartozik
a lakásokhoz kert (tetõterasz) és garázs. Szaunát (edzõtermet) elvétve
találtunk, úszómedencét pedig egyetlen alkalommal említettek, ami
százalékosan már kimutathatatlan. Az alapadatok nyomán nyilván-
való, hogy az elsõ négy komfortelem elõfordulását differenciált mó-
don is vizsgálhatjuk, két esetben viszont értelmetlen a különbségek
vizsgálata, hiszen azok értelmezhetetlen álprecizitást jelentenének. Az
eltéréseket a beépítési jelleg alapján képzett almintákban célszerû át-
tekintenünk, hiszen a beépítési mód az egyes komfortelemek létét jel-
legzetesen befolyásolja.

�� �����	�� Négy komfortelem elõfordulása, a beépítési mód szerint (N = 600, %)�
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A kiemelések érzékeltetik, hogy a beépítési jelleg szerint megkü-
lönböztetett alminták közül a családi házas beépítésû területek mind
a négy, reálisan elõforduló komfortelem esetében elõnyösebb feltéte-
leket biztosítanak, mint bármely más beépítési jelleg. Annak érdeké-
ben, hogy e négy komfortelem alapján összehasonlításokat tehessünk,
szükségessé vált olyan mutató kialakítása, amely egyetlen adatban
sûríti a 3. táblázatban összegyûjtött információkat. A négy komfort-
elem elõfordulásának súlyozott átlaga (x) megfelel e kritériumnak, se-
gítségével akár alminták, akár más csoportosítások szerint összeha-
sonlíthatjuk a megkérdezettek otthonainak sajátosságait. Ennek per-
sze csak akkor van értelme, ha a most számításba vett elemek összeg-
zett elõfordulása szerint a megkérdezettek eltérõ módon ítélik meg
azt, hogy otthonaik megfelelnek-e szükségleteiknek, ebben a lakásban
kívánnak-e élni vagy inkább szeretnének lakást változtatni. Álláspont-
juk a négy komfortelem elõfordulása mentén így alakult:

�� ���� Változtatna lakásán, a komfortelemek összegzett elõfordulása szerint
(N = 600, %)

Egyértelmûnek tekinthetjük, hogy a komfortelemek száma jelentõ-
sen befolyásolja a megkérdezettek változtatási törekvéseit. Az egyik
határhelyzetet azoknál látjuk, akiknek lakásában fürdõszoba sincs. Õk
kerültek az „egy sem” csoportba, és valamennyien elmennének laká-
sukból. Ezután a változtatásra törekvõk aránya gyorsan közelít a
trendhez, majd határozott lépésekkel jut a másik pólusig. Itt válik
érthetõvé, hogy a változtatási szándéknak más motivációi is vannak,
hiszen a négy komfortelemû lakásokból is 25 százalék változtatna.
Így azt kell mondjuk: ez az összefüggés a változtatási kívánságok fon-
tos, de nem kizárólagos háttere, így a négy elem elõfordulásából kép-
zett súlyozott átlag a lakásváltoztatási szándékok valószínûsítésére al-
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kalmas indikátor lehet, de figyelembe kell vennünk más tényezõk sze-
repét is.

Csak ennek ismeretében érdemes a beépítési jelleg alapján megkü-
lönböztetett alminták komfortosságát jellemzõ súlyozott átlagokra fi-
gyelnünk, amelyek így alakultak:
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Rendezett sorunk a hat alminta komfortosságát úgy teszi összeha-
sonlíthatóvá, hogy ezzel egyidejûleg jelzi az egyes almintáknak a min-
ta egészében betöltött súlyát és a lakásváltoztatási kívánságok arányát
is. Így átlátható, hogy az igen elõnyös komfortú, családi házas beépí-
tés mindössze a zuglói fiatalok 6 százalékának osztályrésze. Innen
csak ritkán mennének más lakásba. A másik póluson, az alig kom-
fortosnak tekinthetõ régi, lelakott bérházakban az érintett korosztály
8 százaléka él, akiknek döntõ többsége szívesen elköltözne. A kom-
fortelemek dolgában közel egyformán gyenge lábakon álló panel- és
régebbi lakótelepek lakói megközelítõen azonos (kétharmad közeli)
arányban változtatnának lakást. A jellemzõen többlakásos házakkal
beépített területekrõl a viszonylag magas komfort ellenére is az itt
élõk közel fele költözne más lakásba, míg a lakótelepi beépítésbe éke-
lõdõ családi és többlakásos házakkal jellemezhetõ környékeken a va-
lamivel kevésbé komfortos lakásokból is csupán 25 százalék kíván-
kozik más otthonokba. Az áttekintés megerõsíti azt a meggyõzõdé-
sünket, hogy tévedés lenne a lakásváltoztatási szándékokat egyértel-
mûen a figyelembe vett komfortelemekhez kapcsolnunk.

Motivációs szerepük viszonylagosságáról végképp akkor gyõzõd-
hetünk meg, ha a komfortelemek elõfordulása szerint áttekintjük a
változtatási törekvések két alapvetõ összetevõjét. Következõ ábránk
az szemlélteti, hogy a komfortelemek halmozódása mentén milyen
mértékben szeretnének másik, Zuglóban lévõ, és milyen mértékben a
jelenleginél alkalmasabb lakásba költözni.
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�� ���� A kívánatos másik lakás legyen-e Zuglóban, ill. legyen-e a jelenleginél
alkalmasabb, a halmozott komfortelemek szerint (N = 317, % mindkettõnél)

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a lakáshelyzetükön változtatni
szándékozók szinte kivétel nélkül Zuglóban képzelik el új lakásukat.
A komfortnélküli és az összes, figyelembe vett komfortelemmel ren-
delkezõ lakásokban élõk törekvései egyaránt a városrészhez kapcso-
lódnak. Azt kell mondanunk, hogy ez a törekvés gyakorlatilag füg-
getlen a jelenlegi lakás komfortosságától.

