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LÁTLELET

R. Nagy József
Adalékok Miskolc Martin-Kertváros
ezredforduló utáni életmódjához
Miskolc lakótelepein és peremkerületeiben 2001-től kezdődően a
Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakos hallgatóival több ízben is
részt vettünk csoportos terepgyakorlatokon. 2015 tavaszán Martin-Kertváros
életmódjának adott pillanatban való rögzítését végeztük. A terepmunkában a
Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet hallgatói vettek részt: Csabai Flóra,
Galambos Kata, Vajó Viktória és Vámos Fruzsina.
Jelen
tanulmány
megközelítésmódját,
munkamódszereit,
formáját,
megfogalmazásait tekintve az Életmód a Tornai-medencében (R. Nagy 2011),
illetve az Adalékok Krasznokvajda ezredforduló utáni életmódjához
(R. Nagy 2015) című munkák folytatása. A terepmunka ugyanazon
szempontok alapján folyt, csupán a helyszínt tekintve más.
Az értékelés alapjául egy 63 kérdésből álló, összetett kérdőív szolgált.
Időben is, tartalmilag is ezt követték a különféle interjúk: genealógiai,
foglalkozási, témaorinetált és életútinterjúk. A kvalitatív interjúk alanyai
kizárólag a kérdőívekre is választ adók közül kerültek ki.
A mintavételt nagyban befolyásolta a praktikum. Azaz csakis azokat az
embereket tudtuk megkérdezni, akik a kérdezés időpontjában otthon
tartózkodtak, hajlandók voltak a feltett kérdésekre választ adni.
Természetesen szem előtt tartottuk azt az általános szabályt, hogy egy minta
akkor vetíthető a közösség egészére, ha a mintának lényegében ugyanolyan az
összetétele, mint az alapsokaságnak. Az interjúalanyok megkeresése az első
időszakban valószínűségi kiválasztással történő mintavétel alapján történt.
A kellő helyismeret megszerzése s a kutató jelenlét tudatosítása után
párhuzamosan alkalmaztuk az SRS és az úgynevezett görgetett mintavételt.
A terepmunka során az 5536 fős (KSK 2011:10; ITS 2013:35)
településrész lakosai közül összesen 101 főt kérdeztünk meg. Interjúalanyaink
nagyobb része a foglalkoztatás szempontjából aktív életet élt. Feltehetően
ebben az is közrejátszott, hogy leginkább ők voltak azok, akiket egy-egy
beszélgetés erejéig megszólaltathattunk. Aktív keresőként 73%,
háztartásbeliként 9% került a mintába. A kisebbség nyugdíjas (4%), a
5
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gyermekgondozás valamely formáját töltő (2%), tanuló (8%), illetve
munkanélküli (4%) volt.
Iskolai végzettség tekintetében a derékhadat a szakközépiskolát (24%) és a
főiskolát végzettek (22%) alkották. A felmérés során nem találkoztunk 8
általánost be nem fejezőkkel, míg az azt elvégzők aránya 16% volt. Magas volt
a technikusi (14%) és az egyetemi végzettségi (10%) szintet elérők száma.
10%-ot ért el a szakmunkás végzettségűek aránya.

Lakhely
Kérdőívünk első részében a lakóhelyhez és a környezethez való
viszonyt próbáltuk felmérni. A Mennyire szeret Ön Martin-Kertvárosban
lakni? kérdésre az ötfokozatú skálán 3,5-ös átlagot kaptunk. Alacsony volt a
rossz értéket megadók aránya (1 = 5%; 2 = 8%), a többség közepes (3 = 36%),
illetve efeletti értékeket adott meg (4 = 30%; 5 = 21%). A beszélgetések során
érezhető volt, hogy a többség elfogadja, illetve elégedett a településsel. Főleg a
maximális, 5-ös osztályzatok száma meggyőző ebben a kérdésben.
„Ha a villamoson vagy a piacon mondom, hogy Martintelepen lakok, akkor
szinte kihúzom magam, annyira büszke vagyok rája. Még nem is arra, hogy itt
lakok, hanem arra, hogy nem ám máshol. És látom a többiek szemében az
irigykedést is.” (nő, 53 éves)
A településrészben lakók többsége, 64%-a nem kívánta véglegesen
elhagyni lakhelyét. Konkrét költözési tervvel a válaszadók 10%-a, nem
realizálható vágyként megjelenő szándékkal 22%-a rendelkezett. Beszédes
adat, hogy a fővárost egyszer sem nevezték meg kívánatos lakhelyül,
élhetetlen helyként kezelték. Aki el kívánt költözni a régióból, az vagy a
Dunántúl egy-egy konkrét települését, esetleg „a Balaton-Felvidéken egy
jobbnak mondott helyen”,1 illetve külföldi, svájci, angliai lakhelyben
gondolkodott. A költözést fontolgatók közül azok, akik a régióban kívántak
maradni, mindenki (100%) Miskolc zöldövezeti, családi házas lakóparkjait
nevezte meg kívánatos célként.
„Itt akarok élni továbbra is Miskolcon, itt vannak a rokonok, ismerősök, meg a
család. Meg a munkahely is. De egy kicsit nagyobb helyen, egy kicsit zöldebb
helyen, egy kicsit csendesebb helyen, egy kicsit újabb helyen. Olyan úribb helyen,
na!” (nő, 31 éves)
1

férfi, 77 éves
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Azok, akik a településrész elhagyását tervezték, akár konkrét
előkészületeket téve, akár csupán a határozott vágy megjelenésének szintjén,
elsősorban az átlag fölötti értékkel bíró ingatlanok tulajdonosai, jellemzően
(63%) az érettségivel és keresett szakmunkás végzettséggel (villanyszerelő,
gépésztechnikus, könyvelő, buszsofőr) rendelkezők közül kerültek ki. A saját
ház, a porta még a tartósan munkanélküliek esetében olyan erős visszatartó
erő volt, hogy nem is gondoltak a térség elhagyására.
Az elköltözés és maradás kérdését a Kertvárosban lakók szinte minden
esetben pragmatikus okok segítségével kívánták megválaszolni.
A településrészhez való pozitív vagy negatív érzelmi viszony keveseket (23%)
befolyásolt. Még idős embereknél is ritkán fordult elő a múltra, az elődökre, a
hagyományokra való hivatkozás.
„Ha menni kell, akkor menni kell. Máshol is van élet, nemcsak itt. Kimegyek ebből
a házból, bemegyek egy másik házba, oszt ennyi. […] Itt születtem, de hát ez kit
érdekel. Mindenki született valahol. Az emberek jönnek-mennek, ide is jönnek új
lakók, innen is mennek el régiek. Nem kell ezen annyit lelkizni.” (férfi, 72 éves)
Sokaknál fontos érv volt lakhelyük megítélésében annak látványa.
„A kinézete miatt jöttem ide lakni. Sokat vacilláltam, több helyre is mehettem
volna, de ez nézett ki a legjobban. Olyan egyenesek az utcák, majdnem
egyformák a házak. Ez nekem olyan rendet jelent, és azt meg én szeretem.” (férfi,
62 éves)
1

2

3

4

5

6%

12%

46%

24%

12%

Mennyire tetszik Önnek Martin-kertváros „látképe”, látványa?
(Nagyon tetszik (5) – nem tetszik (1))
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Lakásviszonyok
A Kertvárosban megkérdezettek birtokában található ingatlanok
átlagos lakóterülete 96 m2. A terepmunka során tapasztalt legkisebb
alapterület 45 m2, a legtöbb 160 m2 volt. Legtöbben, a megkérdezettek 38%-a
nagyjából 90-105 m2-es lakást birtokolt. Az ingatlanok 32%-a 105 m2 fölötti
területtel rendelkezett, 65 m2 alatt csupán 6%-uk volt. A kis alapterületű
ingatlanokat javarészt munkával nem rendelkező, 4-6 fős családban élő,
szakközépiskolát meg nem haladó végzettségű, gyakorta (50%) háztartásbeli
nők birtokolták.
A nagyobb, 110 m2-t meghaladó házak tulajdonosi rétege ettől nem nagyon
különbözik: ugyancsak nyugdíjasok, legnagyobb arányban nők, középszintű, a
szakközépiskolát vagy technikumot meg nem haladó iskolai végzettséggel.
A magasabban kvalifikált, felsőfokú végzettséggel rendelkezők 70- 100 m2
alapterületű házakban éltek. Volt, aki úgy indokolta azt a furcsaságot, hogy a
képzettebbek, kisebb házakban élnek, mint a képzetlenek, hogy a magasabb
presztízzsel rendelkezők számára már nem volt szükséges olyan ingatlant
birtokolni, ami emelné értéküket a közösség szemében.
„Csak a pöttömnek kell mutatnia a többiek felé, hogy ő milyen nagy. Az igazán
nagyokban nincs meg ez a kivagyiság. Meg képes belátni, hogy nincs szükség
akkora hodályra. Minek is, a gyerekek felnőnek, és már el is költöztek.
Aztán kóboroljon a két öreg a nagy házban?” (férfi, 51 éves)
A megkérdezettek körében az egy lakásra jutó lakosok száma 3,2 fő volt.
14%-uk egyedül élt lakásában, lakásonként 5-8 fő 18%.

Beköltözők és „bennszülöttek”
A megkérdezettek egészét tekintve a válaszadók csupán 18%-a
született Martin-Kertvárosban, 82%-uk beköltöző volt. Jelentősebb részük
házasodás útján, kisebb részük a munkaalkalmakat követve, a településen
jobb életminőséget remélve váltott lakhelyet. Sokan nem munkát kerestek,
nem házasodtak, hanem a céltelepülésen lévő lakhatási lehetőség miatt
választották az adott településrészt lakóhelyként. Magas volt az újonnan
betelepülők aránya, a megkérdezettek 32%-a 15 esztendőn belül érkezett a
8
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Kertvárosba. Jelentős volt költözési indokaik közt az ideházasodás, de az is,
hogy „ezt az életminőséget ilyen áron máshol nem lehet megkapni.” 2.
A beköltözők túlnyomó része, 98%-a megyén belülről érkezett jelenlegi
lakhelyére, ezek között is a térségből, a kevesebb, mint 5 km távolságból
érkezők (60%) vannak a legnagyobb számban. Lakótelepről a megkérdezettek
59%-a, földműves falvakból 20%-a, miskolci zöldövezetből 15%-a, míg a
város régebbi munkáskolóniáiból 5%-a érkezett Martin-Kertvárosba.
A lakóhelyükkel elégedettek (ötfokozatú skálán 4-es és 5-ös
érdemjegy) között a helyben születettek és a legalább másfél évtizede
beköltözők vannak többségben (74%). Ahogyan csökken az elégedettség
mértéke, úgy növekszik a településen belül a közelmúltban beköltözők
számaránya. Az elítélő érdemjegyek (2 és 1) esetében a helyi születésűek és
beköltözők aránya már 0%, illetve 100%. A 2000-es években beköltözők
elvárásaikhoz képest csalódtak a Kertvárosban, jobbat reméltek itteni
életüktől. A mélyinterjúk alapján vélelmezhető, hogy az interjúalanyok
elégtelen osztályzatot gyakran elkeseredésükben adtak, ez nem tükrözi valós
véleményüket, de az elégséges osztályzat jobban átgondolt döntés eredménye
lehet.
Jellemző módon a beköltözők nagy arányban számoltak be a
kertvárosi közösség zártságáról, s arról, hogy nehezen vagy egyáltalán sehogy
nem fogadták be őket.
„Itt mindenki arcos [nagyképű], zárkózott az egész banda. Pedig én voltam
valaki, amikor idejöttem, művezető voltam a kohászatnál. De ha nem köszöntem
előre, ők soha nem köszöntek nekem. Néha még akkor sem, csak morogtak
valamit az én hangos jónapotomra.” (férfi, 62 éves)
„Még a mai nap is mikor elsétál valaki a porta előtt, mindig hirtelen a másik
oldalt kezdi nagy érdeklődéssel nézni. Mintha lenne ott valami nagyon érdekes.
De csak azért csinálja, hogy ne kelljen errefelé nézni, mer’ akkor köszönni is
kellene. Meg esetleg azt mondani, hogy ’Mi újság, szomszéd?’” (férfi, 51 éves)

2

férfi, 38 éves
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Vallás
A Kertvárosban élők az országos átlaghoz viszonyítva (Dövényi –
Németh 2014) kevésbé vallásosak. Ez mind a kérdőív válaszaiból, mind a
mélyinterjúk során rögzített beszélgetésekből egyértelműen igazolódott. Több
válaszadónk is (6%) ezt a tényt a telep eredeti lakosságának összetételének
tulajdonította.
„Na most itten eredetileg vasutasok voltak a lakosok. Még a háború előtt is, meg
persze utána is. Szolgálattevők, bakterek, mozdonyvezetők, meg ilyenek. Nagy
számban ők laktak itt. Jártak dolgozni éjszakára és vasárnapra. Azok aztán
hanyagolták a templomot. Még ha az asszony elment, az már jó volt, de a férfiak
aztán doszt nem mentek, az fix! (férfi, 72 éves)
Emellett jó páran (4%) voltak olyanok is, akik a vallásos életfelfogás
terjedéséről, újfajta, vallási gyökerű erkölcsiség kialakulásáról számoltak be.
„Az Avasról jöttem ide lakni. Görögkatolikus vagyok. És kérem szépen ott nem
lehetett templomba járni. Itt pedig vasárnap egyre többet [sic!] járnak
templomba, ez tény, kérem szépen! (férfi, 70 éves)
A megkérdezettek többsége, 42%-a római katolikus volt.
A településrész második legjelentősebb vallása 38%-kal a református,
harmadik a görög katolikus, 12%-kal. A megkereszteletlenek aránya
mindössze 4% volt.
Az egyház tanítását követő vallásosság a megkérdezettek 18%-ára
volt jellemző, emellett jóval nagyobb, 62% volt a vallást az egyházon kívül
követők száma, akik egyházi „segítséget” csak a jelentős életfordulókon
(születés, házasság, halál), illetve az év két nagy egyházi eseményén (húsvét,
karácsony) vettek igénybe. Hozzá kell tennünk azt is, hogy ez utóbbi
csoportba tartozók magukat egyértelműen a vallásos kategóriába sorolták, az
egyházi adókat rendszeresen befizették.
„Naponta hallgatom a katolikus rádiót [Szent István Rádió], meg a zsolozsmát,
azt a rádióval együtt mondom el. Na, az olyan, mintha én is közöttük lennék.
Nézem ezt a vallásos tévéadót is. Úgyhogy ma már nem kell annyira templomba
járni meg ott fagyoskodni, mert a templom jön el hozzánk, na! (nő, 68 éves)
A saját maguk vallásosságában kétkedők kis csoportot képeztek
mindössze 4%-os arányukkal. 14% határozottan megvallotta nem vallásos
életmódját, a megkérdezettek között azonban mindössze csak pár fő (4%)
akadt, aki meggyőződéses vallástagadónak, tudatos ateistának mondta magát.
Az ebbe a csoportba tartozók valamennyien kritikus említést tettek a
10
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Kertváros melletti településrészen, Szirmán 2011-ben átadott görög katolikus
templomról, annak véleményük szerinti hiábavalóságáról.
„Épült az bazinagy templom itt a telep végén! Hát minek? Kinek, minek? Csak a
magamutogatásnak. Mert aki itt nagyon templomba akart volna járni, azt eddig
is megtehette. Most van egy nagy látványépület a semmiért. Az álszent
ájtatoskodókért… Inkább egy normális parkra költötték volna. A természet
legalább annyira templom, mint az a hodály. (férfi, 51 éves)

