


Válás, élettársi kapcsolat, csonka
család a fejlett országokban

A válás és a házasságon kívüli szülés ará-
nya sokszorosára nõtt az utóbbi évtize-
dekben a fejlett országokban, a legma-
gasabb szintet a skandináv államokban
érte el. Európában stabilizálódni lát-
szik a helyzet, úgy tûnik, mindkét jelen-
ség terjedése megáll egy magas szin-
ten. Amennyiben a fejlett országok teljes
mértékben követik a változásokban élen
járó skandináv országokat, akkor Euró-
pa legtöbb országában a házasságok 40-
50%-a válással végzõdik és a gyermekek
mintegy fele házasságon kívül születik
majd (Recent, 2005). Figyelembe véve,
hogy az élettársi kapcsolatok sokkal bom-
lékonyabbak a házasságoknál, becslésem
szerint a skandináv házasodási és válá-
si arányok általánossá válásával csak az
emberek 30-40%-a élne élete folyamán
olyan tartós párkapcsolatban, ami nem
bomlik fel. 

Egy amerikai szociológiai vizsgálat
(Cherlin, 1998) kimutatta, hogy a válás
maradandó pszichés károsodást okoz a
gyermekeknek, amelynek negatív hatása
még felnõttkorban is kimutatható. Egy
másik kutatási eredmény szerint világos
összefüggés van a szülõk válása és gyer-
mekeik élettársi kapcsolatban élése, ko-
rai házasodása és válása között (Kiernan,
1999a). A demográfiai tény, miszerint
a jelenlegi fiatal generációk szülei már a
növekvõ válási arányok korszakában vol-
tak fiatalok, azt jelezheti elõre, hogy a jö-
võben egyre labilisabbá válnak a fiata-
lok kapcsolatai (Amato, 1997). Termé-
szetesen nemcsak a válás ténye, hanem
a szülõk ezt megelõzõ rossz kapcsolata
is negatív hatással lehet a gyermekekre –
amint azt Ranschburg Jenõ megjegyzi
(1994). Hozzáteszi, hogy a csonka család-
ban felnövõ gyermekek az egyik szülõ hi-
ánya miatt nem tapasztalhatják meg a
megfelelõ nemi szerepeket, és hogy a vá-
lás után a gyermekeit egyedül nevelõ
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szülõ a válás és az ezt megelõzõ pár-
kapcsolati konfliktusok következtében
fellépõ lelki sérülései, torzulásai miatt
esetleg nem tudja megfelelõen nevelni
gyermekeit.

Egy vizsgálat kimutatta, hogy a két
szülõ által, ép családban nevelt tizenéve-
sek között jóval ritkább az alkohol és
drogfogyasztás, valamint a dohányzás
(az iskolai végzettség hatását kiszûrve is),
mint az egy szülõ által, csonka családban
neveltek között (Johnson, 1996). Az egy
szülõ által, csonka családban nevelt fiúk
esélye jóval nagyobbnak bizonyult ar-
ra, hogy valami olyan törvénybe ütközõ
dolgot kövessenek el, amiért szabadság-
vesztésre ítélik õket, mint a két szülõ ál-
tal, ép családban neveltek között (több
tényezõt kiszûrve is) (Harper, 1998). A
csonka családok jelensége a gyermekek
szegénységét növelõ egyik fõ tényezõ
(Blank, 1997). 

A fejlett országokban, azok történel-
mében soha nem tapasztalt magasságba
nõtt a házasságon kívüli születések ará-
nya. Ezek egy része mögött olyan esetek
vannak, ahol egyáltalán nem élt együtt
a gyermek születésekor annak apja és
anyja. Más esetekben élettársi kapcso-
latban éltek együtt – de sokszoros ku-
tatási eredmény, tapasztalat, hogy az
élettársi kapcsolatok sokkal bomléko-
nyabbak a házasságoknál,2 így az ilyen
kapcsolatban születõ gyermekek jelen-
tõs része is végül a csonka családban élõ
gyermekek arányát növeli. Így tehát a
házasságon kívüli szülések arányának
növekedése negatív jelenség. A házaso-
dás arányának csökkenése, az élettársi
kapcsolatok terjedése valószínûleg to-

vább növeli a csonka családban élõ gyer-
mekek arányát. Ha a szülõk élettársi
kapcsolatban élnek, akkor Norvégiában
két és félszer, az USA-ban, Franciaor-
szágban és az Egyesült Királyságban
ötször akkora a valószínûsége, hogy a
gyermekeik kénytelenek megtapasztalni
a szétválásukat, mint hogyha házasság-
ban élnek (Jensen, 2003; Les femmes,
1995; Osborne, 2007; State, 2006).

Magyarország trendjei

Magyarország adatai alapján beleillik
a nemzetközi trendbe, a párkapcsolatok
problémái hasonlóak a fejlett európai
államokban és az USA-ban tapasztaltak-
hoz. Ha az elmúlt fél évszázadot tekint-
jük, akkor az 1960-as és 2007-es adatok
összevetésével a következõ tényekre mu-
tathatunk rá. A teljes válási arányszám –
amely azt mutatja meg, hogy ha az adott
év válási viszonyai állandósulnának, ak-
kor hosszú távon hogyan alakulna 100
megkötött házasságból a válás által fel-
bomlottak aránya – 0,18-ról 0,45-re nõtt,
vagyis az 1960-as arányszám alapján
100-ból 18 házasság bomlott volna fel, a
2007-es alapján a házasságok 45%-ának
felbomlása jelezhetõ elõre. 