Ábránk azt is plasztikussá teszi, hogy a komfortelemek hiánya, ha
nem is kizárólagosan, de nagymértékben meghatározza az alkalma-
sabb lakás iránti igényt. Mindezek alapján szükségszerûen figyelmet
kell fordítanunk a változtatási kívánságok komfortelemeken túli mo-
tivációjára is. A számításba vehetõ összetevõk közül három: a saját
szoba, a lakáshasználat jogcíme és a lakások szobaszáma mutatkozott
meghatározó szerepûnek. A saját szoba esetében az alábbi kapcsolatot
találtuk:

Szeretne más lakást, a saját szoba lehetõsége szerint (N = 600, %)
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Adataink azt jelzik, hogy a saját szoba mellett is jelentõs a változ-
tatásra törekvõk aránya. Ugyanakkor igen erõs a saját szoba iránti
igényben kifejezõdõ intimitás vágy. Kétharmados többséggel szeret-
nének másik otthont azok, akik akár egyetlen családtaggal közös szo-
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bát használnak. Akik ennél is többen osztoznak egy szobán, azok szin-
te mind elköltöznének. A változtatási törekvések igen erõsen kapcso-
lódnak a lakáson belüli saját territórium hiányához. Erõs kapcsolatot
találtunk a lakáshasználat jogcíme és a változtatási törekvések között is:

Szeretne más lakást, a lakáshasználat jogcíme szerint (N = 599, %, %)
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A rendezett sort három sávra osztottuk. Az egyes sávok között
ugrásszerûen emelkedik a lakásváltoztatás iránti igény, a sávokon be-
lül viszont szerény eltérést találunk. Ezek nyomán azt mondhatjuk,
hogy a Zuglóban élõ fiatalokat a lakástulajdon hiánya erõsebben mo-
tiválja változtatási törekvéseikben, mint az, ha nem a saját jogukon,
hanem szüleik jogán élnek egy lakásban. Az igen szûk, harmadik sáv-
ban a kiugróan magas változtatási vágyak jelzik, hogy a fiatalok az
ún. egyéb jogcímet fogadják el legkevésbé, ezt a helyzetet átmenetinek
tekintik és szinte kivétel nélkül változást szeretnének elérni. A sávok
kiemelve szedett összegzése áttekinthetõvé teszi, hogy a zuglói fiata-
lok négyötöde a saját vagy a szülei birtokában lévõ lakásban él, hoz-
závetõleg hatodrészük bérli az otthonát, és csupán minden huszon-
ötödiknek kell beérnie a bizonytalansággal járó, egyéb jogviszonyok-
kal.

Erõs keresztkapcsolatot találtunk a háztartások generációszerkeze-
te és a lakáshasználat jogcíme között. A teljes táblázat helyett elegen-
dõ, ha kiemeljük a négy háztartástípus domináns lakáshasználatát. A
legfontosabb mozzanatok arányai meggyõzõek:

A domináns lakáshasználati jogcím, a háztartások generációs szerkezete szerint
(N = 600, %)
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Abban a két csoportban, amelyben a megkérdezettek a szüleikkel
közös háztartásban élnek, a domináns lakáshasználati jogcím érdem-
ben magasabb súlyú, mint a szüleiktõl már függetlenedett fiatalok
csoportjaiban. A különbségek azt jelzik, hogy az önállósodó fiatalok
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gazdasági ereje (vagy korábbi bérleti jogból származó, elõnyös vételt
biztosító pozíciója) számottevõ mértékben gyengébb, mint a szüleiké.

Szintén erõs kapcsolatot láttunk a lakások szobaszáma és a lakás-
változtatási igények között:

Szeretne más lakást, a lakás szobaszáma szerint (N = 600, %)
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A szinte azonos súlyú, szélsõ helyzetekben közel szimmetrikus vál-
toztatási törekvéseket találtunk, a meghatározó gyakoriságú két- ill.
háromszobás lakásokból pedig majdnem azonos arányban, átlag kö-
zeli az elköltözni kívánók aránya. Nem kerülheti el figyelmünket,
hogy a lakószobák száma mentén csak szûk körben – az egyszobás
lakásban élõk csoportjában – haladja meg az átlagot a változtatásra
törekvõk súlya, míg a saját szoba hiánya lényegesen nagyobb cso-
portban jár együtt átlag feletti lakásváltoztatási vágyakkal.

Négy olyan motiváló tényezõt találtunk, amely erõs kapcsolatban
áll a változtatási törekvésekkel. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy
vajon melyik képes „felülírni” a két másik hatását. Itt többváltozós
regresszióanalízist végeztünk, amelyben azt vizsgáltuk, hogy a befo-
lyásoló hatásúnak talált, független változók (a praktikusan elõforduló
komfortelemek száma, a lakás szobaszáma, a lakáshasználat jogcíme
és a saját szoba) közül melyik áll legerõsebb kapcsolatban a külön-
külön mindegyiktõl függõ változtatási törekvésekkel. Ennek alapján
egyértelmûnek bizonyult, hogy a négy független és az egy függõ vál-
tozó valóban egybekapcsolódó rendszert képez, amelyben az elkülö-
nítve vizsgált hatású elemek közül a saját szoba léte-nem léte mutat-
kozott a legerõsebb kapcsolatúnak a lakásváltoztatási törekvésekkel.

Most érdemes egybekapcsolni e fejezet két témakörét, a megkér-
dezettek családszerkezetét és a lakáshelyzetet, ill. változtatási törek-
véseket, és megnézni, mi jellemzi a különbözõ generációszerkezetû
fiatalok csoportjainak lakásait, és milyen mértékben kívánnak lakást
változtatni. A lakások szobaszámából a már ismert módon súlyozott
átlagot képeztünk, annak érdekében, hogy a három független változó
értékeit és a változtatási szándékot egységes táblázatba foglalhassuk.
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�� �����	�� A megkérdezettek lakásainak szobaszáma, komfortelemei, saját
szobájuk és változtatási törekvéseik, a háztartások generációs szerkezete szerint

(N = 600, x, x, ill. %, %) ��
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A félkövér kiemelések a független változók oszlopaiban a legke-
vésbé kedvezõ értéket, míg az utolsó, keretes oszlopban az elõbbiek-
hez köthetõ változtatási törekvés csoporton belüli súlyát jelzik.

A családháztartások négyféle generációs szerkezete mentén legma-
gasabb arányban a háromgenerációs háztartásokban találkoztunk la-
kásváltoztatási törekvésekkel. Ez annak ellenére történt, hogy a laká-
sok szobaszáma és komfortfokozata szerint több háztartástípusnál is
jobb helyzetûnek mutatkoztak. Ugyanakkor az egygenerációs háztar-
tásokban élõk körében a szobaszám és a komfortelemek meglehetõsen
rossz mutatói dacára sem találtunk kimagasló arányú elköltözési
szándékot, ami feltehetõen a saját szobával rendelkezõk jelentõs sú-
lyának köszönhetõ.

A mindhárom szempontból legkedvezõbb helyzetû, szüleikkel élõ,
gyermektelen fiatalok körében ezek után szinte természetesnek tekint-
hetjük a legalacsonyabb változtatási szándékot.