Elégedettség és elégedetlenség
A Martin-Kertvárosban végzett terepmunka során próbáltunk a
megkérdezettek egyéni és közösségi elégedettségének mértékéről is képet
kapni. Ez a jellemző nagyon viszonylagos, számos elemből áll. Egy részét a
környezet, a lakóhely, az ott meglévő szolgáltatások, a szomszédok, más részét
az egyéni elvárások és azok teljesülése, a befutott életút, az egészségi állapot,
az anyagi körülmények, s még számos más összetevő alkotja. Mindazonáltal
jellemzi egy korszak, egy közösség, a helyi társadalom, s persze az egyén
életének minőségét is.
életszínvonalával
munkájával
élete alakulásával
egészségi állapotával
lakásával
lakókörnyezetével

2,9
3,4
3,6
3,7
4,0
4,0

Mennyire elégedett?
[Nagyon elégedett (5) – nem elégedett (1)]

A kertvárosban élők jónak tartották a közbiztonságot, erre adták a
legmagasabb érdemjegyeket. Sokan voltak büszkék arra, hogy „Miskolc többi
részéhez képest Martintelep békesziget”.3 Bár az utak állapotának értéke nem
kirívóan alacsony, de azok, akik közvetlen érintettségűek voltak, azaz szilárd
burkolat nélküli utcában éltek, itt mutatták a legkisebb elégedettséget.
Egyes interjúalanyok csak zaklatottan, magukból kikelve tudták értékelni azt,

3

férfi, 51 éves
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hogy „az űrkorszakban egy nagyvárosban még földutak vannak” 4 és hogy
„akkora lyukak vannak az úttestben, hogy egy gyereket is meg lehetne
fürdetni bennük”.5
„Még az MSZP-s vezetés idejében volt, hogy elkeseredettségemben kidobtam a
földes útra a tévémet. És akkor kijött a tévé is, és azt lefilmezték. (nő, 71 éves)
közbiztonság
közművel való ellátottság
orvosi ellátás
iskola színvonala
környezet állapota, tisztasága
vásárlási lehetőségek
utak állapota
megélhetési lehetőségek
emberi közösségek
helyi kultúra

3,9
3,8
3,6
3,6
3,4
3,3
2,9
2,9
2,8
2,6

Mennyire elégedett?
[Nagyon elégedett (5) – nem elégedett (1)]

A munka világa
A Kertvárosban tapasztalható munkaerkölcs hagyományos
szigorúsága egyértelműen az iparos és altiszti (MÁV-alkalmazotti), kispolgári
munkavégzésre volt jellemző, kiegészülve a parasztság hasonlóan merev
felfogásával. Ebben a világban az értékrend alapja a munka, minden a
munkaképességre és munkabírásra épül, így persze a közösség azon elemei,
akik nem bírnak munkaértékkel, marginális helyzetbe kerülnek.
„Egy ember értékét az adja, mennyit bír dolgozni. Ha ezt nem tudod elfogadni,
akár mehetsz is a Dráva utcai tízlakásosba [a településrész szlömösödött
szegregátuma]! Mikor azt tavaly nyáron [2014.augusztus], dózerolták, sokan
megtapsolták. Mert a dolgos ember azt szereti, ha szomszédja is dolgos. Aki nem
az, nahát annak helye itten nincs!” (nő, 53 éves)

4
5

nő, 68 éves
férfi, 60 éves
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Jellemző volt az az önpusztító értékfelhalmozás, amelyben az
életforma megtartásáért még az egészséget is kockáztatták. A rendkívüli
munkafegyelem és szívósság megbízhatósággal párosult, mely elképzelésben a
kényelem, a szabadidő sokadlagos tényező. Ezt a világot alapjaiban
kérdőjelezte meg a régióban tapasztalható több évtizedes munkanélküliség, a
térség legnagyobb problémája. Többen azt emelték ki, hogy az
államszocializmus idején a munka nem jelentett gondot.
A megkérdezettek 80%-a magát a munkavállalók középrétegébe (érettségivel
rendelkező szakmunkások, technikusok) helyezte el, 8% tartozott az alsó
(betanított és segédmunkások), míg 6% az elitrétegbe (munkavezetők,
munkairányítók, értelmiségiek).
eddigi munkája
egyéb
nem tudja
szellemi munka
vállalkozás
„ügyeskedés”

50%
12%
10%
10%
10%
8%

Ha szabadon választhatna (választhatott volna),
milyen munkából tartaná fenn magát és családját?

Akik „egyéb” munkalehetőséget választottak volna, azok túlnyomó többsége
politikusi (városi, helyi képviselő) pályát célzott meg, nem titkolva abbéli
nézetét sem, hogy ez az ügyeskedésnek és a munkavégzés nélküli, ámde
gondtalan életnek az egyik módja. A vállalkozások között a tercier szektorban
végzett munka (fagylaltozó, cukrászda, kisbolt, vendéglátóhely, ügyintézés)
dominált.
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Politika
A Kertváros a múltban egységes, a lakók közel azonos munkájából,
anyagi helyzetéből, vallásosságából adódó világnézete az utóbbi másfél
évtizedben sokak szerint átpolitizálódott, megosztottá vált. Több válaszadó
nehezményezte a pártosodás hétköznapi szinten való megjelenését, annak az
emberi kapcsolatokra való negatív hatásait.

nem szavazna
nem árulja el
Fidesz
Jobbik
MSZP
Munkáspárt
DK

43%
16%
14%
12%
5%
5%
5%

Ha most vasárnap parlamenti választások lennének,
melyik pártra szavazna?

A megkérdezettek 96%-a nem volt semmilyen pártnak sem a tagja, 4% nem
adott választ erre a kérdésre. A rendszerváltoztatás előtt 12%-uk volt az
MSZMP, míg 56%-uk valamelyik szakszervezetnek a tagja. Jelenleg [2015] a
kertvárosi szakszervezeti tagok aránya 2%. A szakszervezeti tagok 37%-a
mutatott aktivitást tagsága megszűnése érdekében, a többiek „csak úgy
hagyták, hogy kimenjen alóluk a szakszervezet”,6 azaz magától megszűnjön,
nyugdíjasokká váljanak, vagy csak „elmúljon a mozgalmi hév”.7

6
7

nő, 69 éves
férfi, 51 éves
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Gazdaság, kereset, pénz
A megkérdezettek anyagi helyzetüket egy ötfokú skálán jelölve,
átlagosan 2,9-cel értékelték. Beszédes adat, hogy „nagyon jó”-nak mindössze
három válaszadó minősítette anyagi helyzetét, igaz, a „nagyon rossz” sem
adott kiugróan magas értéket (5%). A többség (66%) közepes osztályzatot
adott. A megkérdezettek átlagos jövedelme 110 ezer Ft volt, a jövedelemmel
nem rendelkezők nélkül 122 ezer Ft.
Az országos értékek ismeretében nagyon visszafogottan ítélték meg az ideális
családi havi jövedelemszükségleteket. Ez az elképzelt összeg átlagosan 288
ezer forintot tett ki úgy, hogy a legmagasabb igények sem nőttek az 500 ezres
érték fölé.
A Kertvárosban – hasonlóan a Borsod-Abaúj-Zemplén megye többi,
általunk kutatott térségéhez – külön gazdasági értékemelő tényező volt az,
hogy valakinek nincs hitele, nincs adóssága. A családi, egyéni gazdasági
értékeléskor ez gyakori beszédtéma, sok esetben büszkélkedés alapja volt,
hogy „én nem vagyok a bank rabszolgája!” 8
fűtésre
gázra
villanyra
telefonra
vízre
közköltségre

26.655 Ft
18.981 Ft
9.982 Ft
9.860 Ft
6.186 Ft
2.826 Ft

Egy átlagos hónapban mennyit költenek?

A terepmunka alatt megkérdeztük az interjúalanyokat, hogy a
rendszeres kiadásokon kívül milyen luxust engedhetnek meg maguknak. 57%
semmilyen saját maga által luxusnak tekinthető kiadással nem számolt.
Emellett a luxus definiálása sokszor nehézséget is jelentett. Egyesek az autóval
való közlekedést luxusként, míg mások munkaeszköz-használatként
definiálták. Az autó (54%) után a célzott pihenés, ezen belül a welness (21%)
számított a megengedett leggyakoribb luxusnak. Jóval kisebb értékkel
szerepelt az internet, a kávé, az édesség, még ritkábban a kultúrafogyasztás
(mozi, színház, koncert) (5%). Jellemzően a fiatalabb korosztály az
8

férfi, 51 éves
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okoseszközöket az élet szükségszerű velejárójaként, az idősebb korosztály
pedig az esztelen és kapcsolatromboló pazarlás szinonimájaként azonosította.
Volt, aki a nyugalmat élte meg luxusként.
„Ha senki nem szól hozzám egy napig, de még a gyerekeim se, ha
kikapcsolhatom a telómat, ha csak ülhetek a kertben és nézhetem a felhőket –
na, az a luxus!” (férfi, 43 éves)
televízió
mobiltelefon
fagyasztószekrény vagy -láda
vezetékes telefon
kábeltévé
automata mosógép
számítógép
internet hozzáférés
autó
DVD (BR, MP) lejátszó
saját parabolaantenna
hifi berendezés
a lakásán kívül ingatlan
földbirtok
mosogatógép
klímaberendezés

92%
88%
80%
80%
76%
76%
72%
72%
66%
66%
38%
34%
32%
26%
20%
10%

Birtokolt javak Martin-Kertváros lakóinak körében

Szabadidő
A nosztalgikus visszaemlékezések között egy kiegyensúlyozott,
harmonikus és a szegényes lehetőségeket maximálisan kihasználó világ tárult
a szemünk elé. A kikapcsolódás a közösségen alapult, ha az egyén jól szerette
volna érezni magát, a többiek, a kortársak kapcsolatát kereste. A fiatalok
egymás házaihoz jártak, de volt lehetőség nyilvános, sőt, „városi”
szórakozóhelyen „idegenekkel” is ismerkedni.
Ambivalens volt a viszony a legfontosabb szórakozási móddal, a tévézéssel
szemben. Mert bár majdnem mindenki nézte, egyben tudták is, hogy valami
16
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régen megvolt érték ezzel elveszett, végleg eltűnt. A régen sokat kedvelt
időtöltések, amelyek mélyen beleívódtak az emberek emlékeibe, közösséget,
összetartozást, szolidaritást is teremtettek. Az idősebbek közösségről szóló
narratíváiban visszatérő elem volt az, hogy sok mindent közösen csináltak, a
munkától kezdve a szórakozáson keresztül a családi vagy vallási ünnepekig.
Nem volt jellemző az egyén vagy egyes családok közösségből való kivonulása,
a magányos szórakozási formák keresése.
Az 1970-es évektől kezdve, a televízió hétköznapivá válásának
köszönhetően ez visszafordíthatatlanul megváltozott. A terepmunka
időszakában a megkérdezettek átlagosan napi 2,5 órán keresztül néztek
televíziót. Ez a megye aprófalvas északi régióiban mért 3,7 órás adathoz
(R. Nagy 2015:170) képest kifejezetten alacsony érték. Ebből 8% napi 5 óránál
is többet tévézett, köztük többen is napi 6-7 órát. Ennél kevesebben, 2%-nyian
soha nem néztek televíziót. Legtöbben, a válaszadóknak kicsit több mint a fele
(56%) 1-2 órát szánt televíziózásra.
A válaszadók 48%-a, illetve 26%-a nézte a két legnagyobb kereskedelmi adó,
az RTL Klub és a TV2 műsorait. Harmadik legnézettebb adóként az ATV jelent
meg 22%-kal. Talán nem is meglepő, hiszen ezek voltak azok az adók,
amelyeket egyszerű, földi antennákkal is fogni lehetett, illetve előfizetési díjuk
a legalacsonyabb volt.
Nagyjából azonos nagyságrendben, mintegy 5-16%-os arányban nézték a
többi csatornát, a következő sorrendben a legnézettebbtől a legkevésbé
nézettig: M1 (16%), sport tévék (14%), különféle ismeretterjesztő csatornák
(10%), csak filmeket sugárzó csatornák (10%). Mérhető volt azon tudatos
tévénézők aránya (4%), akik kizárólag hírműsorokat néztek, de úgy, hogy
párhuzamosan többféle politikai irányultságú híradót is megnéztek, hogy saját
maguk dönthessék el, mi is az igazság.
„Te, aki nem kíváncsi az igazságra, az csak nézzen egy csatornát. Ami a hitének
megfelel, olyat. Ha például a kormány véleményére vagy kíváncsi, nézzél olyat,
ami közszolgálatinak hazudja magát. De hazudik ám a többi is! Aki tájékozódni
akar, az nézze meg mindet, s aztán abból bogarássza ki, mi is lehet a valóság!”
(férfi, 60 éves)
Az újságolvasók között az Észak Magyarország című megyei lap volt a
listavezető, az összes megkérdezett 22%-a, az újságolvasók 35%-a ezt a lapot
olvasta. Az ezt követő mezőny nagyon szórt, csupán a Nők Lapja (6%), az Élet
és Irodalom (4%), illetve a Blikk (4%) tudott az 1-3%-os érték fölé nőni,
amelyben a Demokrata, HVG, Hócipő, Magyar Nemzet, Sporthorgász, Fanny
című lapok, különböző sportújságok, televíziós műsorújságok, rejtvényújságok
stb. voltak találhatók. A megkérdezettek 38%-a nem olvasott semmiféle
17
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újságot, mert „az internet idejében nem kell papírújság”,9 „amit papírra
nyomnak, az mind hazudik”10 vagy, mert „erre már nem futja”.11
59% rendszeres olvasási, egyben szórakozási formaként a katalógusok,
reklámkiadványok, prospektusok olvasását nevezte meg.
Míg az évtized eleji, főleg az aprófalvas térségekben zajló
kutatásainkban az internet sokkal inkább a luxus kategóriájában jelent meg,
kertvárosi beszélgetőtársaink egyértelműen hétköznapi, mindenki számára
elérhető szolgáltatásként kezelték.
hírportálok
közösségi oldalak (pl. Facebook)
nem internetezem
letöltési oldalak
egyéb
fórumok
szakmai anyagok
tananyagok
erotikus oldalak
játékoldalak
könyvtárak