A teljes elsõ nõi házasságkötési arány-
szám – amely azt mutatja meg, hogy ha
az adott év házasságkötési viszonyai ál-
landósulnának, akkor 100 nõbõl hány
kötne legalább egyszer házasságot élete
folyamán – 1,00-rõl 0,44-re csökkent. Az
1960-as év arányszáma alapján 100-ból
100, a 2007-es alapján 100-ból 44. Az
1960-as adathoz fontos megjegyezni,
hogy nagyobb idõtávlatban felmérve az

74. oldal

Mester és Tanítvány – Család és ifjúság

001_106_Mester_beliv.qxd  2010.08.31.  14:31  Page 74



eredményt látható, hogy az akkoriban
házasodó nõknek mintegy 5-7%-a nem
kötött végül házasságot. Az 1960-as évre
jellemzõ 100-as (illetve arányszámként
1,00-es) érték azért lehetett ilyen magas,
mert az adott évben különösen sokan
kötöttek házasságot. Ez úgy lehetséges,
hogy akkoriban például csökkenhetett
az elsõ házasságkötés átlagéletkora, így
olyanok is többen kötöttek házasságot
abban az évben, akik egy ilyen változás
hiányában csak késõbb házasodtak vol-
na. Az utóbbi két évtizedben ennek az
ellenkezõje a jellemzõ, vagyis az elsõ há-
zasságkötések átlagéletkora folyamato-
san késõbbre tolódik. Ennek az lehet a
következménye, hogy a teljes házasság-
kötési arányszám valamivel alacsonyabb
házasodási arányra utal, mint ami végül
megvalósul majd. Tehát valószínûnek
tûnik, hogy nem csupán 44%-nyi nõ, ha-
nem valamivel nagyobb arányban köt-
nek majd házasságot a 2000–2010-es év-
tizedben a házasodási korban levõk kö-
zül. Mindezzel együtt is, igen alacsony
ez a házasodási arányszám, és elképzel-
hetõ, hogy a jelenleg 20 és 35 év közötti
nõknek legalább a 35-50%-a soha nem
fog megházasodni. 

1960-ban a nõk átlagos életkora elsõ
házasságuk kötésekor 22,4 év volt, ami
2007-re 27,5 évre nõtt. Ugyanez a válto-
zás a férfiaknál 25,8-ról 30,1 éves átlagos
életkorra való növekedést jelent. Tehát
az elsõ házasságkötés átlagos kora a nõk-
nél kerekítve 5, a férfiaknál 4 évvel toló-
dott késõbbre. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy a fiatalok jó része 28-30 éves
koráig ne élne párkapcsolatban. A hu-
szonévesek között jelentõs részben hi-

ányzó házasságok helyét nagyrészt az
élettársi kapcsolatok vették át. A 25 éves-
nél fiatalabbak között már a ’90-es évek-
re többségbe kerültek azok, akiknek az
elsõ együttlakással járó tartós párkapcso-
lata az élettársi kapcsolat volt, nem a há-
zasság. De még a 30 évesnél fiatalabbak
között is egyharmadra nõtt azok aránya,
akiknél élettársi kapcsolat volt az elsõ
együttlakással járó tartós párkapcsolat.3

Az együttélések elterjedésével az is
természetessé vált sokak számára, hogy
gyermeket is házasságon kívüli kapcso-
latban vállalnak. A korábban már em-
lített hosszabb idõszakot tekintve az
mondható, hogy 1960-tól 2007-ig 6%-
ról 38%-ra nõtt a házasságon kívül szüle-
tett gyermekek aránya Magyarországon
(Recent, 2006). A KSH NKI 2001-es Éle-
tünk fordulópontjai vizsgálata alapján az
1990–92-es idõszakban a házasságon kí-
vül született gyermekek aránya még csak
12% volt, ami az 1999–2001-esre 25%-ra
nõtt. Ugyanebben az idõszakban az élet-
társi kapcsolatban élõ szülõk gyermekei-
ként születettek aránya 6%-ról 18%-ra
nõtt, vagyis nem változott az egyedül-
álló anya gyermekeként születettek ará-
nya, a növekedés csakis az élettársi kap-
csolatban született gyermekek arány-
növekedésének köszönhetõ. A 2001-ig
terjedõ idõszak tapasztalata az, hogy míg
a házasságon kívül szülés fõként a legfel-
jebb 8 osztályt végzettekre volt jellem-
zõ, ez a helyzet a ’90-es években sem
változott, annak ellenére sem, hogy a
házasságon kívül szülések aránya erõ-
sen megnõtt. Minden társadalmi ré-
tegben nõtt a házasságon kívül születé-
sek aránya, de a leginkább az alacsony
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iskolai végzettségûek között. Ez tehát az
utóbbi idõszakban is fõleg közöttük volt
jellemzõ (Spéder, 2004). 

Egy 1993-as magyarországi családi
érték vizsgálat eredményeit4 elemezve
az a tapasztalat volt megfogalmazható,
hogy a válás és az élettársi kapcsolat is
messze a leginkább a legfeljebb 8 osz-
tályt végzettekre volt jellemzõ, és az élet-
társi kapcsolatban élés kevéssé, a válás
pedig a legkevésbé a diplomásokra.5 A
válás és az élettársi kapcsolat is jellem-
zõbb volt azokra – minden, tehát még a
legmagasabb iskolai végzettségnél is –,
akik sikertelenek a munkapiacon (ez
nemcsak a munkanélkülieket jelenti, a
rokkantnyugdíjasok és az alkalmi mun-
kából élõk is ide kerültek). A válás és az
élettársi kapcsolat jóval gyakoribb volt
azok között, akik az apjuk iskolai vég-
zettségéhez képest lefelé mobilak, mint
akik fölfelé.6 A településtípusok szerint
tekintve az volt látható, hogy a falvaktól
Budapest felé haladva nõtt a válás és az
élettársi kapcsolatban élés gyakorisága,
és különösen Budapesten ugrott meg.
Az egyház tanításait követve a valláso-
sakra kevésbé volt jellemzõ az élettársi
kapcsolat is és a válás is, mint azokra,
akik nem vallásosak.

A csonka családok aránya az összes
gyermeket nevelõ család között 23% volt
Magyarországon 1990-ben (Szukicsné,
1996), ami európai összehasonlításban
kiemelkedõen magas arányt jelentett.