A változtatási törekvések kapcsán még át kell tekintenünk, hogy
milyennek látják e kívánságaik pénzügyi realitását az érintettek. Kér-
désünket úgy fogalmaztuk meg, hogy a saját vagy a családi jövedel-
mekbõl megtakarítható pénz (akár hitel igénybevételével) elegendõ-e
a már elmondott változtatási szándék megvalósításához. A válaszok-
ban – növekvõ idõtartamokat követõen – szerepelt a „nincs rá lehe-
tõség” változat is. Így a vágyak érvényesítését rövidebb-hosszabb tá-
vú realitásnak és pénzügyi irrealitásnak is jellemezhették. Eredmé-
nyeinket a családszerkezet csoportjai mentén szemléljük:
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�� �����	�� A lakásváltoztatási kívánságok pénzügyi realitása, a háztartások
generációs szerkezete szerint (N = 317, %)
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A kiemelésekkel minden csoportban a domináns választ jeleztük.
Így áttekinthetõvé tettük, hogy az eltérõ generációs szerkezetû ház-
tartásokban élõ, zuglói fiatalok mennyire bizonyultak derûlátónak, kí-
vánságaik megvalósíthatósága kapcsán. Vágyaik teljesülésében az
egygenerációs háztartásban élõk bíznak leginkább, bár szubdomináns
álláspontjuk szerint negyedrészük nem tartja megvalósíthatónak la-
kásváltoztatási kívánságát.

Ezt követõen kizárólag elérhetetlen vágyakról szólnak a domináns
válaszok. Elsõsorban a háromgenerációs családokhoz tartozó fiatalok
utaltak kilátástalanságra. Álláspontjuk bizonyára attól ilyen, hogy
még kevéssé alkalmas, önálló lakást sem tudtak szerezni. Közel ilyen
sötét a gyereket nevelõ, kétgenerációs családban élõk ítéletalkotása,
hiszen ennek a lényegesen nagyobb körnek csaknem a fele megvaló-
síthatatlannak látta kívánságát. A szüleikkel élõ, gyermektelen fiata-
lok álláspontjai kevésbé komorak, de prognózisuk alapvonása szintén
a vágyak teljesíthetetlenségét jelzi.

Azt is észre kell vennünk, hogy a gyermeket nevelõ csoportok ket-
tészakadnak. A kilátásaikat sötétnek tartó, legnagyobb alcsoport mel-
lett mindkét háztartástípusban szubdomináns súlyú az optimista, az
öt éven belüli megvalósulásban bízó válaszok aránya.

Együttvéve azt kell mondanunk, hogy a jelzett kettõsség sem írja
felül (az egygenerációs háztartások kivételével) a borúlátó ítéletalko-
tást: a Zuglóban élõ fiatalok kevés reményt fûznek lakásváltoztatási
kívánságaik megvalósulásához. Éppen ezért megkerülhetetlen kérdés-
nek tartjuk: vajon milyen foglalkozási háttéren alakul a négy, eltérõ
generációs szerkezetû csoport eltérõ ítéletalkotása?

A keresztkapcsolatot bemutató táblázatban figyelmen kívül hagy-
tuk a tanulókat és a lakásukat változtatni nem kívánó fiatalokat. A
foglalkozás és a háztartásszerkezet kapcsolatát az eddig megszokottól
eltérõen, függõlegesen olvasandó táblázatban szemlélhetjük.
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�� �����	�� Foglalkozás, a háztartások generációs szerkezete szerint (N = 238, %)
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Kiemeléseink azt jelzik, hogy az adott sor átlagához képest szá-
mottevõ eltérést találtunk valamelyik háztartásszerkezeti csoportban.
Az egygenerációs háztartásban élõk körében az átlagos értéknek ép-
pen kétszerese a vezetõk, beosztott értelmiségiek súlya. Ez arra utal,
hogy iskolázottságban és legalább perspektivikusan a jövedelemben
a többi csoporthoz tartozó társaiknál jobb helyzetûek. Így a terveik
realitásával kapcsolatos optimizmusukat megalapozottnak tarthatjuk.

A gyereket nevelõ, kétgenerációs családhoz tartozók esetében ki-
zárólag a szakképzetlen fizikai munkások alcsoportjának arányát ta-
láltuk érdemlegesen magasabbnak az érintettek átlagához képest. A
többi munkajelleg-csoport közül a kétféle szellemi foglalkozás eseté-
ben az átlagosnál kevéssel alacsonyabb arányokat láttunk, egészében
véve alacsonyabb iskolázottságra és várhatóan rosszabb jövedelmekre
utaló adatokat ismerhettünk meg. Az általánosan jellemzõnél sötétebb
prognózisukat indokoltnak látjuk.

A háromgenerációs háztartásban élõ fiatalok esetében három al-
csoport súlyát is megjelöltük, de negyedikként ide tartozik a vezetõk,
értelmiségiek – körükben elõ sem forduló – alcsoportja is. Középfokú
szellemi munkást az átlagosnál lényegesen ritkábban találhatunk kö-
zöttük, viszont a szakmunkások és az eddig egyáltalán nem dolgozók
súlya jelentõsen meghaladja az összes érintettre jellemzõ arányokat.
Azt kell mondanunk, hogy a szüleikkel élõ, gyermeket nevelõ zuglói
fiatalok a többi háztartásszerkezethez tartozóknál rosszabb helyzetû-
ek a munkapiacon. Ennek figyelembe vételével úgy látjuk, hogy hely-
zetük alátámasztja a vágyaikról megismert komor ítéleteiket.

Utolsónak hagytuk a változtatási terveik realitásáról átlagközeli íté-
leteket megfogalmazó, felmenõ kétgenerációs családokban élõ fiatalok
foglalkozásáról megismert adatokat. Egyetlen sorban sem kellett ki-
emeléssel jelölnünk valamelyik alcsoportjukat, mert foglalkozási szer-
kezetük meglehetõsen közel áll az általános képhez. Adataik alapján
valószínûnek tarthatjuk, hogy a vágyaik megvalósíthatóságáról meg-
ismert álláspontjaik okkal simultak az általánosan megismert válasz-
megoszlásba. Foglalkozási szerkezetük nem indokolna sem kirívóan
rosszabb, sem feltûnõen jobb ítéleteket.

E fejezetet egyetlen módon zárhatjuk le: a fiataloknak adható ön-
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kormányzati lakástámogatás ismertségével, pontosabban: ismeretlen-
ségével. A megkérdezettek 11 százaléka úgy tudta, hogy Zuglóban
van olyan önkormányzati lakástámogatás, amely a fiatalok lakásszer-
zését hivatott segíteni. Határozottan cáfolta a támogatás létét 51 szá-
zalék, míg 38 százalék nem tudott válaszolni.