50%
32%
30%
22%
20%
18%
10%
10%
8%
8%
6%

Internetes oldalak látogatottsági aránya
Martin-Kertváros lakóinak körében

A megkérdezettek 28%-a – feltehetően a válaszadók viszonylag magas
életkorának köszönhetően ilyen magas arányban – egyáltalán nem
internetezik. 1 óránál nem többet a megkérdezettek 34%-a, 2-3 órányit
16%-a, míg 4 óránál többet 18% használja az internetet.

férfi, 50 éves
férfi, 49 éves
11 nő, 59 éves
9

10
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kertészkedés, virágok, növények gondozása
zenehallgatás
újságolvasás
internetezés
rádiózás
állatokkal foglalkozás
barátokkal összejönni
könyvolvasás
barkácsolás
sporttevékenység
természetjárás, túrázás
kézimunkázás
szórakozóhelyre járni
horgászat
gyűjtés

4,2
3,6
3,6
3,4
3,3
3,1
3,1
2,8
2,3
2,3
1,9
1,9
1,6
1,5
1,4

Szabadidejében mit csinál, milyen gyakorisággal?
[Naponta (5) – hetente (4) – havonta (3) – néha-néha (2) – soha (1)]

A kertvárosban lakók szabadidejét nagyban befolyásolja az a tény,
hogy portával, kerttel rendelkező házakban élnek. Így elkerülhetetlen a
kertészeti típusú tevékenységek végzése. S mivel majdnem minden
háztartásban található állat – kutya, macska –, a velük való foglalatosság is
megjelenik. A terepmunka során csak kisebb testű haszonállattal – baromfi,
nyúl – találkoztunk. Nem várt eredmény a barkácsolás alacsony szintje.
Az interjúalanyok elbeszéléséből tudni, hogy régebben, főleg a hiánygazdaság
időszakában szinte mindenki barkácsolt, minden portán megtalálható volt egy
kis műhely, szerszámok, alapanyagok. A 2000-es évek elején ez megváltozott,
az emberek szemlélete átalakult, s mára már „inkább kidobjuk a rosszat, s nem
bíbelődünk a javításával, mert ez ma már a módi, hát fejlődünk mi, kérem!” 12

12

férfi, 51 éves
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Segítségnyújtás
Az egy településen belül élők között a segítségnyújtásnak a
Kertvárosban közel egy évszázados hagyománya van. Az egy településen,
településrészen élők mindig is ügyeltek arra, hogy a munkaerejének híján
lévőt – öreget, egyedülállót, beteget, gyengét – segítsék, akár hosszabb távon
is. A közösség íratlan szabályai diktálták ezt, erősen támogatva az egyház által.
Napjainkra a segítségnyújtásnak ez a rendszere felbomlott, illetve erősen
átalakult. Csökkent a segítségnyújtás mértéke, szűkült a köre is. Nagyobbrészt
a több embert igénylő, szezonális munkákra korlátozódott (favágás, építkezés,
lakodalmi előkészületek, disznóvágás stb.), illetve azokra, amelyek anyagi
befektetést, hosszabb időt nem igényelnek (postai küldemény átvétele, az üres
ház figyelése, értesítések, üzenetek átadása stb.).
A legjellemzőbb változás mégis az, hogy a segítségkérés-nyújtás köre
konkretizálódott, s mára már csak a közvetlen szomszédságra, illetve a szűk
rokoni körre szorítkozik. Mindezek ellenére a Kertvárosban az egymásra
figyelést, a segítőkészséget átlagon felülinek értékelték (az 5-ös
skálán 2,8-nak).

Közösség és identitás
Terepmunkánk kezdetén az egyik részhipotézisünk az volt, hogy
Martin-Kertváros határozott, Miskolc város többi részétől nagyban eltérő
identitással, sajátságos „martintelepi lelkülettel” rendelkezik. Nem mellesleg
ez az elképzelésünk több más hasonló esetben a múltban – Görömbölyön,
illetve Perecesen végzett életmódfeltáró kutatásaink során – határozottan
megdőlt. A helyiek elsősorban miskolcinak tekintették magukat, Miskolchoz
kötődtek, s településüket is Miskolc integráns részeként értelmezték.
A megkérdezettek a Kertvárost, mint közösséget az ötfokozatú skálán
3,3-as átlaggal értékelték. A derékhad (50%) középszerűnek ítélte meg a
közösségi létet. 16% úgy vallotta, hogy a telepen nem létezik közösség, „itt
mindenki csak magáért van”13 és „Martintelep nem más, mint tízemeletes

13

nő, 59 éves
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házak kiterítve vízszintesre”.14 16% jónak, míg 18% igazi, összetartó
közösségként ítélte meg a Kertvárost, ahol „mintha családban lennénk”,15
és „ismerünk sok embert, ők is minket, figyelünk egymásra”.16
Beszédes adat, egyben árnyalja az eddigieket, hogy a helyiek mennyire
igénylik a közösség meglétét, illetve kialakítását.
1

2

3

4

5

28%

36%

28%

16%

22%

Mennyire igényli azt, hogy legyen közösség Martin-kertvárosban?
[Nagyon (5) – semennyire (1)]

A közösség kialakulását, fejlesztését a legtöbben (44%) legtöbben
közös programok szervezésével képzelték megoldani. Az interjúalanyok
között megkérdezett katonaviselt férfiak tapasztalata szerint a közös
tevékenységre kényszerített emberek akár akartuk ellenére is
összekovácsolódnak. Meglepő módon 42% szerint a közbiztonság
növekedésével a közösségi összetartozás erősödni fog. Többek szerint „azért
nem járnak el az emberek otthonról, mert nincs biztonságérzetük”.17
A megkérdezettek 22%-a szerint a teljes foglalkoztatottság, a
munkanélküliség felszámolása, míg 18% szerint a szebbé, kívánatosabbá tett
környezet hozná magával a várt változást. Mások (16%) parkok, játszóterek,
közösségi együttlétre alkalmas terek kialakításától remélte az átalakulást.
Többen megemlítették, hogy ebbe a templomok építése nem tartozik bele.
Radikális elképzeléseket 18% vallott, melyek szerint „aki nem akar
beilleszkedni, azt akár erőszakkal is, de el kell távolítani a közösségből”.18
Formális
interjúkészítés
közben
senki
nem
említett
közösségbomlasztó jelenségeket, de amikor a kérdőív, a diktafon táskába
került, többen is megjegyezték, hogy a közösség inaktivitását nagyrészt a
cigány életmódot folytató „lumpen elemek” 19 jelenléte okozza, s „amíg ők itt
lesznek, közösség sem lesz.”20

férfi, 51 éves
nő, 53 éves
16 nő, 71 éves
17 nő, 59 éves
18 férfi, 72 éves
19 férfi, 51 éves
20 nő, 71 éves
14
15
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A közösségi szemlélet eltűnését többen is a településrész nevének
megváltoztatásához kötötték. Utaltak arra, hogy az eredeti Martintelep
elnevezés már önmagában is képes volt arra, hogy összehozza az embereket.
Hangulata, értéke, hagyománya volt. Ezzel szemben a Kertváros név
semmitmondó, kiüresedett, tucatnév. Válaszadóink közül sokan (61%)
egyértelmű visszalépésként értékelték a településrész 2002-ben történő
névváltoztatását.
„Pár unatkozó picsára [sic!] rátört a nagyzolási vágy, s addig hajtották a
névcserét, míg sikerül kierőszakolniuk. De a többség, főleg a régi öregek ezt
cseppet sem akarták. Nekünk úgy volt jó, úgy szerettük. Most se mondjuk, hogy
Kertváros, hanem hogy Martintelep.”(nő, 69 éves)
„Volt még egy kis ellenállás is, olyan kis partizánmozgalom. Tudom kik csinálták,
de nevet nem mondok. Nohát, egy csoport fiatal fogta, és a frissen kitett MartinKertváros táblát egy éjszaka átírták Martin-Lekvárosra. Volt nagy sápítozás!”
(férfi, 43 éves)
A terepmunka során törekedtünk arra, hogy beszélgetőtársaink
közösségi emlékei segítségével a településrész mentálisan fontos térrészeit
azonosítsuk. A nagyon diffúz eredményekből csak két, konzekvensen majd’
minden megkérdezett által említett jelenség emelkedett ki. Ezekre az emberek
büszkék voltak, sajátjuknak tekintették őket. Az egyik a vasúti sínek melletti
betonfal tövében, messze a fő közlekedési utaktól található vasas vízforrás,
mely pont ismeretlensége, rejtettsége miatt válhatott fontossá.
„Ez a MI gyógyvizünk. És nézd meg: a VASúttól ered, a VASutasoknak, a VASas
víz. Jó mi? Piszok rossz az íze, de gyógyít. Ez a miénk, minket gyógyít!”
(nő, 59 éves)
A másik pedig a Kertváros központjában található gólyafészek. Szinte
sorjáztak a gólyákkal kapcsolatos történetek, érinthető volt a pozitív
viszonyulás.
„Hogy miről híres Martintelep? Van itt egy saját gólyafészkünk. A Vadasparktól
járnak ki ellenőrizni… aztán egyszer egy ismerős jött ki és felmásztunk megnézni
a gólyafészket, ott a martini presszónál.” (férfi, 43 éves)
„Megjött a gólya két éve újra, három is megmaradt a kis gólyákból, országos
szinten elsők voltunk. Bizony! Aki vasárnap nem jár templomba, legalább annak
is van néznivalója. Helló Martintelep!- mondják a gólyák! Helló gólyák! –
Válaszol nekik Martintelep.” (nő, 31 éves)
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Mellékletek
1. kép

Az első pillantásra 18. századinak tűnő, fák között rejtőzködő Jézus Szíve plébániatemplomot 193334-ben építették neobarokk stílusban. A főutcán (Kisfaludy Károly utca) közeledők számára így is
teljes az illúzió.
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2. kép

A Laposnak nevezett, szolgáltatásokat és üzleteket magába foglaló épületcsoport, fölötte a
településrész identitásának egyik fontos eleme, a gólyafészek.

3. kép

Martintelep (Martin-Kertváros) tervezett, négyzethálós utcaszerkezete jól kivehető a régebbi,
vasúthoz közeli településrészeken.

4. kép

2002 óta Martintelep neve Martin-Kertváros. A „telep” elnevezés a régióban gyakran lepusztult,
szlömösödött lakóterületet jelöl. Ennek negatív felhangjaitól próbáltak szabadulni
névváltoztatási kérelmükkel egyes martintelepi lakók, megosztva ezzel a településrész
lakosságát.
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5. kép

Lakóházak a rendező pályaudvar mellett. A vasúti sínek mellett elhelyezkedő utcáknak (Lajta
utca, Alkotmány utca) csak az egyik oldala beépített, a másikat magas betonkerítés szegélyezi.
Az itt élők mindennapjait a vasúi üzemmenettel – a vonatok, gépek hangjaival – való együttélés
jellemzi. A pályaudvar közelsége miatt az 1944-es bombázások során Martintelep is jelentős
károkat szenvedett.

6. kép

A Kertváros egyik rejtett értéke a vasúti sínek mellett fakadó „vasas víz”. Annak ellenére, hogy
csak szájhagyomány útján terjed a híre, rendszeresen látogatják, s kannákkal, palackokkal
szállítják el vizét. A kút mögötti falon az önkormányzat táblája látható, melyben felhívják a
vízfogyasztók figyelmét arra, hogy a víz nem ellenőrzött ivóvíz, s csak saját felelősségre
fogyasztható.
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Dr. Szabó-Tóth Kinga1
Kötéltánc. Nők (és férfiak) a porondon
- Néhány gondolat a családról, a női/férfi
szerepek családon belüli változásairól I. Bevezető megjegyzések
Jelenleg a házasság, mint társadalmi intézmény számos problémával
küzd annak ellenére, hogy ha a fiatalokat megkérdezzük, kiderül:
általánosságban szeretnének házasságra lépni és gyermeket vállalni. Bár az
élettársi kapcsolatok egyre elterjedtebbek Magyarországon is, a húszas
éveiben járó korosztályban tartja magát az az elképzelés, hogy házasodni
kellene.
A házasság azonban a gyakorlatban eléggé instabil társadalmi
intézmény. Ezt megerősítik a statisztikai adatok melyek szerint minden
második házasság válással ér véget, növekszik az élettársi kapcsolatban élők
száma, több házasságot bontanak fel 15 vagy annál több év elteltével is akár.
Azt is érzékelhetjük szűkebb és tágabb környezetünkben, hogy az emberek
nem élnek boldogan, nem elégedettek párkapcsolataikkal, a kapcsolatok
minőségét nem megfelelőnek ítélik.
Pedig a jól működő családi, házastársi kapcsolatok kihatnak az élet számos
más területére: szerepük fontos a deviáns viselkedésformák megelőzésében,
de az idő előtti halálozásban is, sőt, bizonyos típusú megbetegedések
kockázatát is csökkentik (ezt erősítik meg Pikó Bettina 2005, Kopp Mária,
2006, 2008, 2013 és Utasi Ágnes 2011 kutatásai). Ha azonban egy
párkapcsolat rosszul működik és nem jó minőségű, ha egy család nem jól
funkcionál, az hozzájárul a benne élő felnőttek és gyermekek személyiségének
instabilitásához.