Bár még magyarországi kutatás nem
mutatta ki, hogy a termékenység ’90-es
években tapasztalt közismert csökkené-
se összefüggésben állna a házasságok
késõbbre halasztásával, ez valószínûnek

tûnõ, még igazolásra váró föltevés. Min-
denesetre az 1990-es években, a házas-
ságkötések átlagéletkorának késõbbre
tolódásával és a házasságok arányának
lecsökkenésével egyidõben a gyermek-
szülések száma is mélyre csökkent. A kö-
vetkezõ, utóbbi évtizedben pedig az elért
alacsony szinten, stagnálva hullámzott
a termékenység. A hosszú távú változás
eredménye, hogy az 1960-as 2,02-rõl
2007-re 1,32-re csökkent a teljes ter-
mékenységi arányszám. A hosszú távú
demográfiai egyensúlyhoz, a népesség
csökkenésének és elöregedésének elkerü-
léséhez a 2007-esnél 59%-kal magasabb
átlagos gyermekszámra lenne szükség.

A fiatalok párkapcsolatai 
Magyarországon – a legfrissebb
adatok

2009-ben készült egy országosan repre-
zentatív szociológiai felmérés,7 amely fi-
atalok és középkorúak körében vizsgál-
ta a párkapcsolatok alakulását és az arra
ható tényezõket. E Családi kapcsolatok cí-
mû felmérés adatainak felhasználásával
tisztább képet kaphatunk a fiatalok pár-
kapcsolati trendjeinek és a párkapcsola-
tok minõségét, tartósságát befolyásoló
tényezõk alakulásáról. 

Aki nem házas, az nemcsak élettársi
kapcsolatban élhet, hanem úgyneve-
zett „látogató partnerkapcsolatban” is –
amikor a két fél között rendszeres szexu-
ális kapcsolat és általában szoros érzel-
mi kapcsolat van, de nem laknak együtt,
hanem az egyikõjük rendszeresen láto-
gatja a másikat. Amint az élettársi kap-
csolatnak is valószínûleg számos alfaja
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lehet, a viszonylag házasság jellegû kap-
csolattól a nagyon bizonytalan és átme-
neti jellegûig, úgy a látogató párkapcso-
latok terén is hasonlókat tételezhetünk
fel. Mindenesetre valószínûnek tûnik,
hogy a látogató partnerkapcsolatok nagy
átlagban még az élettársi kapcsolatoknál
is lazábbak, labilisabbak, bomlékonyab-
bak lehetnek. Elképzelhetõ, hogy a fiata-
lok egy része számára egy tartós párkap-
csolat látogató kapcsolatként kezdõdik,
majd élettársi kapcsolattá válik, végül
összeházasodnak a partnerek. Ám az
is valószínûnek tûnik, hogy sok esetben
nem így alakul a történet, hanem vagy a
„látogató” fázisban, vagy az élettársi sza-
kaszban felbomlik a kapcsolat, még mie-
lõtt házasság lenne belõle. 

A látogató partnerkapcsolatot „intim
párkapcsolatként” nevezi meg a követ-
kezõ táblázat, amely bemutatja, hogy
2009-ben a fiatal és középkorú népesség
milyen párkapcsolati formákban élt Ma-
gyarországon. Látható, hogy az intim
párkapcsolatban élõk aránya magasabb,
mint az élettársi kapcsolatban élõké. 

1. táblázat. A partnerkapcsolatok jellege 
2009-ben a 15–61 évesek között

Megjegyzés: a partnerkapcsolat fogal-
mába itt mind az élettársi kapcsolat,

mind az intim párkapcsolat, mind pe-
dig a szexuális kapcsolattal nem járó
párkapcsolat beleértendõ. Szexuális kap-
csolat alatt – a felmérés során a válasz-
adók számára a kérdõívben is megadott
definícióval – csak a teljes értékû nemi
kapcsolatot (szeretkezés, közösülés) ér-
tettük, az egyéb szexuális jellegû érintke-
zéseket nem.

A felmérés adatai alapján 2009-ben
mintegy 850-880 ezer fõ élhetett intim
(látogató) párkapcsolatban Magyaror-
szágon. Egy másik 2009-es felmérés8

adatai szerint viszont félmillióra tehetõ
az arányuk. Ennek az eltérésnek minden
bizonnyal az az oka, hogy ez utóbbi kuta-
tás során másként fogalmaztak az ezzel
kapcsolatban feltett kérdésben. Ezért va-
lószínû, hogy az itt ismertetett kutatás
kérdésére olyanok is válaszoltak, akiknél
a kapcsolat egészen laza, annak még
kapcsolatvolta is kérdéses, a másikéra
viszont (zömében) csak azok, ahol (vi-
szonylag) szoros párkapcsolat van, csak
nem laknak együtt a felek. A különbsé-
get – mintegy 350-400 ezer fõt érintõ – a
rendkívül laza, teljesen bizonytalan, csak
alkalmi jellegû kapcsolatok teszik ki. Az
itt ismertetett felmérés adataiba tehát az
„Intim párkapcsolatban él” kategóriába
az utóbbiak is beleértendõk.

Ha életkori bontásban vizsgáljuk a fia-
tal és fiatal középkorú népességet (lásd a
következõ táblázatot), akkor azt láthat-
juk, hogy a huszonévesek között az intim
párkapcsolat a legelterjedtebb, minden
harmadik fiatal ilyenben él. Így az élet-
társi kapcsolat, melynek aránya körük-
ben ennél jóval alacsonyabb, sok esetben
talán csak átmeneti fázis a házasság felé.

Tárkányi Ákos: A fiatalok párkapcsolatainak válsága Magyarországon

77. oldal

15–61 évesek 
Házas, együtt élnek 50,0% 
Élettársi kapcsolatban él 10,7% 
Intim párkapcsolatban él 13,3% 
Párkapcsolatban él, 4,0%szexuális kapcsolat nélkül
Nincs partnerkapcsolata 22,0%

001_106_Mester_beliv.qxd  2010.08.31.  14:31  Page 77



De lehetséges, hogy az intim párkapcso-
lat véget ér, mielõtt élettársi kapcsolattá
vált volna, illetve az élettársi kapcsolat,
mielõtt házassággá vált volna. 
Figyelemre méltó az is, hogy milyen ma-
gas arányt jelent – szintén közel egyhar-
madot tesz ki – a partnerkapcsolat nél-
kül élõk aránya, amely az élettársi kap-
csolatok elterjedése mellett a másik fõ
ok a házasságkötés halogatása és ala-
csony szintje mögött.9

Így tehát a 18–29 éves10 népesség
30%-a nem él párkapcsolatban, 59%-a
párkapcsolatban él ugyan, de nem há-
zasságban és 14%-a él házasságban. Az
59% párkapcsolatban élõbõl 45% élet-
társi kapcsolatban vagy intim párkap-
csolatban él, vagyis olyan kapcsolatban,
amely általában valószínûleg nagyfokú
testi-lelki egymásnak adottságot jelent,
miközben ugyanakkor bizonytalan, gyak-
ran labilis kapcsolat is. A többféle át-
meneti állapotoknak ez a kuszasága a
harmincasok között is csak fokozato-
san alakulhat át egy olyan helyzetté,
ahol zömük már házasságban él, mert a
bizonytalan jellegû kapcsolatok aránya
még itt is 25%. 