Az összképet most is az alapvetõ tendencia jellemzésére használ-
juk, a tagoltabb elemzéstõl többet várunk. Úgy gondoltuk, elsõsorban
ott találhatjuk a tájékozottabbakat, ahol a lakáshelyzetükkel elégedet-
leneket: a változtatási törekvésekrõl beszámoló fiatalok között. A ke-
resztkapcsolat vizsgálata nem igazolta feltételezésünket.

Tud önkormányzati lakástámogatásról, a lakásváltoztatási törekvések szerint
(N = 600, %)
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A 317 változtatni kívánó fiatal körében mindössze 1 százalékkal
magasabb a lakástámogatást létezõnek tudó (gondoló?) válaszok sú-
lya, mint amit általában tapasztaltunk. Az eltérés akár a véletlen mûve
is lehet, ezen nincs mit értelmezni. Termékenyebbnek találtuk a ház-
tartások generációs szerkezete szerinti eltérések áttekintését. Ezt lát-
tuk:

�� ���� Tud önkormányzati lakástámogatásról, a háztartások
generációs szerkezete szerint (N = 600, %)

Az eltérések azt jelzik, hogy a változtatásban legkevésbé érdekelt,
felmenõ kétgenerációs háztartásokban élõk tudnak a legkevésbé az
önkormányzati lakástámogatás lehetõségérõl, viszont a gyerekes két-
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generációs családokban (emlékeztetõül: körükben 61 százalék szeret-
ne más lakásban élni) találjuk az átlagot leginkább meghaladó, tájé-
kozottságra utaló választ. A másik két csoportban ez alig tér el a minta
egészére jellemzõ képtõl.

Azt kell mondanunk, hogy mindössze a minta 16 százalékát kitevõ,
egyetlen csoportban esik egybe a szélesebb körû informáltság a cso-
porthoz tartozók jelentõs részének vágyaiból adódó, elemi érdekkel.
Persze ez az informáltság csupán az alapvetõen alacsony átlaghoz vi-
szonyítva tûnik érdemlegesnek, valójában nagyon szûk körû.

Ha azt is nézzük, hogy a formális „Zuglóban van ilyen támogatás”
válaszok milyen tartalmak ismeretével járnak, akkor az eredmény en-
nél is komorabb.

Mindössze 63 megkérdezett válaszai tették lehetõvé, hogy tovább-
kérdezzünk az önkormányzati támogatás módjának ismeretére, hi-
szen a többiek szerint vagy nincs támogatás, vagy nem tudták, hogy
vajon van-e. Ilyen szûk körben a keresztkapcsolatok vizsgálata még
akkor is megtévesztõ, ha látszólag minden rendben van, a táblázat
formálisan elkészíthetõ, sõt adataihoz elfogadhatóan erõs szignifikan-
cia-szint is tartozik. Mindössze az történik, hogy a táblázat celláinak
jelentõs hányada üres, vagy csupán néhány esetet tartalmaz. Ezt el-
kerülendõ be kell érnünk a válaszok tartalmának alapmegoszlás szin-
tû bemutatásával. Nézzük, mirõl szóltak a 63 kérdezhetõ fiatal vála-
szai:

A megemlített önkormányzati támogatások (N = 63, %)
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A sorozatot, amely a lakástámogatásról informáltnak mutatkozó
fiatalok ismereteinek tényleges tartalmát tekinti át, két cezúrával há-
rom sávra tagoltuk. Az elsõ sávban a támogatás tartalmáról kérdez-
hetõk negyedét találtuk. Õket valóban tájékozottnak tekinthetjük, el-
lentétben a pontatlan ismeretekkel rendelkezõk terjedelmesebb alcso-
portjával. Mintegy harmadukról kell azt mondanunk, hogy a lakás-
támogatást létezõnek tudó válaszuk a bizonyára létezik, ha egyszer rá-
kérdeznek logikával született. Az ilyen válaszokat totózó találgatás
eredményének tarthatjuk, hiszen nem tudáson, hanem esélylatolgatá-
son alapulnak. Okkal gondolhatjuk, hogy a támogatás tartalmát pon-
tatlanul megjelölõ válaszok egy része szintén logikai úton született,
és nem pontatlan tudás felidézése nyomán. Együttesen igen szûkös-
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nek tartjuk a zuglói fiatalok lakástámogatásról megismert informált-
ságát, amelyhez két megjegyzést kell fûznünk.

Valószínûnek látszik, hogy az önkormányzat nem találta meg azo-
kat a csatornákat, amelyeken az egyébként létezõ, és az érintettek ér-
dekeihez kapcsolódó támogatásról hatékonyan lehet információkat el-
juttatni a fiatalokhoz. Ez „csupán” kommunikációtechnikai megoldást
kívánna, de azt gondoljuk, hogy másik oldala is van a kérdésnek: ti.
a létezõ támogatások mértékének és elérhetõségének kell olyanná vál-
niuk, hogy azokra érdemes legyen nagyon odafigyelniük az érintet-
teknek.

Az elsõ hallásra gügyögõ marketing-alapelvnek – „Csinálj jót és
dicsekedj vele!” – van ugyan valóságmagva, de csakis akkor, ha elég-
gé jó, amivel „dicsekedni” akarunk. Manapság sokan esküdni mernek
arra, hogy az üdvösséghez a jó dicsekvés is elég, némi nyelvrontással
„jól kell kommunikálni” az eladni kívánt árut vagy a politikát.

Ha jól értjük az önkormányzatiság lényegét, akkor abban a mar-
keting szempontok nem nõhetnek a tettek fejére. Megjegyzéseinket a
támogatás ismertségére visszafordítva: ha a létezõ támogatást a lehet-
séges érintettek 51 százaléka határozottan nem létezõnek gondolja,
akkor elsõsorban nem a kommunikációval, hanem a támogatással van
gond.

Családalapítás, gyermekvállalás

A cikkünk elején megadott, családi állapotot jellemzõ adatsornál töb-
bet mond a pillanatnyi helyzetet és a vágyakat együtt bemutató kép:

�� ���� Szeretne-e házasságban, élettársi kapcsolatban élni (N = 600, %)
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Oszlopdiagramunkon jól követhetõ, hogy a Zuglóban élõ fiatalok
életében vagy jövõképében szinte kivétel nélkül fontos helye van a
házasságnak, élettársi kapcsolatnak. Túlnyomó többségük számára
vagy már megvalósított, vagy elérendõ cél a stabil párhelyzet. Mind-
össze töredékük gondolja, hogy nem szeretne így élni, és alig talál-
tunk bizonytalan megkérdezetteket.