1

ME BTK Szociológiai Intézet, intézetigazgató, egyetemi docens
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2015-ben a Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézete kvalitatív,
interjúkra épülő kutatást kezdett annak vizsgálatára, hogy kivel, hogyan és
miért élnek együtt az emberek és milyen problémákkal küszködnek. Eddigi
eredményeink alapján elmondható, hogy a házasság az általunk vizsgált
családok felénél egy olyan „viszonyként” írható le, mely egyik felet sem
lelkesíti igazán: van, mert „ez az élet rendje”, ezt várja el az illető önmagától és
ezt vártja el tőle a környezete, de sokszor nem is teszik fel a házasságban élők
önmaguk számára sem azt a kérdést, hogy boldogok-e. Vagy ha igen, csak
nagyon csendben, még önmaguk számára sem hallhatóan – pláne nem
beszélik meg ezeket a kérdéseket a társukkal. A válás gondolata az általunk
megkérdezettek 65%-ának a fejében már legalább egyszer felmerült a
párkapcsolat fennállása óta. A vizsgált családokban a válás gondolatát a
felekben nem igazán befolyásolja, hogy van-e gyermek vagy nincsen és hogy a
gyermek milyen korú. Úgy tűnik, hogy a gyermek nem tartja össze a
párkapcsolatokat, ha azok valóban megromlottak és a felek rossz
minőségűnek ítélik őket.
Jelen tanulmányban a fentieket figyelembe véve azt a kérdést járjuk
körül, hogy mi történik ma a családokban, házasságokban, azaz szociológiai
szempontból hogyan jellemezhetőek a családi kapcsolatok és milyen okok
állnak a jelenleg is tartó változások hátterében. A kérdéskört vizsgálva nem
tekinthetünk el a női és férfi (elsősorban családi) szerepekben tapasztalható
változások bemutatásától sem.

II. Társadalmi körkép
Bizonytalan társadalomban élünk. Úgy is fogalmazhatunk: semmi sem
biztos, csak a bizonytalanság. Szociológiai értelemben ez leírható az anómia,
illetve a dezintegráció fogalmaival. A bizalomra és megbízhatóságra
vonatkozó kutatásokból kiderül (Giczi – Sik, 2009; Skrabski – Kopp, 2008;
Utasi, 2002), hogy az emberek általában is nagyon bizalmatlanok egymással és
tágabb környezetükkel. Általánossá vált az a nézet, hogy csak törvényszegő,
normasértő módon lehet sikereket elérni. Némi bizakodásra okot csak az
adhat, hogy ezekből a kutatásokból ugyanakkor az is kiderül: számíthatunk
párunkra (ha van) és gyermekeinkre (ha vannak), vagyis baj esetén általában
rájuk számítunk, hozzájuk fordulunk segítségért.
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Az, hogy nincsen egységes értékrend össztársadalmi szinten még nem olyan
nagy baj, ha ez fellelhető a helyi kisközösségek szintjén. A civil társadalomra
vonatkozó vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy ez a szféra erősen
átpolitizált és sokszor éppenhogy nem alulról, spontán módon szerveződő.
A posztmodern társadalom erős fogyasztói értékrendjéről és ennek
következményeiről
(elértéktelenedés,
pillanatnyiság,
kidobhatóság,
lecserélhetőség, stb.) számos tanulmányban olvashatunk. Természetes, hogy
ezek a folyamatok is befolyással bírnak a családi kapcsolatokra, azok
stabilitására, bomlékonyságára valamint az új formák megjelenésére.

III. Bomlékonyság a kapcsolatokban
A hatvanas években a házasodási kedv megnőtt – tekintettel azokra
az intézkedésekre, melyeket az állam hozott annak érdekében, hogy a nőket a
munkaerőpiacra „beterelje” és a családokat, mint a gyermeknevelés fő- és
egyetlen színterét, háttérbe szorítsa. Az első házasságkötés átlagéletkora
csökkent. A 15 éves és idősebb férfiak 67-68 %-a házas volt, a nőknél ez az
adat 62%. A nyolcvanas években a férfiak 71%-a, a nők 64%-a élt
házasságban. Ezzel párhuzamosan folyamatosan emelkedett a válások száma.
A férfiak körében a nyolcvanas években ez az adat 3,7%, a nők körében
5,6% volt.
A házasságban élők aránya az 1960-1980 közötti időszakban volt nagyon
magas Magyarországon. Társadalmilag a házasságkötés volt a fiatalok
számára az elvárt, követendő viselkedés.
Már az ötvenes években érzékelhető volt ugyanakkor az a tendencia,
hogy polgári család intézményének a tekintélyét, szerepét igyekeztek
megnyirbálni. Megkönnyítették a válást, olyannyira, hogy a válási
statisztikában az első öt ország között álltunk. Érdekességként említem meg,
hogy a Szovjetunióban még postán is le lehetett bonyolítani a válást.
Ezzel együtt járt az a fajta ideológia, hogy a család nem kizárólagos a
gyermekek nevelésében: így a gyermekgondozás intézményesítésébe fogtak.
Az állam biztosította a gyerekek számára az ingyenes bölcsődei, óvodai
ellátást, ingyenes étkeztetést, nyári táborokat, iskola utáni foglalkozásokat.
A 80-as évekre a válások aránya a hatvanas évekhez képest nagyjából
kétszeresére emelkedett. Ezekben az években még mindig tapadt az elvált
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státuszhoz egyfajta stigma és ugyanígy: elvált szülők gyerekének lenni sem
volt ebben az értelemben egyszerű.
Jelenleg nagyjából minden második házasság ér véget válással.
A válással, a házasság konfliktusaival temérdek szakirodalom foglalkozik.
Kutatások is vannak a témában, melyek fókuszában a gyerekek, a volt házasés élettársak válás utáni kapcsolata, a szűkebb és tágabb környezet válásra
adott reakciója, a kapcsolati háló megváltozása áll (lásd ezekhez pld. Földházi,
2009; Bognár – Telkes, 1994; Gyurkó, 2015; H. Largo – Czernin, 2011;
Herczog, 2002; Szabóné, 2004.).
Elvált szülők gyerekei nagyobb eséllyel válnak el szintén – kutatások szerint
ezt a mintát főleg a lányok vihetik tovább. Semmi sem fehér vagy fekete
azonban: az élet szerencsére ennél sokkal színesebb és többárnyalatú. A
fentebb már említett kutatások mutatják a válás lehetséges negatív
következményeit is és azt, hogy a válás mindenféleképpen krízis az ember
életében. De mint minden krízis, jól is végződhet abban az értelemben, hogy
idővel megerősödve, új érzelmi, pszichés energiákkal felvérteződve jöhetünk
ki belőle és kezdhetünk neki egy új életszakasznak.

IV. Gyermekvállalás másként
A gyermekvállalást számtalan tényező befolyásolja, mikro- és
makroszinten egyaránt. Makroszinten a társadalmi-gazdasági-kulturális
környezet, a társadalmi-kulturális minták és elvárások, a családi szerepek,
társadalompolitikai-kormányzati
beavatkozások,
ismereteink
a
gyermekfejlődési szükségletekről, mikroszinten a családi szocializáció, az
egyéni preferenciák és elgondolások, a kortárscsoport.
A gyerekvállalási motivációkat feltérképező kutatások (Blaskó, 2006;
Spéder, 2011, Monostori – Őri – Spéder, 2015) rendre mutatják, hogy
Magyarországon nem születik meg a kívánt gyerekszám: azaz, ha a húszas
évekbeli fiatalokat megkérdezzük arról, hogy hány gyermeket terveznek,
kiderül, hogy kettőt, esetleg hármat. Mire azonban a „tettek mezejére” kellene
lépni, nem születik meg csak jó esetben egy gyermek. Ennek háttere szintén
nagyon összetett, lehetséges, hogy sok esetben azért sem születik meg a
második gyermek, mert az adott párkapcsolat már nem „bírná ezt el”, a
kapcsolatok nagyon instabilak, sokszor igen gyenge lábakon állnak.
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Jelenleg tanúi vagyunk egy olyan folyamatnak is, hogy az alsóbb társadalmi
réteg, illetve a felső középosztály, és az „elit” vállal három vagy annál több
gyermeket. Több, ezzel a kérdéssel foglaló szerző egyenesen azt írja, hogy
„sikk” lett gyermeket vállalni felsőbb körökben.
Magyarországon az utóbbi néhány évtizedben az első
gyermekvállalás időpontja folyamatosan kitolódott: míg az 1980-as években a
20-24 évesek voltak a legtermékenyebb, addig ez mára áttevődött a
25-29 éves korosztályra. Jelenleg az első gyerek vállalásakor a nők
átlagosan 28-29 évesek. A 35 év felettiek termékenysége az ezredforduló óta
növekszik. A jelenlegi trendeket is figyelembe véve 2011-ig emelkedés volt
megfigyelhető az átlagéletkorban, azóta kissé csökkenő-stagnáló a tendencia.
Az anya iskolai végzettsége jelentősen befolyásolja az első gyerekvállalás
életkorát: a 8 osztálynál kevesebb iskolai végzettséggel rendelkező anyák
kissé hamarabb hozzák világra első gyermeküket, mint a rendszerváltáskor
(nagyjából fél évvel korábban). A szakmunkásképzőt vagy szakiskolát
végzettek és a többi csoport esetében értékelhető a gyermekvállalás későbbre
halasztása: ők több mint öt évvel később szülik meg első gyermeküket, mint
1990-ben. Az érettségizettek 28, a diplomások 31 évesek átlagosan első
gyermekük születésekor.
A gyerekvállalási hajlandóság egy nagyon összetett egyéni és társadalmi
kérdés.
A 21. század jellemezhető úgy, mint a bizonytalanság kora (ahogyan azt már a
bevezetőben írtuk), amelyben bizonytalan a munkahely, bizonytalan a
magánélet, bizonytalan és kiszámíthatatlan a jövő, bizonytalan az értékrend.
A gyerekvállaláshoz egyrészt a jövőbe vetett bizalomra, optimizmusra,
életigenlésre van szükség. Sajnos általánosan tapasztalható, hogy hajlamosak
vagyunk a panaszkodásra és nemzetközi kutatások szerint is nagyon
boldogtalanok és elégedetlenek vagyunk. Másrészt nem segíti a folyamatokat
a szociálpolitikai rendszer kiszámíthatatlansága, a jogszabályok állandó
változása. Stabilitásra, kiszámíthatóságra lenne szükség ezen a téren is.
Harmadrészt változott az értékrend: a társadalom individualistább, az
emberek törekednek a személyes sikerek, személyes célok megvalósítására –
és csak részben ezeket követően kerül sor a gyermekvállalásra. 100 évvel
ezelőtt a házasságkötés együtt járt a gyerekvállalással, családalapítással – ez
mára teljesen átíródott. Sok gyermek házasságon kívüli kapcsolatból születik.
Negyedrészt nehéz megtalálni a gyerekvállaláshoz a megfelelő társat.
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A fiatalok nehezebben köteleződnek el, nehezebben vállalják azt a
felelősséget, amely a gyerekvállaláshoz szükséges. A gyereknevelés ráadásul
szolgálat. Ez a mai, 21. századi bizonytalan, rohanó és élményalapú
társadalomban nehezen illeszthető mozaikdarab.