Egyelõre nem rendelkezünk adatok-
kal arról, hogy a házasság megkötése –

különbözõ tipikus korábbi, megelõzõ
életutak esetén – átlagosan mennyivel
csökkentheti a párkapcsolat felbomlásá-
nak kockázatát. A 2007-es teljes válási
arányszám alapján a házasságok 45%-a
bomlana fel.

Azt sem tudjuk elõrebecsülni, hogy a
jelenleg huszonéves korban levõk közül
mekkora arányban fognak végül házas-
ságot kötni. A 2007-es teljes elsõ nõi
házasságkötési arányszám alapján csak
44%. Ám mivel jelenleg a házasságköté-
sek egyre késõbbre halasztása a jellem-
zõ, így valószínû, hogy a végül meghá-
zasodók aránya ennél magasabb lesz.
Ugyanakkor valószínû, hogy ez az arány
csak 50 és 70% között lesz majd. Más
szóval valószínû, hogy a jelenleg nõtlen
vagy hajadon fiatalok fele-harmada nem
fog házasságot kötni élete folyamán,
amennyiben változatlanok maradnak a
közelmúltban tapasztalható társadalmi,
demográfiai trendek. 

Ugyanakkor a nem házasodás a leg-
többször nem egy tudatos stratégia ered-
ménye, sõt, inkább ellentétes a fiatalok
zöme részérõl kinyilvánított egyéni cé-
lokkal. Az ismertetett felmérés eredmé-
nyei szerint a 18 és 30 év közötti fiata-
lok 14%-a volt házastársával együtt élõ
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2. táblázat. A partnerkapcsolatok jellege a 15–44 évesek korcsoportjaiban 2009-ben

15–17 18–29 30–44 

Házas, együtt élnek 0,0% 14,3% 61,9%

Élettársi kapcsolatban él 0,0% 13,7% 16,0% 

Intim párkapcsolatban él 20,8% 31,2% 9,0% 

Párkapcsolatban él, szexuális kapcsolat nélkül 14,3% 11,0% 0,6% 

Nincs partnerkapcsolata 64,9% 30,2% 12,5%
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házas, további 69%-uk pedig házassá-
got akart kötni valamikor élete folyamán
– ez összesen 83%. Csak élettársi kap-
csolatban akart élni 6%, még abban sem
2%. Maga sem tudta vagy nem mondta
meg, hogy mit akar 9%. Bár ebben a kor-
csoportban csak 14% élt házasságban, de
a legtöbbjük számára az eszmény és cél a
házasság volt. Ilyen szempontból 83%
választotta a házasságot, szemben azzal a
6%-kal, aki az élettársi kapcsolatot (vagy
tágabb szemszögbõl azzal a 17%-kal, aki
talán nem döntött még a házasság esz-
ménye mellett). A nagy többség tovább-
ra is házasságban akar élni, de sokan kü-
lönbözõ bizonytalanságok, problémák,
konfliktusok miatt végül addig halogat-
ják a házasságkötést, amíg nem lesz be-
lõle semmi. Sokaknak valószínûleg csak
a házasságoknál jóval labilisabb élettársi
kapcsolatok maradnak. 

A válás háttértényezõi

A válás gyakorisága Budapesten és az
alacsony iskolai végzettségûek között a
leggyakoribb,11 ami feltehetõleg az er-
kölcsi és családi kötelékek lazább volta,
a vallásgyakorlás kisebb aránya miatt
lehet így. Utóbbira – a válásnak az ala-
csony iskolai végzettségûek között az
átlagosnál nagyobb gyakoriságára – pe-
dig talán az a magyarázat, hogy fejlett
társadalmakban (amilyennek a buda-
pestit itt tekintjük), ahol már a nagyfo-
kú individualizáció miatt gyakori és
könnyen elérhetõ megoldás a válás, ott
a nagyobb kulturális tõkével rendelke-
zõ magasabb iskolai végzettségûek job-
ban ki tudják választani a házastársu-

kat, és gyakrabban el tudják érni azt is,
hogy a házasságuk jól mûködjön, tehát
ritkábban jutnak el a válásig. Ezt az
összefüggést valószínûsíti egy külföldi
kutatási eredmény is. Blossfeld és társai
(Mason, 1995) összehasonlították a vá-
lás kockázatának alakulását iskolai vég-
zettség szerint három országban: Olasz-
országban, Németországban és Svéd-
országban. Azt tapasztalták, hogy a
tradicionális olasz társadalomban a vá-
lás kockázata jóval kisebb, mint az erõ-
sen modernizálódott svéd társadalom-
ban, viszont az olaszoknál a magas is-
kolai végzettségûek válási kockázata
nagyobb, mint az alacsony iskolai vég-
zettségûeké, míg a svédeknél éppen for-
dítva, az alacsony iskolai végzettségûeké
a nagyobb (mint ahogy Budapest eseté-
ben is tapasztaltuk). 