Az összképtõl csupán néhány százalékban térnek el a nemek sze-
rint megkülönböztetett adatok, ezért azt mondhatjuk, hogy a férfiak
és a nõk közel azonosan, elfogadó attitûddel gondolnak a tartós pár-
kapcsolatra. Az életkor mentén ez a viszonyulás annyiban tér el, hogy
a pozitív attitûd az idõsebbek körében gyakorlattá is vált. Ennek rész-
leteit követhetjük az alábbi táblázatban:

�� �����	�� Szeretne-e házasságban, élettársi kapcsolatban élni? Korcsoportok
szerint (N = 600, %)
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A félkövéren kiemelt két adat azt jelzi, hogy az eltérések „mind-
össze” a két, pozitív viszonyt kifejezõ oszlop közötti különbségekre
korlátozódnak. Az idõsebbek – kérdésünket be sem várva – életveze-
tésükkel válaszoltak. Az elutasító álláspont és a válaszképtelenség rit-
ka, ill. hibahatáron belüli, így elhanyagolható. További eltéréseket egy
metszetben találtunk, akkor, amikor elhagytuk a most tartós párhely-
zetben élõket, és a jövõképet a családi állapot szerint vizsgáltuk:


� �����	�� Szeretne-e házasságban, élettársi kapcsolatban élni azok közül, akik
most nem élnek ilyen kötelékben? Családi állapot szerint (N = 408, %)
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A szûkítéssel formailag is a jövõképet vizsgáljuk. A megkérdezet-
tek stabil párkapcsolatokat szeretnének. A csak nõkbõl álló, és kivétel
nélkül gyermeket nevelõ elváltak, igen szûk csoportjában megismert
álláspontokat olyan különvéleménynek tekintjük, amelyet nyilvánva-
lóan a házassági kudarc keserû tapasztalata motivál. Itt kell megem-
lítenünk, hogy az elváltak alacsony aránya (a 192 házastársi, élettársi
kapcsolat mellett mindössze 7 válásról tudunk) azt jelzi, hogy ebben
az életkorban viszonylag kevesen élték át házasságuk gyors kudarcát.
Tudjuk, az elsõ válási hullám néhány évvel követi a házasságkötést.
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A zuglói fiatalok körében csak kevés házasság esett áldozatául a gyors
kiábrándulásnak. A házasságot, élettársi kapcsolatot kívánatosnak te-
kintõ 368 személyes körben vizsgáltuk, hogy feltételezéseik szerint
mennyi idõ múlva jöhet létre a remélt, tartós párhelyzet.


� ���� Elképzelései szerint mikor kerülhet sor a kívánatosnak nevezett
házasságra, élettársi kapcsolatra? (N = 368, %, halmozott %)

A tartós párhelyzet iránt elkötelezettek erõs egytizede úgy véli,
hogy 2003 körül már így él, közel fele 2006-ig bekövetkezõnek tekinti,
további egyharmada inkább 2011-ig tartja realitásnak törekvésének
megvalósítását, és csak 2 százaléka teszi az ennél is távolabbi jövõbe
házasságkötését, élettársi kapcsolatát. Elkötelezettségük jelének te-
kinthetjük, hogy mindössze 3 százalék volt képtelen prognosztizálni
a kívánatosnak tartott élethelyzet megteremthetõségét.

Az idõben halmozódó görbe azt jelzi, hogy az érintettek 95 száza-
léka abban bízik: 2011-ig megtalálja házas- vagy élettársát, de közel
kétharmaduk már 2006-ig szeretné ennek alapján berendezni életét.

Az összképen belül több, jellegzetes csoporteltérést találtunk. Az
életkor és a nemek szerinti tagolódáshoz egyaránt erõsen kapcsolódik
a párkapcsolat prognózisa. A korcsoportok szerint ilyen keresztkap-
csolatot találtunk:
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�� �����	�� Elképzelései szerint mikor kerülhet sor a kívánatosnak nevezett házas-
ságra, élettársi kapcsolatra? Életkor szerint (N = 368, %)
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Azt az összképbõl is láthattuk (lásd: 8. ábra), hogy a 10 éven túli
prognózisok – alacsony arányuk révén – alig vesznek részt a tartós
párkapcsolatról megfogalmazott elõrejelzésekben, mint ahogyan a vá-
laszképtelenek arányaiban sincs érdemi különbség.

A tíz éven túli idõmetszetet a korcsoport szerinti tagolódás nem
is érinti, viszont mindhárom korábbi idõhatár oszlopában jelentõs kor
szerinti különbségeket találunk. Az arányok átrendezõdésébõl négy
adatot jelöltünk kiemeléssel. Azokat, amelyek az életkor és a házas-
sági, élettársi kötelék várható idõpontja közötti összefüggés fõ ten-
denciáját jelzik. A legfiatalabbak igen ritkán várják 2 éven belül tartós
párkapcsolatuk kialakulását, viszont 6-10 év közötti prognózist az át-
lagot lényegesen meghaladó arányban adnak.

Ennek a prognózisalkotásnak gyökeresen ellentmond a legidõseb-
bek várakozásairól megismert adatsor. Körükben igen magas a két
éven belüli házasságra, élettársi kapcsolatra gondolók aránya, és ti-
zedrészük sem hiszi, hogy öt éven túl talál párjára.

Ez a trend egyidejûleg hordozza a felnõtté válás biológiai,
fejlõdéslélektani és társadalmi elfogadottságban fellelhetõ összetevõit.
Az életkorban elõrehaladva az együttéléshez szükséges személyes al-
kalmasság (felelõsségtudat, alkalmazkodóképesség stb.) ugyanúgy ki-
teljesedik, mint ahogyan a családi és a szélesebb társadalmi környezet
is inkább az idõsebbek esetében kész pártolóan fordulni az életüket
egybekapcsoló fiatal párok felé.

A korcsoportonként eltérõ „elõrejelzésekben” a saját késztetések és
a várható külsõ megerõsítések bátorító hatásai szétválaszthatatlanul
kapcsolódnak.

A prognózisok újabb eltérései közismert jelenséghez, a férfiak és
a nõk felnõtté válásának eltérõ ritmusához kapcsolódnak. A különb-
ségeket plasztikusan megragadó vonaldiagramunk több tendenciát is
érzékletessé tesz:

A két nemhez tartozók prognózisai – az összképet befolyásoló há-
rom idõsáv közül – a széli helyzetekben térnek el egymástól. A vá-
laszképtelenek és a tíz éven túli elõrejelzések pedig – várakozásaink-
nak megfelelõen – semmilyen valódi hatást nem gyakorolnak a vo-
naldiagram görbéinek lefutására.
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�� ���� Elképzelései szerint mikor kerülhet sor a kívánatosnak nevezett
házasságra, élettársi kapcsolatra? Nemek szerint (N = 368, %)

A stabil párkapcsolat lehetõségét a nõk egyötöde 2 éven belülre
várja, míg ezt a férfiak közül igen kevesen állították. A fordulópontot
a 3–5 éves terminus képezi, itt ugyanis a férfiak és a nõk elõrejelzései
egészen közeliek. Ezt követõen a nemek prognózis-görbéi ismét eltá-
volodnak a trend alatti és fölötti tartományba, csak éppen ellentétes
irányban, mint amit a rövid idõhatárnál láttunk. A férfiak közel fele,
míg a nõknek csak erõs egynegyede teszi 6–10 évre házasságkötése,
élettársi kapcsolata várható idejét.