V. Szerepeltolódások
A nemi és családon belüli szerepek vonatkozásában elmondható, hogy
azok függnek a társadalmi, kulturális, ideológiai elvárásoktól, a férfiak és nők
munkaerő-piaci szerepvállalásától, az atipikus munkaformák elterjedtségétől,
a férfiak bérelőnyétől, a gyermekneveléssel, gyermekgondozással kapcsolatos
nézetektől, valamint a gyermeknevelési ellátásoktól.
Parsons amerikai szociológus is leírja többek között a hagyományos családi
szerepmegosztás modelljét, melyben a férﬁ a kenyérkereső, a nő pedig a
gyermekgondozásért, a háztartásért felel.
A hagyományos szerepfelfogás azonban csak addig működőképes, addig látja
el családi és társadalmi funkcióit, ameddig a nők nem jelennek meg a
munkaerőpiacon, illetve ameddig nem jelentkezik a férﬁak körében (is) a
tömeges munkanélküliség.
Ezzel a két fejleménnyel tudniillik a továbbra is hagyományos családi
szerepek szerint működő családokon belül megbomlik az egyensúly: a nőre
nagy („kettős”) teher rakódik – míg sok esetben a férﬁak munkanélküliségével
a férﬁ hagyományos szerepeitől megfosztva érzi, érezheti magát. A KSH által
végzett „A családi értékek és a demográﬁai magatartás változásának
kölcsönhatása” című felmérés eredményei azt mutatják, hogy a nők a
háztartással kapcsolatos munkákban egyfajta „kapuőr” szerepet játszanak: ők
mondják meg, hogy a férﬁak mit és hogyan csináljanak, és sokszor kritikusan
szemlélik az általuk elvégzett munkát.
Más vonatkozásban is elmondható, hogy a lányokat, nőket
Magyarországon arra szocializálják, hogy minden családi (és sokszor egyéb)
terhet nekik kell cipelni, ez az ő feladatuk. A nők általában (ezt sokszorosan
túlteljesítve) túlvállalják magukat, ami hosszú távon konfliktust jelenthet a
családon belül – akár a női/férﬁ szerepmegosztás tekintetében is (lásd a
családon belüli szerepekhez pld. Aliaga, 2006; Blaskó, 2006; Falussy, 2001;
Herche, 2010).
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A férfiakra vonatkozó szerepelvárásokat tovább bonyolítja az a tény, hogy a
nők fejében a vizsgálatok tanúsága alapján elválik egymástól az, hogy mi
mennyire szimpatikus és mi menynyire férfias. A nők például szívesen veszik,
ha a férfiak szerepet vállalnak például a csecsemőgondozásban, de ezt nem
feltétlenül tartják „férfias” viselkedésnek. Az apákkal kapcsolatos elvárásokat
tovább színezi a tizenéves gyerekek apákkal kapcsolatos elvárása. Az ilyen
korú gyerekek fontosnak tartják, hogy az apjuk „legyen ott”, amikor kell, álljon
rendelkezésre, ugyanakkor biztosítsa a család megélhetését, ami a gyerekek
fejében elsősorban természetesen az ő igényeik, vágyaik, kívánságaik
kielégítését, megvalósítását jelenti (ez annál is nehezebb, mivel a válások
növekedésével az apák egy része nem feltétlenül vesz részt a gyerekek
mindennapjaiban). A családon belüli férﬁ/női munkamegosztás a családi
életcikluson belül is folyamatosan változik.
A család megalakulásának kezdeti szakaszában a szerepek akár
kiegyenlítettek is lehetnek, hiszen ekkor még az esetek jelentős részében mind
a nő, mind a férﬁ kenyérkereső. A családi szerepek alakulásával foglalkozó
tanulmányok azt mutatják, hogy ﬁatal diplomás családokban kevéssé van
hagyományos értelemben „családfő”: a feladatokat közösen oldják meg,
egymást rugalmasan helyettesítve adott esetben. Amikor azonban a családi
életciklusban változás történik, és a családban megszületik az első gyermek,
akkor ez a munkamegosztás átalakul – hiszen általánosságban a nők
munkaerő-piaci szerepe háttérbe kerül (legalábbis egy időre).
A családi/háztartási szerepekben tapasztalható eltolódás azonban sok esetben
nem változik már meg akkor sem, amikor a nő visszamegy a munkaerőpiacra,
tehát ez a fajta tehereltolódás a nők hátrányára konzerválódik.
Ha a háztartási és családi munkamegosztást nézzük meg nemzetközi
kitekintéssel, akkor is leszögezhetjük, hogy a nők házimunkára és
gyermekgondozásra fordított ideje minden európai országban több mint a
férfiaké. Érdemes persze azt is megjegyezni, hogy a nők esetében csökkent a
házimunkával töltött idő az utóbbi tíz évben, így némi kiegyenlítődés
figyelhető meg a férfiak és nők között. Általánosságban elmondható, hogy a
nők végzik a házimunka 65%-át. A gyermekgondozásra fordított idő
megoszlása 30–70% a nők javára. Ha nemzetközi összehasonlításban is
megnézzük az adatokat azt látjuk, hogy Spanyolországban és Olaszországban
maradtak meg leginkább a hagyományos szerepmegoszlások a házimunka
tekintetében. A gyermekgondozás vonatkozásában látható, hogy Romániában,
Litvániában, Lettországban, Franciaországban és Észtországban valósul meg a
női gyermekgondozó szerep a legtisztább formájában (Herche, 2010; Aliaga –
Winqvist 2003).
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Magyarországon a munkahelyen is feladatot ellátó nők (és férﬁak)
házimunkával jóval kevesebb időt töltenek naponta. Azokban a családokban,
ahol a férﬁ és a nő is dolgozik, picivel egyenlőbben alakul a házimunka
jelentette terhek vállalása (bár ez utóbbi összefüggésben van a szülők iskolai
végzettségével, s így a családon belüli szerepek kiegyenlítettebb felfogásával).
Magyarországon a nők munkaerőpiaci részvétele már az államszocialista
időszakban is magas volt – köszönhetően a politikai ideológiának. Magasabb,
mint Nyugat-Európában. A kérdés az, hogy „örültek-e” ennek a magyar nők
vagy sem. Kutatások, melyek a hetvenes években zajlottak azt mutatják, hogy
a 10 éves kor alatti gyermeket nevelő nők, ha tehették volna, nem dolgoztak
volna (S. Molnár, 1999; Pongrácz). Ezekben a családokban a női munkavállalás
az ideológiai kényszer mellett azonban gazdasági kényszer is volt.
A hatvanas években a kommunista propaganda támogató volt a nők
elhelyezkedésével kapcsolatban, mint ahogyan azt korábban írtam.
Az ingyenes közösségi nevelésnek is köszönhetően a nők a gyermekvállalást
követően gyorsan újra munkába álltak, akár kifejezetten férfias
munkakörökben is alkalmazták őket (pld. traktoros, darukezelő, stb.).
A nők mindennapi élete az emancipációs propaganda ellenére nem volt
könnyű: az alapvető árucikkek hiánya, a szolgáltatások nagyon alacsony
színvonala miatt sokszor hosszú órákon keresztül kellett sokban állni, és még
ezt követően jött a házimunka és egyéb tevékenységek. A háztartási
munkamegosztásban nem voltak jelentős változások a nők terheinek
csökkentése érdekében.
A 80-as években sem történt e tekintetben jelentős változás. Talán annyit
érdemes itt megemlíteni, hogy a háztartási munka gépesítése miatt csökkent a
nők esetében a házimunkára fordított idő. A hatvanas évek végén jelenik meg
például a félautomata, forgódobos mosógép, ami a mosást jelentősen
megkönnyítette (érdekességképpen megjegyezzük, hogy még 1988-ban is a
mosógépek többsége forgótárcsás volt és csak 17%-uk automata).
Magyarországon a mai napig is igaz, hogy általában csak két fizetésből lehet
megélni, tehát a háztartásoknak két lábon kell állni ahhoz, hogy gazdaságilag
ne roppanjanak meg. Nyugat-Európában ez nem feltétlenül van így.
A magyar nők közel 95%-a jelenleg kötött munkaidőben dolgozik és ettől még
a családi feladatok ellátására való hivatkozással nem igazán tudnak eltérni.
Az alkalmazásban álló nők 2%-a dolgozik kötetlen, rugalmas munkarendben.
Gyerekcipőben jár a részmunkaidő lehetősége a nők számára a magyar
munkaerőpiacon. Az EU-ban nagyjából összességében 20-22%-os,
Magyarországon 4-5%-os a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya.
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A kutatások azt mutatják, hogy a kisgyermekes nők 17-18%-ának a
gyermekfelügyelet megoldatlansága (bölcsődei és óvodai férőhelyek hiánya)
nagyon megnehezíti a munkavállalást: különösen igaz ez a középmagyarországi régióban.
Érdemes kitekintetni a nagyszülői szerepekben bekövetkező változásokra is.
Ebben is jelentős elmozdulások történtek. Kevesebb a többgenerációs család
(bár Magyarországon éppen a válások magas aránya és az anyagi problémák,
munkanélküliség miatt egyre gyakoribb, hogy több generáció osztja meg
egymással az otthonát), sok esetben a nagyszülők és unokák, gyerekek távol
élnek (munkavállalás, külföldre költözés miatt).
A kapcsolattartás azonban még így is megoldható, pld. skype-on – nagyon
gyakori (akár iskolai végzettségtől függetlenül) az, hogy távol élő gyerekekkel,
unokákkal ezen keresztül a nagyszülők akár napi kapcsolatot ápolnak. Ebben
az esetben persze korlátozott egymás segítése, támogatása.
A nagyszülő sok esetben pótszülőként funkciónál, pld. a szülők válása esetén
vagy külföldi munkavállalás esetén. Szegénytelepeken megfigyelhető, hogy
sokszor a nagyszülő (főleg a nagymama) „van résen”, ő látja el a szülői
teendőket.
Manapság (és ez összefügg a születéskor várható átlagéletkor
kitolódásával is) gyakori, hogy a nagyszülő is aktív életet él: aktív a
munkaerőpiacon, vagy aktívan éli nyugdíjas éveit - ebben az esetben
másképpen, máshogyan tud bekapcsolódni az unokák és a család életébe.
Régebben a tudás valódi birtokosaként tekintettek az idősebb generációra. Ma
sok esetben „leírják” az időseket, mondván, hogy nem értenek az
infokommunikációs eszközökhöz, elavult a tudásuk. Nagyon sok esetben
azonban ez koránt sincsen így: divat lett manapság az, hogy az idősebb
generáció is „felveszi a ritmust”, olyan tanfolyamokra, kurzusokra járnak, ahol
a manapság értékesnek tartott technikai tudás elsajátítható.
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VI. Új formák?
A házasság és család még a hatvanas években is státuszt,
egzisztenciát, megélhetést jelentett.
Az egyedülállót, főleg ha nő volt, vénlánynak titulálták és valamilyen titkolt
vagy nem titkolt „tökéletlenséget” tulajdonítottak egyedül maradása
hátterében. A férfiak helyzete kicsit könnyebb volt, már ami a társadalmi
megítélést illeti: az egyedül élő, egyedül maradt férfira nem feltétlenül néztek
„ferdén”. Nem volt ez másképpen a 80-as években sem.
A 2011-es Népszámlálás adatai azt mutatják, hogy az elmúlt 10 évben
rohamosan nőtt az egyszemélyes háztartások aránya (ebbe beletartoznak az
özvegyen egyedül maradtak is, illetve az elvált, gyerek nélküliek).
Az a tendencia körvonalazódik, hogy 30 alatt még nem, 40 felett már nem
élnek házasságban az emberek. A fővárosban a legmagasabb ez az
arány: 100 budapesti háztartásból 41 egyszemélyes.
A szingliség a rendszerváltás után, és leginkább az utóbbi 10 évben
vált elterjedtté és elfogadottá a magyar társadalomban (Utasi, 2004).
A jelenség hátterében az értékrend megváltozása, az individualizáció is áll, de
sok esetben egyszerűen nem találnak társat magunkat az emberek: stabil,
biztonságos egzisztenciát szeretnének, jó munkahelyet, jó, tartalmas munkát
vagy maga a munkával töltött idő nem ad lehetőséget a szabadidőre és a
pártalálásra. 40 éves kor felett már nőtöbblet van a társadalomban, így még
nehezebb e tekintetben a nők helyzete.
A jelenség elterjedésének hátterében az is szerepet játszik, hogy az emberek
nem akarnak elköteleződni, várják a jobb, szebb, ügyesebb, okosabb társat –
és a végén egyedül maradhatnak. Lehet, hogy nem végleges állapot: azaz ez is,
mint manapság a többi családi állapot (házas, együttélő, stb) változó,
ideiglenes lehet, azaz életünk egy szakaszában élhetünk szingliként, fent
tudunk tartani egy háztartást egy fizetésből, élvezhetjük is akár ezt az
életformát, aztán meg társra találhatunk – nincsenek e tekintetben sem eleve
elrendelt életutak. Gyakran, ha kondíciójukat és emellett szellemi, érzelmi
aktivitásukat és stabilitásukat sikerül megőrizni, hatvan felettiek is tudnak jó
tásra találni és kiegyensúlyozott, szép életet élni.
Egy másik egyre terjedő „családi állapot”, a látogató párkapcsolat.
A magyar látogató párkapcsolat elnevezés az angol living apart together
kifejezésből származik, vagyis annak rövidítéséből (lat). A jelenleg a témában
rendelkezésre
álló
kutatási
eredmények
alapján
elmondható,
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hogy a 20-82 év közötti lakosság 7-8%-a él ilyen típusú kapcsolatban,
nagyjából félmillió ember. Főleg 20 és 30 közöttiek (60%-uk ide tartozik),
mintegy 20-20%-uk a harmincas éveiben jár és nagyjából ugyanennyi a
negyvenes éveiben járó. Általában nőtlenek/hajadonok. Sokan közülük
naponta találkozik a párjával. Azt is megállapíthatjuk, hogy nem a földrajzi
távolság az oka annak, hogy ezek a párok nem élnek együtt, hiszen sokan
közülük 10 percnyire vagy félórányira lakik egymástól. Az ilyen típusú
kapcsolatok akár több évtizeden át fennmaradhatnak, de általában 2-10 év a
leggyakoribb élettartamuk.
Kutatások mutatják, hogy bár kevesebb az ilyen típusú kapcsolatokban az
anyagiak vagy a háztartási munkamegosztás körüli viták, de több az olyan
természetű konfliktus, ami éppen abból fakad, hogy a pár nem él együtt, ezek
pedig a féltékenység, a barátokkal való időtöltés és általában a szabadidő
eltöltése. Ha összehasonlítjuk, hogy mennyikre érzik magukat elégedettnek
ezzel a kapcsolattal a párok, azt mondatjuk, hogy nem annyira, mint azok, akik
együtt élnek társukkal.
Ez a típusú párkapcsolat Nagy Britanniában, Németországban és
Franciaországban magas, ott nagyjából minden kilencedik, tízedik felnőtt él
ezekben az országokban látogató párkapcsolatokban.