Kérdés, hogy Magyarországon az igen
magasra nõtt válási arányszám mögött
milyen tényezõk állnak. Vajon milyen té-
nyezõk csökkentik, és – az említetteken
kívül – milyen tényezõk növelik a válások
arányát, kockázatát? Vajon a fiatalok pár-
kapcsolatainak az utóbbi két-három évti-
zedben kialakult kuszasága, a bizonyta-
lan, átmeneti kategóriák – intim párkap-
csolat, élettársi kapcsolat – arányainak
megnövekedése mennyire járulhattak
hozzá a válások arányának növekedé-
séhez? Utóbbi kérdések megválaszolá-
sához elõször is célszerûnek látszik némi-
leg áttekinteni, hogy hogyan is alakult a
helyzet a párkapcsolatok terén az el-
múlt évtizedekben, amit lehetõvé tesz-
nek a 2009-es Családi kapcsolatok felmé-
résnek a múltra rákérdezõ, retrospektív
kérdései. A kapott válaszokat összevetve
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egy korábbi demográfiai felmérés12 ered-
ményeivel az a következtetés adódik,
hogy Magyarországon az elsõ nemi kap-
csolat (közösülés) medián életkora az
1975 és 1985 közötti idõszakban csök-
kent le. Ez egy egyszeri, viszonylag rövid
folyamat volt, amely a továbbiakban nem
folytatódott, a nemi élet megkezdésé-
nek medián életkora nem csökkent to-
vább. Ugyanakkor az utóbbi másfél évti-
zed változásainak feltárása még további
kutatást kíván.

Ami a partnerváltogatást illeti, az
1960-astól az 1980-as évekig az ezen idõ-
szakban házasságot kötöttek között volt
egy nagyarányú, erõteljes romlás, ami-
nek következtében az életük folyamán
csak egy nemi partnerrõl (aki lehetett a
házastárs is) beszámolók aránya 53%-ról
29%-ra csökkent. A négy vagy több part-
nerrõl beszámolóké pedig az 1970-esrõl
az 1980-as évekre a házasodók között
29%-ról 43%-ra nõtt.13 Majd ez a válto-
zás megállt, úgyhogy az 1980-as és az
1990-es években házasságot kötöttek
adatai között alig van változás. Az utóbbi
évtizedet viszont újabb, bár valamivel
enyhébb romlás jellemezte. (Ugyan ez
már valamennyire a ’90-es éveknek is kö-
szönhetõ, hiszen a 2000 után házassá-
got kötõk jórészt akkor vettek részt né-
hány egymást követõ párkapcsolatban.)
Az újabb romlás azt jelenti, hogy az
1990-esrõl a 2000-es évekre a megkötött
házasságoknál az egy partnerrõl beszá-
molók aránya 28%-ról 21%-ra csökkent,
a négy vagy több partnerrõl beszámoló-
ké 41%-rõl 48%-ra nõtt. 

A nemi partner itt most lehet házas-
társ, élettárs, intim párkapcsolatban élõ

társ és alkalmi nemi partner is. A nemi
partnerek arányának növekedése ösz-
szefügghet az elsõ házasságkötések átla-
gos életkorának késõbbre tolódásával.
Az 1954–69-ben házasodottaknál még
60% volt azok aránya, akik életükben
csak a házastársukkal éltek nemi életet, és
vele is csak a házasságkötés után. Ez az
arány a 2000–2009-es korszakra 8%-ra
csökkent. Azok aránya viszont, akiknek
az elsõ házasságkötés elõtt még legalább
két nemi partnere volt – a ’70-es években
házasodottaktól kezdve – 23%-ról 59%-ra
nõtt.13 Tehát igen gyakorivá vált a több
nemi partner az utóbbi évtizedekben. 

A fentebb feltett kérdésre pedig végül
az a válasz, hogy igen, a több partner és
a házasság nagyobb bomlékonysága kö-
zött összefüggés mutatkozik. Az 1970-
es14 és 1980-as években házasodottak
között kisebb arányban bomlottak föl
azok házasságai, akik elsõ házasságkö-
tésük elõtt nem éltek senkivel, vagy leg-
feljebb csak a házastársukkal nemi éle-
tet, mint azoké, akiknek legalább két
más partnerük is volt (sõt, az 1970-es
években kötött házasságok esetében
azok házasságai is gyakrabban bomlot-
tak föl, akiknek még egy másik partne-
rük is volt a házasságkötés elõtt). Így
valószínûsíthetõ, hogy a partnerkap-
csolatok kuszasága hozzájárult a válá-
sok arányának növekedéséhez, és hogy
ez a negatív hatás továbbra is fennáll. 

A felmérés eredménye az is, hogy elé-
gedettebbek a párkapcsolatukkal azok,
akiknek kevesebb partnere volt addig,
mint akiknek több. A különösen sok
partnert említõk a legkevésbé elége-
dettek a kapcsolatukkal. Utóbbiak talán
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kevesebbet is beszélgetnek a párjukkal,
mint mások.15 Elképzelhetõ, hogy a
(hosszabb idõ alatt) több partner egy-egy
kapcsolatban átlagosan kevesebb egy-
másra fordított idõt, így valószínûleg ki-
sebb intimitást és egymás iránti elkötele-
zettséget, így végül kevésbé boldog pár-
kapcsolatokat jelent. Ez a hipotetikus
magyarázat még ellenõrzést kíván. Any-
nyi bizonyos, hogy az, hogy ki mennyit
beszélget partnerével naponta jól össze-
függött azzal, hogy mennyire elégedett
a konfliktuskezeléssel, a partnerrel való
kapcsolattal általában, és hogy gondol-
tak-e már a válásra. Az elégedetlenek
között sokkal gyakoribb az, hogy legfel-
jebb egy órát beszélgetnek naponta (he-
ti átlagban), az elégedettek között pedig
az, hogy ennél hosszabb idõtartamban
beszélgetnek. Összefüggés mutatkozik a
szegényes, ritkás kommunikáció és a vá-
lás nagyobb kockázata között.

Míg a több partnerkapcsolat maga-
sabb válási valószínûséggel járt együtt, a
válás gyakorisága csökkent a vallásosság
növekedésével. A valaha is házasságot
kötöttek között 11%, 16% és 23% volt a
különváltak és elváltak együttes aránya
a vallásosság szerint csökkenõ kategóri-
ákban, vagyis sorra az egyházuk tanítá-
sa szerint vallásosak, a maguk módján
vallásosak és a nem vallásosak között. A
35–61 éves korosztályban 12%, 18% és
24% voltak ezek az arányok. 