A most látott különbségeket nem tekinthetjük kizárólag az eltérõ
ritmusú biológiai érés lenyomatának, ennél összetettebb jelenséggel
van dolgunk. Megjelennek benne a biológiai mozzanatok, de ezektõl
elválaszthatatlanul a szociális érettség, a szülõvé váláshoz elengedhe-
tetlen felelõsségvállalási képesség eltérései is. És természetesen a nõk
erõsebb késztetései a biztonságosnak tûnõ, tartós kapcsolat kialakítá-
sára.

A külsõ tényezõk sorából egy alapvetõ fontosságú, gazdasági moz-
zanattal találtuk erõs kapcsolatban a tartós párkapcsolat prognózisait.
Az elõzõeknél szûkebb körben, a lakáshelyzetükön változtatni kívánó
és egyben a házasságot, élettársi kapcsolatot is kívánatosnak tekintõ
fiatalok esetében tudtuk egybevetni a két elérendõnek deklarált cél
lehetséges idõpontjáról megismert prognózisokat. A lakásváltoztatás
pénzügyi megalapozásának várható ideje így kapcsolódik a házasság-
kötés (élettársi kapcsolat) elképzelt idõpontjához:
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�� �����	�� Elképzelései szerint mikor kerülhet sor a kívánatosnak nevezett
házasságra, élettársi kapcsolatra, a remélt lakásváltoztatás pénzügyi

realitásának idõhatárai szerint (N = 182, %)
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Az eltérések trendjét itt mindössze két kiemelhetõ adattal jelezzük.
Akik lakásterveiket 5 éven belül anyagilag megvalósíthatónak tekin-
tik, azok az átlagos kétszeresét meghaladó súllyal 2 éven belülre vár-
ják házasságkötésüket (élettársi kapcsolatukat). Amint a lakásváltoz-
tatás realitását mind távolabbinak ítélik, vagy irreálisnak látják, éles
töréssel lényegesen alacsonyabb arányban prognosztizálják a közeljö-
võre tartós párkapcsolatukat. Az elõrejelzések ellentétes pólusán mi-
nél távolabbinak látják lakáscéljaik megvalósíthatóságát, annál gyak-
rabban teszik 6–10 évre a tartós párkapcsolat lehetõségét.

Meg kell jegyeznünk, hogy a tendencia nem olyan tiszta és nem
is olyan erõs, mint amit az életkori csoportok esetében találtunk, de
még jól érzékelhetõ. Természetesnek kell tartanunk, hogy egy empi-
rikus kutatásban a megismerhetõ kapcsolatok soha nem a laboratóri-
umi kísérletek eredményeihez hasonló élességgel látszanak. Esetünk-
ben viszont melléfogás lenne, ha a kétféle elõrejelzés most látott kap-
csolatát nem értelmeznénk.

Úgy gondoljuk, hogy azok a fiatalok, akik a megfelelõnek ítélt la-
kást gyorsabban megszerezhetõnek tartják, azért várják rövidebb idõn
belülre házasságkötésüket, élettársi kapcsolatukat, mert az alkalmas
lakást a családi élet alapvetõ tárgyi feltételének tekintik. A prognózi-
sok tendenciaszerû egybekapcsolódása – felfogásunk szerint – a meg-
kérdezettek realitásérzékének, felelõsségtudatának indikátora. Tud-
ják, hogy az egymás iránti vonzalom, bármily erõs és õszinte, nem
elegendõ a családalapításhoz. Még egy összefüggés jelzi a gazdasági
stabilitás és a párkapcsolat prognózisának összefüggését, de olyan
szûk körben (97 személy), hogy beérjük megemlítésével. Az egy sze-
mélyre jutó nettó jövedelem emelkedésével mind közelebbre teszik a
családalapítást.

Nem kell nagy képzelõerõ annak belátásához, hogy az elõrejelzé-
sekben a megkérdezett fiatalok vágyaival, kívánságaival találkoztunk.
Ennek megértése alapján a tartós párkapcsolat iránt elkötelezett több-
ség prognózisairól azt kell mondanunk, hogy ezeket a – joggal leg-
személyesebbnek vélhetõ – törekvéseket, a pszichológiai és társadalmi
érettség, valamint a gazdasági feltételek szerepének ismerete, tehát
határozottan társadalmi mozzanatok alakítják. Hozzá kell tennünk,
hogy amit Zuglóban láttunk, az korántsem helyi specialitás. A magyar
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fiatalok a korábbi évtizedekhez képest idõsebben vállalják a tartós
párhelyzetet, amely mind gyakrabban élettársi kapcsolatot jelent.

Dolgozatunk további részében a gyermekvállaláshoz kapcsolódó
tapasztalatainkat tekintjük át. A gyermeknevelés tényeirõl és a meg-
kérdezettek ezzel kapcsolatos elképzeléseirõl elsõként azt kell elmon-
danunk, hogy a felvétel idõpontjában a zuglói fiatalok 20 százaléká-
nak volt gyermeke, 76 százalék tartotta kívánatosnak, hogy szülõvé
váljon, 3 százalék úgy gondolta: nem szeretné, ha gyermeke lenne, és
mindössze 1 százalék nem tudta elmondani, szeretné-e a szülõi sze-
repet. A gyermekeket nevelõk félreérthetetlenül az életkor mentén
válnak el a megkérdezettek teljes körétõl. Ennek belátásához elegendõ
a gyermeknevelés tényét és kívánságát a korcsoportok szerinti meg-
oszlásban kezelõ táblázatból a két érdemi adatsort kiemelnünk.

Van-e gyermeke? Életkor szerint (N = 600, %)�
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Az életkor szerint rendezett sort ott osztottuk két sávra egy cezú-
rával, ahol a már gyermeket nevelõk elválnak a még nem szülõ sze-
repû fiataloktól. Könnyen belátható, hogy 23 éves korig a gyermek-
vállalásról elvétve szóló válaszokat véletlen, és emiatt értelmezhetet-
len adatoknak kell tekintenünk. A következõ két korcsoportban, közel
azonos lépésekkel jelennek meg a gyermeket nevelõ fiatalok.