VII. Összegzés
Az írásban arra vállalkoztunk, hogy bemutassuk milyen
ellentmondások, bizonytalanságok közepette „lavíroznak” a mai családok,
milyen ellentmondásos, bizonytalan környezetben kell nap-nap után talpon
maradniuk - érzelmi burkot képezve tagjaik köré.
Semmi sem biztos, csak a bizonytalanság – kezdtük ezzel az írást, és valóban:
éppen emiatt vagy ezek ellenére értékelődnek fel a jó minőségű, érzelemteli és
szoros emberi kapcsolataink. Valóban fontos lenne, hogy legyen egy olyan
hely, ahol érezhessük: nem vagyunk akárkik, hanem értékesek vagyunk,
fontosak vagyunk, különlegesek vagyunk, szükségesek vagyunk, szerethetőek
vagyunk csúnyán is, kimerülten is, sokszor akár ingerülten is és akkor is, ha
éppen még magunkat is alig tudjuk elviselni.
A világ állandó változásban, az emberi kapcsolatok állandó változásban, a
családok állandó változásban, de egy dolog talán biztos: minden
társadalomban, minden kultúrában voltak családok. Emiatt is írhatjuk, hogy
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minden kultúrában, minden társadalomban lesznek is családok, még akkor is,
ha sokszor bukdácsolnak, még akkor is, ha funkcióikat csak ímmel-ámmal, de
ellátják, még akkor is, ha vannak és lesznek új tartalmak és formák, új
növekmények.
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Ildikó Asztalos Morell1
Beneficiaries and anomalies of innovative
Municipal public work projekcts in Hungary2
I. Introduction
This paper is to scrutinise the way that public work [közfoglalkoztatás] is
adapted and utilised, as a national tool for the reintegration of the long-term
unemployed into the world of labour in Hungary in a rural municipality
characterised by highly ethnified unemployment. Public work as a workfare
strategy to counteract welfare dependency of long-term unemployed was first
formulated in 1996. Municipalities became obliged to organise public work
from 2000. Meanwhile, it became a central tool for counteracting
unemployment from 2009 as part of the “Way to work” [Ùt a munkához]
strategy of the Socialist-Liberal coalition. The conservative government
renamed this strategy as START, reducing eligibilities attached to it several
times between 2011 and 2015.3 Public work as a strategy to overcome longterm unemployment was subjected to extensive and varied criticism 4
1Uppsala

Centre for Russian and Eurasian Studies Uppsala University Gamla torget 3, Box 256,
"Poverty and Governance: Rural Municipal Strategies Facing Ethnic and Social Marginalisation
and Long-Term Unemployment in Hungary" Eds: Kaj Hobér, Anna Jonsson Cornell and Leonid
Polischuk. The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies I 2014, London: Wildy, Simmonds & Hill
Publishing, 2016
3 Judit Csoba, “A közfoglalkoztatás régi és új rendszere. Ùtközben az ’Ùt a munkához’ programban”
(The new and old system of public work. On the way in the “on the road to work” program), Esély
1 (2010) 4-24; MSH (Magyar Szegényellenes Hálózat): A közfoglalkoztatási csapda. A Magyar
Szegényellenes Hálózat Jelentése a közfoglalkoztatottak hátteréröl és lehetőségeiről (Public work
trap. Report of the Hungarian Anti-Poverty Network on the background of public workers and
their possibilities) (Budapest: MSZH, 2014).
4 MSH, A közfoglalkoztatási csapda; Károly Fazekas and Àgota Scharle, ed., From Pensions to Public
Work: Hungarian Employment Policy from 1990 to 2010 (Budapest: National Employment Fund of
Hungary, 2012); Andrea Szabó, “Public employment in the context of economic cycles” (PhD diss.,
University of Debrecen, 2013); János Köllő and Àgota Scharle, “A közcélú foglalkoztatás
kibővülésének hatása a tartós munkanélküliségre” (The impact of public work on long-term
unemployment) in Munkaerőpiaci tükör. Közelkép: Foglalkoztatáspolitikai programok
2
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describing public work as a “cul de sac”, rather than leading out of exclusion
from the labour market, and was accused of being non-voluntary and having
punitive features.5 Studies indicate that the rate of return to the labour market
even decreased in villages utilising extensive public work programmes.6
Municipality strategies in small-size settlements adopting “Way to
work” programmes showed great variation. 7 Paradoxically, disciplinary
potentials in the construction of public work were more likely to be utilised by
prosperous municipalities, which on the other hand had more access to
experts allowing more resourceful adaptations of public work compared to
the more disadvantaged settlements. 8 This study examines the place of public
work in the context of social policy instruments and poverty reduction
strategies in Uszka, a small-size settlement. Despite the fact that Uszka is a
disadvantaged community with high unemployment, its politicians and
administrators adapted varied strategies to combat poverty and
unemployment, including public work.
Two major directions can be differentiated among strategies
combatting poverty: those oriented towards coping and those oriented
towards the improvement of capacities of marginalized groups: i.e. providing
the fish, or the net to learn fishing with.9 In this paper I explore firstly which
utilisation of public work has best improved the conditions and capabilities of
the long-term unemployed. Secondly, I study in which way has public work
been integrated into the general local development strategy of the
municipality. Finally, the paper is to explore in which ways poverty reduction
strategies have contributed to the improvement of inter-ethnic relations.

hatásvizsgálata (Labour market mirror. Close-up: Effects of employement-political programs) ed.
Károly Fazekas and Gábor Kézdi (Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány, 2011), 145-160.
5 Zsuzsa Ferge, Kétsebességü Magyarország (Two-speed Hungary) (Budapest: ELTE, 2002).
6 Köllő and Scharle, A közcélú foglalkoztatás.
7 Kerstin Udvari and István Varga, “Tervezett tervezetlenség – közfoglalkoztatási tervek
tartalomelemzése” (Planned chaos – Content analys of public employment plans), Esély 1 (2010):
25-45.
8 Vida Anikó–Virág Tünde, “Közmunka és napszám. Foglalkoztatás és szociális helyzet DélBékésben” (Public work and day labour. Employment and social conditions in South-Békés), Esély
1 (2010): 107–126.
9 Ildikó Asztalos Morell, “The fish, the net and the see: Othering and the multiple marginalisation
processes of Romani in the context of post-socialist rural transition” (Keynote speech at the
European Rural Sociological Association Conference, Cania, Greece, 2011),
http://esrs2011.maich.gr/docs/plenaries/MORELL_paper.pdf.
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II. Deindustrialisation, welfare state retrenchment
and long-term unemployment
Post-socialist communities became a major site for the emergence of
the precarious class. In Hungary, the post-socialist economic transition
resulted in mass exclusion from the labour force. The employment rate in
2011 was 56.2%, when only Greece had lower levels among the EU 28,
compared to the EU 28 average of 64.1%. An improvement of the employment
rate to 61.7% by 2014,10 by which point six other EU 28 countries had lower
rates and the average for the EU was 64.8%, has been attributed to the
increase in public employment (közfoglalkoztatás). During the post-socialist
transformation, rural communities were hit harder: decollectivisation, as well
as deindustrialisation following Hungary’s integration into the global
economy, contributed to a greater loss of employment opportunities
compared to urban areas, while household-based production, which had a
central role in rural survival strategies, has drastically declined. 11
Globalization has transformed rural societies, disembedding local selfsufficiencies, integrating production into global chains and transforming
production societies into consumer societies. Especially hard hit were
communities with longer distance to employment opportunities. 12 As an
outcome inequalities increased, dividing the population into categories
characterised by widely divergent living conditions.13 Poverty became
widespread, and large sections of rural residents became welfare-dependent.
The mass loss of employment following transition was to be counterbalanced
by the developing welfare state. However, neither has the economy been able
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Short-term labour market
statistics (2014), http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STLABOUR.
11 Imre Kovách, “A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai” (Social
structural and power changes of the contemporary Hungarian society), Hungarian Academy of
Sciencies, 2010).
12 Mónika Váradi, ed., Kistelepülések lépéskényszerben (Small settlements forced to move)
(Budapest: Ùj Mandátum, 2008).
13 Yogesh Atal, ed., Poverty in Transition and Transition in Poverty: Recent Developments in
Hungary, Bulgaria, Romania, Georgia, Russia, Mongolia (New York: Unesco, 1999); Ferge,
Kétsebességű Magyarország; Júlia Szalai, Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami
túlelosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon (Are not there two countries? Social
struggles for the state overdistribution in Hungary after the system change) (Budapest: Osiris,
2007).
10
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to reintegrate the displaced labour force, nor has past and present
governments presented comprehensive and effective governmental strategies
to reintegrate those in long-term unemployment into the main stream of the
labour market,14 the welfare dependency of those on the margins prevails. The
increasing educational gap in society, 15 2008) indicates a long-term trend. The
neo-liberal turn in welfare policies enhanced by the demand of international
monetary institutions, such as the World Bank, facilitated welfare cuts.
As indicated above, public work, sharing some features with other EU
workfare strategies,16 was stream-lined after 2010 by the national
conservative [FIDESZ] government. FIDESZ government has further
accentuated the “work based society” incorporating the duty to work in the
Constitution: “every person shall be obliged to contribute to the enrichment of
the community to their best ability and potential“, and turn to social benefits
to be determined according to “the usefulness of the beneficiaries’ activities
for the community”. Thus, article 19 excludes “idle beneficiaries” from
rights.17 A new Labour Code was accepted: unemployment insurance was cut
to 3 months (modification of Act IV/1991); social assistance was lowered to
15% of the average wage (modification of Act III/1993); social subsidies were
made dependent on at least 30 days work participation; the welfare client
claimants had to accept employment opportunities regardless of educational
level; in absence of such they had to participate in public works programmes
(Act CVI/2011). Claimants became exposed to behavioural codes,
necessitating the requirement to keep gardens tidy (Act III/1993), and since
2013, to ensure that their children are not truant from school, otherwise
claimants can be excluded. Meanwhile, the amount of labour hours for public
work increased to 8 hours per day, while public work is not incorporated
under the protection of the Labour Code. Payments are weekly and lowered to
70% of the minimum wage. Thus, punitive elements of workfare increased.
Meanwhile, municipalities are not obliged to provide public work for all
Balázs Krémer, “Milyen út a munkához?” (What kind of road to work?), Beszélő 13, no. 5 (2008),
http://beszelo.c3.hu/cikkek/milyen-ut-a-munkahoz.
15 Emília Molnár and Csaba Dupcsik, Country Report on Education: Hungary, Edumigrom
(Budapest: CEU, 2008).
16 Malin Junestav, Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001 (Uppsala:
Acta Universitatis Upsaliensis, 2004); Jochen Clasen and Daniel Clegg, Regulating the risk of
unemployment: national adaptations to post-industrial labour markets in Europe. (Oxford: Oxford
University Press, 2011).
17 Dorottya Szikra, “Democracy and welfare in hard times: The social policy of the Orbán
Government in Hungary between 2010 and 2014,” Journal of European Social Policy 24, no. 5
(2014): 486-500.
14
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unemployed. Exclusionary stipulations open for misuse by local municipalities
and examples of missuses have been addressed by civil rights associations,18
as well as by the Ombudsman of Fundamental Rights (2012:2). 19
In Hungary, welfare provision is a municipal responsibility, while
resource-weak municipalities lack long-term, viable instruments for fighting
exclusion in the context of economic recession. 20 The basic form of public
work [közfoglalkoztatás] is financed to different degrees (between 70-90%)
from the state budget to partially compensate municipalities. Nonetheless,
resource poor municipalities might not have the resources to co-finance.
Lacking viable enterprises capable of offering market-based employment in
rural areas, municipalities become the key agents for realising state ambitions
of a new form of workfare, i.e. preconditioning welfare with work.
The START program was initiated by the Fidesz government to fully
finance public work projects to multiple disadvantaged regions [halmozottan
hátrányos régiók] with unemployment rates over 14%. These opportunities
cannot be simply applied for on the basis of some kind of given normative
standard. Municipalities have to actively create viable programmes for the
employment of people they ask for state funding for. However, not even these
regions receive support corresponding to the number of workless. According
to Cseres-Gergely and Molnár,21 only 10% of those on public work find
market-based employment after public employment. The participants in the
most optimistic cases could circulate between short term START work and
social security payments [foglalkoztatást helyettesítö támogatás].
In 2014, the public work wage [közfoglalkozatási bér] was 77300
Forints (205 euro) brutto, leaving 50630 Forints (164 euro) after taxes. Those
with higher qualifications are entitled to a higher payment. This wage is
higher than social security payments (from 2012 called foglalkoztatást
helyettesítő támogatás), which is, as of 2014, 22800 Ft (74 euro). Public work
TASZ, A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet véleménye a szociális szövetkezetekkel
összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló T/10241. számú törvényjavaslatról (The opion of the civil rights association
Association for Freedomrights on the modification of some laws in connection with social cooperatives and public work) (Budapest: TASZ, 2013), Accessed October 19, 2015,
file:///C:/Users/ial01/Documents/My%20Documents/roma/acta%20publication/taszvelemeny-t.10241.pdf.
19 Szikra, “Democracy and welfare,” 493.
20 Szalai, Nincs két ország?
21 Cseres-Gergely Zsombor and Molnár György, “Közfoglalkoztatás, segélyezés, elsődleges és
másodlagos munkaerőpiac” (Public work, social aid and secondary labour market) in Társadalmi
riport, ed. Tamás Kolosi and István György Tóth (Budapest: TÁRKI, 2014), 204-224.
18
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wages constitute 78% of the minimum wage, which is 101500 forints
(328 euro) bruttó and 66480 Forints (215 euro) nettó. Public work provides
highly precarious life conditions, since the provided work is typically shortterm (5,1 months in average).22 In 2013, 49.5% of public workers were
employed within START programs, 30.6% on long-term public work and
20.2% on national public work programs. 23 Further restrictions have been
implemented since 2015, which have taken away the obligation for
municipalities to pay social security benefits.