A párkapcsolattal való elégedettség
ezzel pont ellentétesen alakult: 8%, 11%,
12% volt a legfeljebb közepesen elége-
dettek és 67%, 57%, 55% a párkapcsola-
tukkal maximálisan elégedettek aránya a
vallásosság csökkenõ kategóriái szerint.

Vagyis minél vallásosabbak a kérdezet-
tek, annál elégedettebbek voltak a pár-
kapcsolatukkal – az egyházuk tanítása
szerint vallásosaknak a 67%-a volt maxi-
málisan elégedett a párkapcsolatával,
míg a nem vallásosaknak csak az 55%-a.
Ha a vallásosság a párkapcsolattal való
nagyobb fokú elégedettséget jelent, azzal
is a válás arányát csökkentõ tényezõnek
bizonyulhat. 

A családi életre nevelés 
szükségessége

A kérdezettek születésekor a szüleiknek
csak 5%-a nem volt összeházasodva, és
késõbb 16% vált el. Ezzel szemben az
utóbbi években (2004–2009) a házassá-
gon kívüli szülések aránya közel 40%-
ra nõtt (csaknem nyolcszorosára), a tel-
jes válási arányszám pedig 0,4 fölött
volt, ami a házasságok több, mint 40%-
ának felbomlását vetíti elõre (amennyi-
ben ezek a válási arányok állandósul-
nak). Így a válások aránya az utóbbi
években mintegy két és félszerese volt
annak, amilyen elvált arányt a 2009-
ben megkérdezett 15–61 évesek szülei
között tapasztalhattunk (és ez az arány
valószínûsíthetõ a jövõre nézve is). 

A vizsgált mintában csak a gyermek
születésekor nem házas szülõk nem egé-
szen egynegyede házasodott össze ké-
sõbb. Valószínûnek tûnik, hogy ez az
arány nem nõhetett – inkább csökkenhe-
tett – az utóbbi évekre, tekintve, hogy a
házasságkötések aránya erõsen lecsök-
kent. Így mindezen változások és tren-
dek következményeként sokkal gyakorib-
bá válnak a csonka családok a jövõben,
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mint amilyen ezek aránya a vizsgált né-
pességben volt.

A kérdezettek körében mintegy 20%
volt azok aránya, akiknek a szülei vagy
elváltak, vagy nem éltek házasságban, és
késõbb sem házasodtak össze. (A késõbb
sem összeházasodó mintegy 4%-nyi szü-
lõ háromnegyede, tehát 3% párkapcso-
lata késõbb felbomolhatott.) Valószínû,
hogy a kérdezettek életében ez még
nem a végleges arány, még nõhet vala-
melyest, hiszen egy részük még csak ti-
zenéves, és elõfordulhat (talán még az
egynegyedükkel is), hogy a szüleik a ké-
sõbbiekben még elválnak. 

A 2004–2009-es jellemzõ trendet elõ-
revetítve viszont másféle képet vázolha-
tunk fel a jövõre nézve. A közel 40%-nyi
házasságon kívül születettnek talán egy-
harmada esetében már a gyermek szü-
letésekor sem lehetett jelen az apa, a
másik kétharmada élettársi kapcsolat-
ban élhetett együtt. Így az utóbbi évek-
ben született gyermekek életében az va-
lószínûsíthetõ, hogy legalább 50%-uk
tapasztalja meg azt a helyzetet, ami a kér-
dezettek mintegy egyötödével történt
meg (vagy a valószínû jövõt is beleszámít-
va talán egynegyedérõl mondható majd
el), hogy már a születésekor hiányzott az
egyik szülõje vagy késõbb elváltak, szét-
váltak (amennyiben élettársi kapcsolat-
ban éltek) a szülei.

A kérdezettek közül 63% lényegében
vagy teljes mértékben vonzó példának
tekintette a maga számára a szülei pár-
kapcsolatát, míg 17% – minden hatodik
kérdezett – lényegében nem vagy egyál-
talán nem. Kérdés, hogy a legfiatalabb
generációkban nem lehet-e jóval na-

gyobb ezek aránya, tekintve a párkap-
csolatok növekvõ bomlékonyságát.

A fiatalabb generációkban jóval gya-
koribb volt, hogy a kérdezett szülei élet-
társi kapcsolatban éltek vagy nem éltek
együtt, amikor a kérdezett született. Ez
volt a helyzet az idõsebb (35–61 éves)
korcsoport 3%-ánál és a fiatalabb (15–34
éves) korcsoport 6,6%-ánál. Az idõsebb
korcsoportban a szüleik párkapcsolatát
példaképnek nem tekintõk között 8%
volt azok aránya, akiknek a szülei nem
éltek párkapcsolatban (szemben az átla-
gos 3%-kal), a fiatalabb korcsoportban
16% (szemben az átlagos 6,6%-kal). 

Ha azt vesszük szemügyre, hogy a
gyermekük születésekor házasként együtt
élõ és nem házasságban élõ szülõk gyer-
mekei milyen arányban nem tekintették
szüleik párkapcsolatát példaképnek, ak-
kor azt látjuk, hogy az idõsebb generáci-
óban (35–61 évesek) a házas szülõk gyer-
mekei 16%-ban nem tekintették szüleik
kapcsolatát példaképnek, a nem házas
szülõk gyermekei viszont 44%-ban uta-
sították el azt. A fiatalabb korosztályban
(15–35 évesek) a házas szülõk gyerme-
kei 20%-ban utasították el szüleik pár-
kapcsolatát, a nem házas szülõk gyer-
mekei 54%-ban. Ez az eredmény arra
vall, hogy amint egyre ritkábban szület-
nek a gyermekek házasságban, úgy válik
egyre ritkábbá az is, hogy a szüleik kö-
zötti kapcsolat vonzó eszményt jelent-
sen a számukra. Mivel az utóbbi két-há-
rom évtizedben egyre gyakoribbá vált az,
hogy a gyermekek házasságon kívül szü-
letnek, az eredmény alapján reális, na-
gyon valószínû és lényegében biztosra
vehetõ föltevés az, hogy egyre ritkábbá
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vált és válik az, hogy a gyermekek a szü-
lõk példájára tudnak építeni párkapcso-
latuk kialakításakor, ezért egyre nagyobb
szükség van arra, hogy külsõ segítséget
kapjanak a párkapcsolatra való felkészí-
tés, családi életre való nevelés formájá-
ban. A fiatalabb generációban is még
csak 6,6% volt azok aránya, akiknek a
szülei nem éltek házasságban a kérdezett
születésekor. Jelenleg (az utóbbi évek-
ben) viszont a házasságon kívüli születé-
sek aránya már a 40%-ot közelíti. Valószí-
nûnek tûnik, hogy közöttük is az így szü-
letõk több mint a fele nem találja vonzó
példának a szülei közötti kapcsolatot. 