A tagolódás azt jelzi, hogy a zuglói fiatalok 24 éves koruk elõtt
alig látják biztosítottnak a gyermekvállalás feltételeit. A következõ
sávban megjelenõ arányok azt teszik beláthatóvá, hogy a gyermek-
vállalás iránt szinte kivétel nélkül elkötelezett fiatalok többsége ezt
követõen sem került olyan helyzetbe, amelyben gyermeket vállalha-
tott volna. A számításba vehetõ akadályok részben abból adódhattak,
hogy nem élnek olyan párkapcsolatban, amelyben vállalhatnák a szü-
lõ szerepkört. Ennek összetevõit nem vizsgáltuk, azt viszont ismerjük,
hogy a házasságban, élettársi kapcsolatban élõk és az elváltak milyen
arányban nevelnek vagy szeretnének gyermeket nevelni.

Ebben a 199 személyes körben – ismét az életkor mentén haladva
– feltárhatjuk hogy milyen arányúak a gyermeket nevelõ korcsopor-
tokban a gyermekvállalás párkapcsolat hiányán túli akadályai. A
mindössze 4 személybõl álló, 18–20 év közötti korcsoportot ebben az
esetben összevontuk a 20 személyes 21–23 éves korcsoporttal.
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Van-e gyermekük a párhelyzetben élõ és korábban így élt fiataloknak?
Életkor szerint (N = 199, %)�
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Ebben a körben már csak egyetlen megkérdezett állította, hogy
nem szeretne gyermeket nevelni, és bizonytalan fiatalt egyáltalán nem
találtunk. A gyermekvállalás iránt egészében elkötelezettnek tekint-
hetõ körben is jelentõs azok súlya, akik szeretnének gyermeket, de
nincs gyermekük. Bizonyára elõfordul, hogy meddõség okozza a
gyermektelenséget. Ennek súlyát az Európában átlagosan elõforduló
12 százalékkal szemben Magyarországon 18 százalékra teszik.� Ha
minden életkori csoportban ezzel az értékkel csökkentjük a gyermeket
kívánó, de még gyermektelenek arányát, akkor megközelítõ képet ka-
punk arról, hogy mekkora lehet azok súlya, akik nem látják elérke-
zettnek az idõt a gyermekvállalásra.

Nincs gyermeke, de szeretné a párhelyzetben élõ és korábban így élt fiatalok
körében, életkor szerint (N = 199, a meddõség feltehetõ arányával csökkentett %)
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A 23. életévtõl éles töréssel csökken a gyermekvállalást késõbbre
halasztók aránya. Ezt jelöltük a rendezett sort elválasztó cezúrával. A
legidõsebbek csoportjában viszont már csak valamivel ritkábban for-
dulnak elõ az ilyen döntések. Adataink nyomán arra érdemes figyel-
nünk, hogy a 23. életév olyan határvonal, amely igen közeli, gyakran
pedig azonos a felsõfokú tanulmányok befejezésével. Azt kell mon-
danunk, hogy a zuglói fiatalok házasságban, élettársi helyzetben dön-
tõen az egyetemi, fõiskolai éveket követõ életszakaszban, vagy a mun-
kában töltött néhány évet követõen vállalják elsõ (és gyakran, sokáig
egyetlen) gyermeküket. Ezt a megszorítást az indokolja, amit a szü-
lõvé lett fiatalok gyermekeinek számáról megismertünk. A mindössze
120 személyes körben így alakult a gyermekek száma:

������ ����	
�

100 ����� �����	

" ������
� �� 
�� �������� Σ ������� ���� � �������������� ��� �������� �������� ���!
����������
# $�� $���� %����
� � ���������� ������� �����  ���� ��� �
��&�'(� �))� (*
�	����


������� ��� ������
 ����(����� �	������'�� +���
����� � ����� ���
� ����� �����
� ���&!
������  ��� � 
,� ����� ���������
 � �)-�#� �������� 	��
 ������
�
�� ����
��



Hány gyermeket nevel? (N = 120, %)
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Meghatározónak tekinthetjük az egy gyermekes helyzetet, egy-
ötödnyi a két gyermeket nevelõk aránya és elhanyagolhatóan szûk
körben találtunk három gyermeket. A gyermekvállalás iránt szinte
kivétel nélkül (96 százalék vagy nevel, vagy szeretne gyermeket ne-
velni) elkötelezettnek mutatkozó fiatalok másik körében még nem
gyakorlat, csak kívánság a gyermeknevelés. Ebben a 453 személyes
körben vizsgáltuk: hány gyermeket szeretnének. Válaszaikból ez a
kép alakult ki:

Hány gyermeket szeretne? (N = 453, %)
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A két sorozat eltéréseihez több megjegyzést kell fûznünk. A gyer-
meket nevelõk életkori tagolódása alapján egy részüknél joggal felté-
telezhetjük további gyermekek vállalását, de arról korántsem lehetünk
meggyõzõdve, hogy gyermekeik száma a termékeny periódus végére
megközelíti a második adatsorban szereplõ, szabadon tervezgetõ ará-
nyokat.

A megkérdezettek saját testvérhelyzeteit figyelve azt láttuk, hogy
egészében 30 százalék a szülei egyetlen gyermekeként felnõtt fiatalok
aránya. Az ún. nagy létszámú kohorszokban, az 1975 és 1977 között
születettek körében 29 százaléknak nincs testvére, míg az ún. népe-
sedéspolitikai program elõtti kohorszokban, a most 27-29 év közötti-
eknél 34 százalék az egykék aránya. Mintánkban mintegy öt száza-
lékkal kisebb az egykék aránya az akkori programot követõen szüle-
tett korcsoportban.

Az egy gyermeket nevelõk 78 és az egy gyermek nevelését terve-
zõk 18 százalékos arányától mindkét értéket egyaránt távolinak látjuk.
Úgy gondoljuk, közelebb juthatunk a reálisan várható helyzethez, ha
feltételezzük: a most gyermeket nevelõknek születnek még közös
gyermekei, a gyermeknevelésre készülõknek viszont kevesebb gyer-
mekük lesz, mint ahogyan azt remélik.