III. Regional enclaves of impoverished “rustpockets” and the ethnification of poverty
Among those living in poverty, Romani are strongly
overrepresented.24 Those Roma who live in peripheral rural communities are
often greatly marginalised. Due to lower levels of education compared to the
majority of society, they experience higher levels of exclusion from the labour
market and are often even subjected to exclusionary practices in their
communities.25
The deprivation of Romani communities is seen as multi-causal and related to
a combination of structural and cultural factors 26 with path dependencies.
Under state socialism the marginal position of Romani was defined by politics
as a social, rather than ethnic concern, promoting the conformity of Roma
population to the majority. Thus, state socialist policy was assimilationist
towards the Roma. This implied participation in the labour force and
Cseres-Gergely and Molnár, Közfoglalkoztatás, segélyezés, 211.
214.
24 Tamás Kolosi and István György Tóth, eds., Társadalmi Riport 2014 (Budapest: TÀRKI, 2014);
Éva Fodor, “Gender and the Experience of Poverty in Eastern Europe and Russia after 1989,”
Communist and Post-communist Studies 35, no. 4 (2002): 369-382; János Ladányi and Iván
Szelényi, A kirekesztettség változó formái (The changing form of exclusion) (Budapest: Napvilág,
2004).
25 Györgyi Schwartz, “Ethnicizing poverty through social security provision in rural Hungary,”
Journal of Rural Studies 27, no. 1 (2012): 99-107.
26 Ladányi and Szelényi, A kirekesztettség; Csaba Dupcsik, “A magyarországi cigány-kutatások
cigányképe” (The Roma-image of Hungarian Roma studies) in Kisebbségek kisebbsége.
A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai (The human and political rights of Hungarian
Roma), eds. Mária Neményi and Júlia Szalai (Budapest: Új Mandátum, 2005), 255-282.
22

23Ibid.
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improvement of living conditions, even if integration into the labour force was
not on equal terms and the independent minority status of Roma was not
acknowledged.27 Meanwhile, there were spontaneous processes of local
integration,28 such as an unfolding Roma peasantisation in rural communities,
which is judged as a social rather than ethnic assimilation.
Despite a process of integration into mainstream society through
integration into the labour force, the Romani have remained subjected to
stigmatisation and their integration has been on unequal terms. 29 The Romani
formed the unskilled labour force of the technically backward state socialist
economy. When inefficient mines and heavy industry closed down, Romani
lost their jobs to a larger degree than regular Hungarians. Lacking skills, they
could not reintegrate into the new branches, which required more diversified
skills.30 Unemployment is most concentrated in so-called “rust-pocket”
regions of the country, where small-size village societies are the most
affected.31 This marginal situation is passed down to subsequent generations,
since the school system is not capable of lifting children out of poverty. 32
Váradi et al.33 connected Roma marginalisation to rural geographic
and demographic processes of counter selective mobility. Ageing communities
with a lack of employment opportunities became the targets of mobility for a
social strata weak in resources. This counter-selective mobility has obtained
ethnic dimensions, since Romani constitute a large segment of those hit
hardest by transition and belong to the long-term unemployed. Local
communities impacted by counter-selective mobility experience a
transformation of the system of coexistence, characterizing them prior to

Balázs Majtényi and György Majtényi, Cigánykérdés Magyarországon 1945-2010 (Budapst: Libri,
2012).
28
Péter Szuhay, “(Utó)parasztosodó törekvések a szendröládi romák körében”
((Post)peasantification aspirations among the Roma in Szendrőlád) in Utóparaszti hagyományok
és modernizációs törekvések a Magyar vidéken, eds. Györgyi Schwarcz, Zsuzsa Szarvas and Miklós
Szilágyi (Budapest: MTA Néprajzkutató Intézet, 2005), 59-74.
29 Ladányi and Szelényi, A kirekesztettség.
30 Rebecca Jean Emigh, Eva Fodor and Iván Szelényi, “The Racialization and Feminization of
Poverty?” in Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, eds.
Rebecca Jean Emigh and Iván Szelényi (Westport, Connecticut, London: Prager 2001), 1-32.
31 Katalin Kovács, “Kistelepülések lépéskényszerben,” in Kistelepülések lépéskényszerben (Small
communities, under pressure), ed. Mónika Váradi (Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2008), 728.
32 Molnár and Dupcsik, Country Report on Education.
33 Mónika Váradi, ed., Esélyteremtök (Chance-creators) (Budapest: MTA VITA Alapitvány, 2010).
27
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population change.34 Previously, established harmonic co-existence has been
challenged, and often the original Romani residents associate themselves with
the local Hungarians in opposition to the newly immigrating Romani). 35
According to studies by Havas,36 when the immigration rate of Romani
reaches 20% for a local community, the process of ethnic transformation most
typically intensifies.37 Several studies have documented that the abandoning
of the local schools by Hungarian children is typically an indication of a
process of counter-selective mobility, which often leads to Hungarians, as well
as resourceful Romani, to abandon villages, turning these abandoned
communities into isolated ethnic Romani enclaves. 38 The common
characteristic of these ghetto-like communities is the total lack of working
opportunities in the “first market”. Those working become dependent on the
quasi-labour market generated by various short-term welfare jobs and the
black economy. The ghetto-like settlements typically lose their pattern-setting
socially mobile inhabitants, and are “destined for a life strategy with a kind of
now-orientation focusing on pure survival. Breaking the norms is not unusual
on these settlements”.39 For those left to themselves in these villages, the
unmediated power of the “baron” and “millionaires” subordinate those poor,
without alternative sources of livelihood.40 Thus, the importance of culture
and identity has also been raised in the understanding of ethnified poverty. On
the one hand, impoverished communities recreate dysfunctional cultures of
poverty, whereas on the other, the discriminatory practices of the majority
society contribute to the reproduction of marginal positions.
József Kotics, “A csermelyi “Biomassza” project és a helyi társadalom (A cigány-magyar
együttélés konfliktusai és azok hatása a project megvalósitására)” (The Bio-mass project in
Csermely and the local society), Szellem és Tudomány 1 (2012): 38-69; Kinga Szabó-Tóth,
“Csermely esete a biomasszával. Csernely energiagazdálkodási modelljének kidolgozását
megalapozó lakossági felmérés eredményeinek bemutatása” (The case of Csermely with biomass), Szellem és Tudomány 1 (2012): 38-69.
35 Irén Durst, ““Bárók,” patrónusok versus ”komák” – eltérő fejlődési utak az aprófalvakban”
(Barons, patrons versus Koma- different developmental paths in small villages) in Kistelepülések
lépéskényszerben (Small settlements forced to move) ed. Mónika Váradi, (Budapest: Ùj mandátum
Kiadó, 2008); Schwartz, Ethnicizing poverty; Kotics, A csermelyi “Biomassza”.
36 Gábor Havas, “A kistelepülések és a romák” (Small size communities and the Roma), in A
cigányok Magyarországon (Roma in Hungary), ed. Ferenc Glatz (Budapest: MTA, 1999), 174.
37 See also Durst ““Bárók,” patrónusok versus…”
38 See for the case of Csetenye: Ladányi and Szelényi, A kirekesztettegség változó…; for the case of
Alsószentmárton: Tünde Virág, Kirekesztve. Falusi gettók az ország peremén (Excluded. Rural
ghettoes at the margins of the country) (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010.); for the case of Lápos:
Durst, ““Bárók”, patrónusok versus…”
39 Kovács, “Kistelepülések lépéskényszerben.”
40 Durst, ““Bárók,” patrónusok versus…”
34

47

LÁTLELET

IV. Local agents of social integration/segregation
From 1996, Hungary has moved towards the decentralized models of
rural development management, replacing reliable long-term developmental
strategies with short-termism and projectification.41 These conditions raise
specific dilemmas for community-based development projects. This transition
corresponds to the global trend, according to which the pivotal role of the
welfare state to control and redistribute resources has been challenged, thus
implying a shift towards a more negotiated role of governments. 42 New forms
of governance refer to a “manner of a system of governing in which the
boundary between organizations and public and private sectors have become
permeable”.43 This new style of governance is to instigate the involvement of a
variety of local stakeholders. Formal and informal institutions and
governmental and non-governmental bodies, such as corporate or civil society
actors, collaborate in targeting local developmental goals in a quasi-market, in
which bottom-up mechanisms are expected to play a central role through the
stimulation of local capacity building. Under the new paradigm of rural
development, “projectification” and the short-term regionalisation of
governance have become the primary means of distributing resources. 44
The so-called municipalisation of welfare45 has been identified as one key
structural explanatory factor for the reproduction of poverty, while social
welfare has been designated as the concern of resource-poor municipalities.
The resource poverty of municipalities has its roots in the installment of
autonomy to small municipalities and a decentralisation of resources during
the first post-socialist years. Neo-liberal and socially conservative streams
tightened the conditions of eligibility, hence intensifying a moralisation of the
importance of work.
Imre Kovách, “LEADER, a New Social Order, and the Central- and East-European Countries,”
Sociologia Ruralis 40, no. 2 (2000): 181–19.
42 Sebastian Godenhjelm, Kanerva Kuokkanen, Minna Lehtola, Stefan Sjöblom & Kjell
Andersson, “Democratic Governance by Means of Project Organisation? A Policy Sector Analysis”
(paper presented at The ESRS XXIII ESRS Congress, Vaasa, Finnland 2009).
43 Gerry Stoker, “Governance as Theory: Five Propositions,” International Social Science Journal
50, no. 155 (1998): 19-28; Lars Larsson När EU kom till byn, LEADER II – ett sätt att styra
landsbygdens utveckling, (Uppsala: Uppsala Universitet, Geografiska Regionstudier, nr. 50, 2002);
Godenhjelm, S. et.al. ”Democratic governance …”
44 Kovách, “LEADER, a New Social Order…”; Imre Kovách and Eva Kucerová, “The Project Class in
Central Europe: The Czech and Hungarian Cases,” Sociologia Ruralis 46, no. 1 (2006): 3–21.
45 Szalai, Nincs két ország?
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In Eastern Europe, rural populations have increased 46 following the
transition. This tendency emerged despite the fact that rural unemployment is
higher in Eastern Europe than in the EU, 47 and that rural crises sectors have
emerged.48 In the meantime, prior to EU accession, the rural development
policy in the EEC has lagged behind in modernisation, and was described as
being over-bureaucratised49 and building on trust to the state/regional/local
administration, rather than on civil society. Even in the Eastern region, the
focus turned from agricultural development to rural development. In Hungary,
the launching of the new regional development policy in 1996 signifies a turn
towards the EU trend. However, Csite50 found that the civil control of the
distribution resources was ineffective in the Hungarian regional and rural
development system. Without such control mechanisms, and with a strong
civil society influence, they feared that “the regional/rural development
system may become an instrument of class formation and domination in the
CEECS”.51 With Hungary’s joining the EU, the power relations of local resource
distribution were rearranged and became multi-participatory.52
The model of participatory redistribution assumes that those engaged
with developmental processes have both social and cultural capabilities to
manipulate and work for the definition of development targets and their
realisation.53 However, the resources and capabilities to influence are not
equally distributed within the communities; hence, the ability of marginalised
groups cannot be taken for granted.

Kovách, “LEADER, a New Social Order…”
Nigel Swain, “Social Capital and its Uses,” Archives of European Sociology 18, no. 2 (2003): 185212.
48 Váradi, Kistelepülések lépéskényszerben.
49 András Csite, Reménykeltők: Politkai vállalkozók, hálózatok és intézményesülés a magyar
vidékfejlsztésben 1990-2001 között (Hopegenerators: Political entrepreneurs, networkds and
institutionalization in the Hungarian rural development between 1990-2001) (PhD diss.,
Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi és Àllamigazgatási Egyetem, 2004).
50 Csite, Reménykeltők.
51 Kovách, “LEADER, a New Social Order,” 188.
52 Kovách, “A jelenkori magyar vidéki társadalom,” 174-177.
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from LEADER in the UK,” Sociologia Ruralis 40, no. 2 (2000): 208-218; Sally Shortall and Mark
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Shucksmith and Shortall54 argue that symbolically constructed cultural
identities correspond to local conflicts of interests, and approaches aimed at
building capacities along local communities could disempower residents not
incorporated into such communities. Rather than incorporating marginalised
groups, community-based capacity building could be captured by sectional
interest, as social inequalities emerge in a struggle for resources and rewards,
which include going beyond economic resources and even to immaterial
resources.
According to the participatory distributive model, projectification
became the primary means of accessing resources, leaving behind the former
system of support based on normative principles that guarantee revenues
calculable on universal principles. Just like in the EU, the new style of
governance is characterised by a plurality of interests, actors and networks,
strengthening the role of local particularities in forming the conditions of
social citizenship in local welfare regimes 55: “poverty, as social problem
becomes a small community issue” … “the conflict between poor and not poor
appears as the malfunction of the local communities”. 56
The decentralisation of welfare to the community level gave power to
local officials to negotiate entitlements to benefits. These negotiations lead 57
to differentiation among “deserving” and “undeserving poor” 58on the basis of
belonging to “moral communities”, the workings of which are well documented
in several of the above case studies. Neo-liberal arguments of self-sufficiency
and personal responsibility mix with Soviet-style references to work morality
in drawing the limits of these excluding moral communities (as a longing for
the good old state socialist period when everybody was not only granted

Shucksmith “Endegeneous Development,” 210; and Sally Shortall, “The Irish Rural Development
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and rural gender regimes” in Gender regimes, citizen participation and rural restructuring eds.
Ildikó Asztalos Morell and Bettina Bock (London: Elsevier, 2008).
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work, but was even obliged to work). Kay59 argues that “Ethnicity, gender and
class play a role in the ways in which needs and vulnerabilities are mapped
onto categories of entitlement.” Moralizing between “deserving” and
“undeserving poor” obtained ethnified dimension, where Romaness and
undeservingness often becomes an unhappily associated.
Theories on the role of ethnicity for entitlements emphasise the dynamics
between majority and minority societies and the role of institutions:
“Existence and maintenance of poverty and exclusion … is not only rooted in
commonly known structural factors, but also results from the working
methods of educational and social security institution”. 60 There are a number
of municipalities that overtly utilise racial categories in their practices of
distributing social entitlements. However, the categorisation of entitlements
along racial or ethnic categories in the working of institutions is not an
exclusive practice.61