A szülõk párkapcsolatának elutasítása
nõtt a fiatalabb generációkban azok kö-
zött is, akiknek a szülei házasok voltak a
gyermekük születésekor. Ez valószínûleg
döntõen annak köszönhetõ, hogy erõsen
megnõtt a válások aránya az utóbbi évti-
zedekben. Érthetõ módon nagyon erõs
összefüggés tapasztalható a szülõk pár-
kapcsolatának mint példának az elutasí-
tása és az elvált szülõk aránya között. A
szüleik párkapcsolatát csak a – gyerme-
kük születésekor házas szülõkkel rendel-
kezõ – kérdezettek átlagosan 17%-a nem
találta vonzó példának, de az elvált szü-
lõk gyermekeinek az 54%-a utasította el
(míg az el nem váló szülõk gyermekei
csak 10%-ban utasították el szüleik pár-
kapcsolatát mint eszményt). A születé-
sükkor házas szülõkkel rendelkezõk kö-
zött többé-kevésbé vonzó példának ta-
lálta a szülei párkapcsolatát 64% – az
el nem vált szülõk gyermekeinek 74%-a,
míg az elváltakéinak csak 17%-a.

Azért is fontos, hogy a gyermekük
születésekor nem házas szülõk kapcsola-

tát jóval gyakrabban utasítják el, és jó-
val kevésbé tekintik eszményinek a gyer-
mekeik, mint a házas szülõkét, mert a
házasságon kívüli szülések és az élettársi
kapcsolatok elterjedésével ez a helyzet a
korábbinál sokkal gyakoribbá vált napja-
inkra és várhatóan ez a jövõben is így
lesz. Fontos az is, hogy a fiatalabb gene-
rációk esetében sem változott ez a trend.
Mert hiába gyengült az utóbbi két-há-
rom évtizedben a társadalom erkölcsi
ellenállása a házasságon kívül szüléssel
szemben, ez nem változtat azon, hogy az
ilyen helyzet jóval gyakrabban vezet ah-
hoz, hogy a párkapcsolat felbomlik, és
így az egyik szülõ mintegy eltûnik a kép-
bõl, valószínûleg gyakran elhidegülés
vagy veszekedések után. Így természetes
és érthetõ, hogy a kérdezettek a tapasz-
talataik alapján igen gyakran nem ítélik
meg pozitívan, sikertörténetként és von-
zó eszményként az ilyen, a szüleik közöt-
ti élettársi kapcsolatokat. Más magya-
rázatot nehéz lenne találni a tapasztalt
trendeket illetõen.

A teljes népességben 71% inkább fon-
tosnak – ezen belül 32% nagyon fontos-
nak, 26% inkább nem fontosnak – ezen
belül 11% egyáltalán nem fontosnak tar-
totta azt, hogy legyen a házasságokra,
párkapcsolatokra, az azokban való visel-
kedésre való felkészítés az iskolai oktatás
keretében, 3% pedig nem válaszolt erre
a kérdésre. Így tehát a közvélemény ki-
fejezetten abba az irányba tolódik, hogy
nagyon fontosnak tartsa ezt a kérdést. 

A házasságok, párkapcsolatok viselke-
dési szabályairól a teljes népesség 15%-a
kapott ismereteket az iskolai oktatás kere-
tében, legalábbis állításuk szerint. (15%
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említette meg ezt a számára e téren
legfontosabb öt információforrás kö-
zött.) Ez meglepõen magas arány. Ha
ez valóban így van, az azt mutatja, hogy
a családi életre nevelés elterjesztésére
irányuló eddigi törekvések viszonylag
eredményesek voltak. Ugyanakkor el-
képzelhetõ, hogy ebben az iskolai sze-
xuális felvilágosítás bõvítésére való kez-
deményezések eredményét láthatjuk fõ-
ként. Ez annál is inkább így lehet, mert
a szexualitásról is az iskolában szerzett
lényeges mennyiségû ismeretet azok-
nak az 59%-a, akik az iskolában szerez-
tek lényeges mennyiségû ismeretet az
együttélési szabályokról. Közöttük 10%
egyáltalán nem kapott sehonnan ilyen
ismereteket, 75% számára pedig más
volt ezek fõ forrása, nem az iskola. Szá-
mos forrást lehetett megnevezni. Az a
10%, akinek nem volt forrása akár telje-
sen tanácstalanul állhat az életben a
párkapcsolatokat illetõen.