Hablicsek László 1997 novemberében a demográfiai jövõképrõl tar-
tott elõadásában az 1990–96 közötti folyamatokat elemezve a koráb-
ban számított 1,5 körüli termékenységi szintet túlzottan optimista
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becslésnek nevezte, és az ezredfordulóra 1,20–1,30 közötti, alacsony
termékenységet tételezett. A távlatokat tekintve egy közepes termé-
kenységi hipotézis feltételezésével 2030-ra 1,60 körüli termékenységet
vett figyelembe, ami hatékony családtámogatási rendszer fenntartását
is feltételezi.� A mi felvételünkben a gyermeket nevelõk esetében a
termékenység 1,24 és a gyermeket tervezõk körében a tervezett ter-
mékenység 2,01 értékeket ad. Semmi sem indokolja, hogy ezt, a kö-
zepesnél is lényegesen magasabb reménybeli termékenységet várha-
tónak fogadjuk el a megkérdezettek – 2030-nál lényegesen elõbb be-
fejezõdõ – termékeny periódusának figyelembe vétele esetén.

A remélt gyermekek számáról eltérõen gondolkoznak a tanuló és
a dolgozó fiatalok. A tisztább kép érdekében a gyermeket kívánó 453
személy közül elhagytuk a munkanélküliek, a gyes–gyed kapcsán
inaktívak és az egyéb, besorolhatatlan helyzetûek (összesen 22 sze-
mélyt jelentõ) csoportjait. Az elemszám közel ötszázaléknyi csökken-
tése nyomán a foglalkozás két alaphelyzetére összpontosíthatunk. A
keresztkapcsolat ezt mutatta:

��� �����	�� Hány gyermeket szeretne? Foglalkozás szerint (N = 431, %)
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Két adat kiemelését tartottuk fontosnak. A tanulók csoportjának
erõs egyötöde három gyermeket szeretne, és csak ennek fele gondol
mindössze egy gyermekre. A már dolgozók körében fordított helyze-
tet találtunk, egy gyermeket 22 százalék szeretne és mindössze 10
százalék remélt három gyermeket. A széli helyzetek, az egy és a há-
rom gyermeket remélõk arányainak felcserélõdése azt jelzi, hogy az
elhelyezkedés fordulópontot jelent, ettõl kezdve a fiatalok reálisabban
gondolkodnak megszületendõ gyermekeik számáról, mint a tanulók.
A váltásnak két, számításba vehetõ okáról kell szólnunk. Elsõként ar-
ról a sokoldalú valóságismeretrõl, amit egyetlen iskola sem képes úgy
adni diákjainak, mint a munkahelyek. A munkahelyek összetettebb
ismeretségi kört kínálnak, mint a közép- és felsõfokú oktatási intéz-
mények, amelyekben hasonló helyzetû fiatalok egymástól kevéssé kü-
lönbözõ célokat kívánnak elérni. A kapcsolati kör kiszélesedése mel-
lett a munkavégzés felelõssége, az alá- és fölérendelt helyzetek háló-
zata, az ezekben betöltendõ szerepek változatossága egyaránt a reá-
lisabb látásmód felé terelik a nemrég még tanuló fiatalokat.

A másik ok sokkal közvetlenebb. A dolgozó fiataloknak mást jelent
gyermekeik lehetséges száma, mint a tanulóknak, hiszen közelebbi
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programnak tekintik a gyermekvállalást, mint a diáksorban lévõk.
Nézzük, hogyan prognosztizálták elsõ gyermekük megszületését a ta-
nulók és a dolgozók:

�� ���� Elképzelései szerint mikor kerülhet sor remélt (elsõ) gyermekének
megszületésére? Foglalkozás szerint (N = 431, kumulált %)

A két csoport válaszait az idõben halmozódva feltüntetõ diagra-
mon jól követhetjük, hogy minden idõmetszetben lényegesen alacso-
nyabb azoknak a tanulóknak az aránya, akik úgy gondolják: az adott
idõpontig megszületik (elsõ) gyermekük. Két év múlva még csak 8
százalékkal kevesebb, 2006-ban már 39 százalék a távolság, és 2011-re
még mindig 18 százalékkal kevesebb tanuló prognosztizálja gyermeke
megszületését. Ennél távolabbi idõpontokat is figyelembe véve a ta-
nulók közül összesen 96 százalék, a dolgozók csoportjából összesen
92 százalék reméli, hogy szülõvé válik. A kismértékû eltérés alapján
azt mondhatjuk: tíz évnél hosszabb távlatban már kiegyenlítõdik a
két csoport különbsége, de azon belül a most dolgozók kézzelfogha-
tóbbnak tekintik a gyermekvállalást, mint a tanulók. A dolgozók na-
gyobb realitásérzéke mellett ezt tartjuk az alacsonyabb gyermekszám
másik okának. Amit beláthatóbb idõre várnak, azt a tanulóknál kissé
mértéktartóbban prognosztizálják.

A reményeikben megfogalmazott gyermekszám-prognózisokat
még így is fenntartásokkal kell kezelnünk, és csak a tanulókkal össze-
vetve nevezhetjük realistább elõrejelzésnek. A két csoport válaszaiból
számítható, remélt termékenységi mutatók (a tanulóknál 2,17, a dol-
gozóknál 1,91) egyaránt lényegesen meghaladják a Hablicsek számí-
tásaiban közepes szintû termékenységi hipotézisnek tekintett adatot.
A dolgozóknál látott 1,91 érték is annak a magas termékenységi hi-
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potézisnek felel meg, amelynek hátterében az északi országokban jó-
léti állam és a gyermektámogatás igen széles körû, karbantartott rend-
szere állt.

A családalapításról, gyermekvállalásról kirajzolódó kép elemeit
együtt szemlélve azt kell mondanunk, hogy a zuglói fiatalok a tartós
párkapcsolat és a gyermekvállalás iránt egyaránt elkötelezettek.
Mindkettõt a korábban szokásosnál magasabb életkorra remélik, ami
azt jelzi, hogy a rendszerváltással bekövetkezett gazdasági-társadalmi
változások gyökeresen módosították a fiatal népesség párválasztásra,
gyermekvállalásra vonatkozó terveit és várható magatartását. Mind-
kettõt szeretnék, de elõbb kívánnak elfogadható lakáskörülmények
közé kerülni, szakmájukban rutint szerezni, és többnyire ezeket kö-
vetõen akarnak házasságban, élettársi kapcsolatban élni, gyermeket
nevelni. Úgy gondoljuk, mindez egy „biztonsági típusú” döntéssoro-
zat eredménye. Abban kevéssé bíznak, hogy a családalapítást, gyer-
mekvállalást követõen is felépíthetik munkahelyi karrierjüket, meg-
szerezhetik a szükségesnek ítélt lakást. Ezekrõl nem akarnak lecsúsz-
ni, így a családalapítást és a gyermekvállalást elhalasztják. Következ-
ményeként – többek között – elvárásaikat határozottabban képviselõ,
idõsebb szülõként érkeznek a gyermekorvoshoz, az óvodába, az is-
kolába.
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