Az iskolába járók 27%-a kapott isme-
reteket az iskolai oktatás folyamán a
párkapcsolatok, házasságok viselkedési,
együttélési szabályairól. Ha csak az isko-
lába járókat tekintjük, az együttélés sza-
bályairól az iskolában ismereteket szer-
zõ válaszadók 38%-a (az összes iskolába
járó 10%-a) számára az iskola volt az e
téren kapott ismereteinek egyik fõ for-
rása (amit megemlített az öt lehetséges
legfontosabb között). 4% számára egy-
általán nem jelentett fontos ismerete-
ket, annak ellenére, hogy kapott ilyen
oktatást. 57%-uk (az összes iskolába já-
ró mintegy 16%-a) számára viszont va-
lamilyen más forrás ennél lényegesen
több, számára fontosabb ismeretet je-

lentett. Ez az eredmény – az összes isko-
lába járó 27%-a kapott ilyen ismereteket
az iskolai oktatás keretében és 10% szá-
mára ezek e téren fontosak – vélemé-
nyem szerint arra mutat, hogy az iskolai
oktatás keretében kapott családi életre
nevelés máris elég jelentõs információ-
forrást jelent a fiatalok számára a pár-
kapcsolati viselkedést illetõen. Más kér-
dés, hogy ennek milyen a háttere és a
minõsége. Ugyanakkor azt nem tudjuk
pontosan, hogy végül hogyan alakul a
jövõ, lehet-e még befolyásolni ilyen vagy
olyan irányban. Jól mûködõ iskolai csa-
ládi életre nevelés, házasságra felkészí-
tés (ami sajnos ma még eléggé ritka), a
jó házasság eszményének népszerûsíté-
se a médiában, kultúrában és a fiatalok
társkeresésének elõsegítése bizonyos szol-
gáltatásokkal javíthatnak a tapasztalt és
bemutatott helyzeten. 

JEGYZET
1 Köszönetnyilvánítás: a kutatást az OMFB-

00701/2009 projekt támogatta.
2 A különbözõ kutatások eredményei szerint

az élettársi kapcsolatok legalább kétszerte,
legfeljebb ötszörte voltak bomlékonyabbak
a házasságoknál – tehát adott idõszak alatt
ennyivel nagyobb rész bomlott fel száz élet-
társi kapcsolatból, mint száz házasságból.
Lásd: LERIDON, 1990a; Les femmes, 1995;
WU, 1995; KAMARÁS, 1996; LINDGREN,
1997; KIERNAN, 1999; LICHTER, 2006.

3 Utóbbi adatok forrása a következõ cikk:
SPÉDER Zsolt, Az élettársi kapcsolat térhódítá-
sa Magyarországon és néhány szempont a de-
mográfiai átalakulás értelmezéséhez, Demog-
ráfia, 2005/2–3. A KSH NKI 2001-es Éle-
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tünk fordulópontjai nevû panelfelvétele volt
az adatok forrása.

4 Ezek és a következõ ismertetett eredmé-
nyek forrása: TÁRKÁNYI Ákos, Az élettár-
si kapcsolatban élés háttértényezõi, Kézirat.
(Az 1993-as vizsgálat anyagát bemutatja
PONGRÁCZNÉ, 2000.)

5 Az élettársi kapcsolatban élés a szakmun-
kásképzõt végzettek között volt a legrit-
kább. Az 1996-os mikrocenzus adatai sze-
rint miközben az élettársi kapcsolatban élés
gyakorisága minden iskolai végzettségi szin-
ten nõtt 1990-tõl 1996-ig, iskolai végzettség
szerinti megoszlása ekkor is ugyanúgy ala-
kult, mint 1990-ben és mint az 1993-as vizs-
gálat adatai szerint, tehát az iskolai végzett-
ség növekedésével egy erõs csökkenés keve-
redett egy U alakú görbével. Vagyis az élet-
társi kapcsolatban élés gyakorisága erõsen
csökkent a nyolc osztályt sem végzettektõl a
szakmunkásképzõt végzettek felé haladva,
majd kissé nõtt az egyetemet vagy fõiskolát
végzettek csoportja felé.

6 Ezek az összefüggések általában szigni-
fikánsak voltak. Kivétel a munkapiaci sike-
resség és az élettársi viszony közötti kap-
csolat a szakmunkásképzõt végzetteknél
(ahol gyenge volt az összefüggés) és a dip-
lomásoknál (ahol kicsi volt az esetszám).

7 A felmérés a Tudomány a Családért Egye-
sület megbízásából az NKTH INNOTARS
OMFB-00701/2009 számú pályázati pro-
jekt keretében készült Családi kapcsolatok
címmel, a minta 1493 fõs volt.

8 Demográfiai portré 2009. – Jelentés a magyar
népesség helyzetérõl, szerk. MONOSTORI Judit
és társai, Bp., KSH NKI, 2009. Az adatok
forrását jelentõ 2008–2009-es felmérés a
KSH NKI Életünk fordulópontjai kutatás
harmadik hullámát jelentette.

9 A népességnek ebben a kategóriájában is
elõfordulhat, akár promiszkuus életmód
is, hiszen az egyszeri szexuális érintkezé-
seket a válaszadók valószínûleg nem te-
kintették intim párkapcsolatnak.

10 Vagyis õk 18. és 30. születésnapjuk között
levõk.

11 A felsõfokú végzettségûek között vagy
már régebben is gyakoribb volt, mint a
társadalom átlagában, vagy az a jellemzõ,
hogy itt a válás még a viszonylag idõsebb
(középkorú és idõsebb) házasok között is
gyakoribb az átlagosnál. Ez a kettõ egy-
szerre is igaz lehet. A helyzet tisztázása to-
vábbi kutatást kíván.

12 KAMARÁS Ferenc, Európai termékenységi és
családvizsgálat Magyarországon. Az 1993. évi
keresztmetszeti vizsgálat fõbb eredményei, Bp.,
KSH, 1996.  

13 Jobb inkább a ’70-es években házasodot-
tak közötti arányt kiindulópontnak ven-
ni az eggyel korábbi kohorsz kis esetszá-
ma miatt. 

14 Itt a Pearson-féle érték az 1970-es évek-
ben házasodottak körében 0,066 volt.
0,05 alatt (0,0 éa 0,05 között) biztos az
összefüggés, 0,2 fölött (0,2 és 1,0 kö-
zött) már nem igazán tekinthetõ meg-
bízhatónak, 0,05 és 0,2 között még va-
lószínûnek, többé-kevésbé megbízható-
nak tekinthetõ.

15 Azért csak talán mert itt már az össze-
függés szignifikáns – nem csak a vélet-
len játékaként adódó – voltát mutató
mérõszám már viszonylag magas volt.
A Pearson-féle szám kevéssel 0,2 fölöt-
ti értéke alapján már nem beszélhe-
tünk biztos összefüggésrõl, szemben a
többi, a 2009-es felmérésbõl itt bemu-
tatottal.
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