IV.1. Public work as road for empowerment?
Workfare strategies emerged from the critique of social benefits,
which were seen to passivise benefit receivers. Monetary transfers were seen
to help the long-term unemployed to cope and secure access to basic
consumption goods, yet did not improve their abilities necessary to reach
better self-sufficiency. Some kind of improvement of abilities is necessary for
braking out of dependency and poverty. 62 To use Bourdieu’s63 theory,
economic resources alone are not sufficient to brake the reproduction of
inequalities. The accumulation of and transfer of immaterial assets (human,
cultural and social capital) is required for changing the vicious circles of
poverty reproduction and marginalisation. Bourdieu 64 differentiates between
Rebecca Kay, “Social Security, Care and the ”Withdrawing State” in Rural Russia” in Gazing at
Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries, eds. Maija Jäppinen, Meri Kulmala and Aino
Saarinen (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2010), 145-168.
60 Schwartz, “Ethnicizing poverty,” 101.
61 István Sértő-Radics and John Strong, Empowerment and Ethnic Relations: a Comparative Study of
Hungarian Roma and African-Americans in Selected Rural Communities (manuscript, 2004),
accessed at 2015. November 9.
file:///C:/Users/ial01/Downloads/EmpowermentAndEthnicRelations.pdf.
62 Amartya Sen, Resources, Values and Development (Oxford: Basil Blackwell Publ. Ltd., 1984);
Ann-Mari Sätre, “Policies against Poverty in Russia – A Female Responsibility,” Debatte: Journal of
Contemporary Central and Eastern Europe 22, no. 3 (2014): 379-402.
63 Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” in Handbook of Theory and Research for the Sociology of
Education, ed. John Richardson (New York: Greenwood Press, 1986), 241-248.
64 Bourdieu, “The Forms of Capital.”
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materialised cultural capitals, also called human capital, in forms of
educational achievements and embodied cultural capital, also referred to as
habitus. Educational credits, human capital opens access to the labour market.
Nonetheless, credentials might not suffice in case of discrimination, lack of
contacts or trust .65 The latter, habitus, encompasses a set of orientations
towards the world and ways of attributing its goods. Welfare dependency, in
contrast to the autonomous risk-taking entrepreneurial habitus (Kovách,
1988, Asztalos Morell, 1999) or wage worker habitus is also associated with a
kind of lost ability for independent agency in contrast to a wage-labourer
habitus.66 Theories of the culture of poverty also explain the reproduction of
poverty to a combination of habitus (embodied cultural capital) associated
with an acute present-orientation and a general lack of interest in the future,
and the lack of trusting social relations.67
While social capital is seen as a crucial asset, the lack of which
enforces poverty, how one defines social capital varies. Bourdieu identified
social capital as an asset that the individual accumulates through social
contacts that can be transferred into other assets, such as jobs or market
contacts. Swain and Thelen68 argued along Bourdieu that in–group socialcontacts of the poor are only “shackles to brake”. However, as Asztalos
Morell69 showed, under certain conditions even kin and neighbourhood based
contacts are important for the accumulation of assets and can contribute to
break out of poverty. Nonetheless, most scholars agree in the primary
importance attributed to what Putnam differentiates as bridging social capital
- i.e. social capital based on contacts between socially different groups – as
compared to “bonding social capital” – i.e. capital based on contacts within
socially enclosed groups - for the accumulation of assets necessary for braking
out of poverty. Putnam also elucidates trust as a crucial feature of social
capital, and views it as an asset realised in the sum of positive relations and

On social capital see Caroline Tovatt, Erkännandets janusansikte: det sociala kapitalets betydelse
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the kind of climate of trustfulness in society it creates, rather than simply a
sum of concrete helping contacts.

IV.2. Palotás: From black collar commuter settlement to unemployment
Palotás had its own mines located in “B” until the late sixties, where a
minor mining settlement was located. Even after closing the local mine most
of the inhabitants worked in the nearby mines during state socialism.
Agriculture was not the dominant source of income. During state–socialism
the former Roma segregate was emptied and Roma people were resettled in
the main village. The integration of those who participated in the resettlement
project succeeded to integrate into the main settlement, and was considered
successful by the local mayor. Meanwhile, a new segregate with high
unemployment rate among inhabitants emerged in the houses of the former
“B”. This settlement is 3 km outside the main settlement, and its inhabitants
are considered disadvantaged compared to the main settlement due to a
weaker economy and worse housing conditions. There is a lack of water and
sewage, and the houses need upgrading. During the post-socialist
deindustrialisation, the closing down of the nearby mines and many of the
former industrial jobs in the Miskolc district led to the loss of work
opportunities and high unemployment; out of 2,000 inhabitants, 190 are
unemployed. During the period of public office by the Mayor of Palotás, the
municipality utilised a variety of state, EU and international resources to
stimulate local development. She initiated the innovative utilisation of
workfare resources.
I have conducted interviewing in Palotás five times between 2012 and
2015, several times of which with the local mayor. Beyond repeated updates
with her, I interviewed the vice-mayor, the agronomist, two horticultural
programme leaders, and the head of social and family affairs. I have also
conducted participant observations in group interviews with 5 inhabitants of
the segregate, all of which lasted between 1-4 hours.

53

LÁTLELET

V. Poverty relief and workfare benefits
V.1. Public work and municipal agency
Despite the high number of unemployed, the municipality was in an
unfavourable position because it did not qualify for the START programme
(preferential level state support for the unemployed). Palotás belongs
administratively to the Miskolc district, a district which on average has a
lower unemployment rate compared to the most-disadvantaged small
municipalities (with unemployment rates over 14%), which are accordingly
the targets of the governmental START programme. As argued above,
qualifying municipalities are entitled to an enlarged number of public work
opportunities. Thus, even if the unemployment rate in Palotás did become
higher than 14%, the mayor could not apply for START benefits, since
eligibility is counted on the basis of the small region to which a municipality
belongs. Therefore, the municipality could provide some form of public
employment for only 20 out of the 190 unemployed in 2014. Thus, the small
number of public work positions limits the mayor’s possibility of utilising a
rotation system, documented in other municipalities with socially sensitive
leadership.70 Such a system ensures that all long-term employed remain in the
social security system by giving the minimum length of public work
employment required in order to qualify for the social benefits available to all
long-term unemployed.
State support to employ the unemployed on a smaller scale is available even
for municipalities not qualifying for START programs. These “traditional”
public work opportunities are to be applied for through the regional offices of
the state Labour Relations Centre (Munkaügyi Központ):
“It seems that the Labour Relations Centre, the government, views our
agricultural employment as promising, since our agricultural program
obtained support again … we can carry on with it … this is a good thing
that they like it…. They refused our other [START] program… They argued
we are not a disadvantaged settlement. They refused it, therefore, we have
to do it through the traditional [public work: közfoglalkoztatás]. (Mayor)

Ildikó Asztalos Morell, “Workfare with a human face? Innovative utilizations of public work in
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One difference between ”traditional” and START public work is that in the
former the municipality has to contribute 5-30% of the expenses, depending
on the prevailing budgetary circumstances of the Labour Relation Centre. This
was argued to discourage municipalities from applying for public work
support from the government, since municipalities need to find the finances
for the remaining support. This year Palotás was fortunate: “At the moment
they provide it with 100% wage support. This is a good thing.” (Mayor)

V.2. Public work projects
On a national level, municipalities utilise public work most commonly
to improve public areas, so called “sweeping around projects” [sepregetős
projektek]. Even Palotás arranged such projects. One concerned the building
of pedestrian pavements. As the village agronomist explained: “I tell honestly,
it was carried out by Roma public workers, who learned the mason trade in an
autodidactic way”. Another project was a mudcleaner section along the roads
connecting lower quality earth ways from the fields and the main village road.
These improved the quality of life in the village.
However, the most characteristic profile of Palotás is its engagement with
agrcicultural production. In 2015 the Mayor had 20 public workers. The
precondition for receiving state financing for public workers assumes that the
municipalities apply for diverse municipality projects, which would employ
these workers. These projects need to be approved and pass a detailed review
process. Mayors can apply for the material investments necessary for the
realisation of these work opportunities in modest amounts. Thus, mayors
have to find feasible project opportunities with limited investment
requirements. The Mayor in Palotás achieved the current state through
gradual development of activities:
“This year [2015] we started with 20 people the agricultural activities. The
number of animals increased since in the last year’s program, and this year
it will further increase, since we have even offsprings. … And the size of the
cultivated land has also increased.”
During my first visit in 2012 two main public work projects were running.
At that time, the municipality still owned and ran the local school. They owned
a 500 m2 land attached to the school, where public workers engaged with
ecological vegetable growing. The produce was used in the school kitchen, and
thus the mayor obtained support to renovate the kitchen of the school. In
2012, the Mayor applied for a complementary pasta production unit – one
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which met EU standards – for the school kitchen. However, these plans
became altered when the school was taken over by the Protestant church.
Rather, by the time of my visit in 2014, the mayor extended the farming
activity. Three farming units opened: one in the village growing flowers
(crysantenium), then two vegetable growing units – one in the village and one
in the Roma enclave outside the central settlement.
By the time I returned in 2015, additional investments had been
made, including that for a 200 m2 greenhouse. In March it was already
planted with radish, salad, seedlings in order to be able to utilise the full
growing season. As the local agronomist informs: “the polycarbonate green
house was finished last year. We are proud of this. I have big expectations for
this.” (László)
Another achievement of 2014 was the creation of a pig-farm, raising an old
Hungarian-type pig, a Mangalica, in a free-range system. The Mangalica
became almost extinct due to the spread of industrially raised types. They
have started with 12 Mangalica pigs, out of which 1 is female and is about to
have piglets. According to the agronomist:
“We have to grave a big ditch for them, since they need water so they can
turn around in the mud [dagonyázzanak]. They love it. The go into it and
turn around.” (László)
This required the raising of an electric fence as well as stables. The pigs are
looked after by public work employees, and there are now plans to multiply
the flock. The pigs are going to be slaughtered in a slaughter house, since the
municipality does not have a permit, and the specially-bred animals require
blood tests.
Another project was initiated in 2015 to purchase and recondition a
former large owner (kulak) farm. A nice building is about to be restored,
financed by the Norwegian Civil Foundation. The economic buildings and
garden are utilised for poultry raising, where the municipality has 250 hens.
These are looked after three times a day by public workers. Thus, public work
projects form a symbiosis with projects financed by civil foundations.
“We raise hens, mixed utilisation hens. We have both egg and meet hens.
We keep them in free-going form, i.e. in a normal rural, farm way. Which
means that they are not kept in cages. Kept in cages only to lay eggs, and
lay eggs. Rather they are out in the court… we built a hutch for them.”
(Mayor)
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V.3. Between market and social welfare:
The beneficiaries of public work
As was indicated above, public work transfers to municipalities are to
finance the expenses of creating so called wage labour replacing activities for
long-term unemployed. However, these activities are to serve the benefit of
society and the municipalities creating these opportunities. Palotás targets the
needs of its own institutions, such as the school, elderly care and daycare, as
the primary benefactor of public work projects. However, by continuously
upgrading the available equipment Palotás could emerge as the supplier to a
number of small, nearby municipalities – such as Kondó and Sajólászlófalva –
which brings revenue back to the municipality.
This dual strategy is present in other projects also. This is the case
with the use of the policarbonate greenhouse, which has good termoisolation
qualities, since it lets through the sunlight and can be used for cultivation
throughout the year, and the planned dryer, which is going to be able to
produce foodflavor substances. The new plan is to also produce safran, since
“the price of one kg safran is 6000 Euro”, as well as food-flavours. The
produce of this is intended for use in their own kitchen, as well as for market
production.
The introduction of Mangalica pig raising was intiated, just like the vegetable
cultivation project, in order to benefit the municipality institutions on the one
hand, while supporting the socially needy on the other:
“We want to provide for the offsprings of the ‘mangalica’ pigs to socially
disadvantaged, to such needy who are going to raise it, and than slaughter
it for their own needs, and are not going to only sell it. … Also, those parts
of the pig that the municipality kitchen cannot utilise should be also given
to the needy in packages. One can provide social benefits even in nature,
such was the case when we distributed social fire wood” (Mayor)
The Mangalica is considered to be not as demanding, can utilise food waste
and green foder, and can be more easily raised by the poor.
All in all, the municipality’s long-term goal is to increase selfsufficiency through innovative ways of combining the utilisation of local
resources, state support and diverse external support opportunities. Fitted to
the available resources the municipal leadership adapted a farm mentality
working for making use of any resource: “last year we had potatoes there. Due
to the rotation method we saw maize this year and potatoes where we had
maize last year. We have acquired an orchard, we have even planted walnuts.”
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(László agronomist). They make use of every inch thinking in long-term
planning and a goal of increased local self-sufficiency.

V.4. Beneficiaries and anomalies of
public work production
The mayor in Palotás points out that the production of these goods
without industrial technology costs more than buying them ready-made.
However, the project has led to zero deficits, since the work expenses are
covered by diverse state support. That said, she feels that these jobs actually
generate social profits, as they give meaning for the participants, and can
produce higher quality goods (one can increase the nutritional value of pasta
by using more eggs, by producing them ecologically and so on).
She also argues that those participating become part of a context instead of
the continued passive dependency on welfare transfers. Furthermore, these
jobs contributed with new know-how, particularly for the marginalised
Romani participants who previously took part in gardening. Some of these
families then launched their own gardening projects later on; a skill they did
not previously possess, since here the majority of unemployed are also
Romani.
The mayor is genuinely engaged with the cause of improving the
living conditions of the unemployed. She knows them personally, is familiar
with their social conditions, and tries to activate them through various activity
programmes. Nonetheless, those limited resources can only cover a small
portion of the needy. Furthermore, her dilemma is that, as an outcome of
ambitions to make municipal activities feasible, she needs labour that can
perform the required tasks without increased costs for supervision. This leads
to a conflict of interest: on the one hand to employ those in social need
irrespective of their ability to perform valuable work, and on the other hand
the motivation of the municipality as an employer interested in delivering
economically feasible results.
Another anomaly is that public work projects are not sufficient
enough to cover expenses for social housing. Means to cover such needs have
to be created. The mayor processes different ongoing project applications
concerning the living conditions of the Romani segregate.
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V.5. Access to material resources and land
Due to the past importance of mining for Palotás, agriculture has not
been a key source of livelihood. Nonetheless, many maintained some level of
household-based cultivation of agricultural goods for their own consumption.
However, household-based production has declined in Palotás, similar to the
decline in household-based agricultural production in Hungary in general. The
agronomer and a work leader for public workers in the greenhouse are critical
against this trend. They view the availability of land in rural areas as an
unutilised resource:
“László- I am not the fan of urbanisation and rural life dies is if we do not
utilize the land. ... The normal would be if everybody cultivated the land in
small scale. Their gardens. Many people have land and I cannot understand
why they do not cultivate it.
Edit- They [vegetables] are expensive. And I do not understand why,
especially those with small children do not cultivate it. … People buy the
vegetables expensive, instead of buying a little package of seeds and
cultivate on their own”.
After the landreform that accompanied the post-socialist transition,
the municipality was left with just a few hectares of land and no agricultural
equipment. After privatisation, all land was distributed into private hands,
meaning it is now difficult to access land. Meanwhile, there are many who do
not cultivate their land for different reasons. Leaving land uncultivated
generates expenses, since lands need to be freed from the weeds that have an
adverse effect on health. This creates an interest in those not ready to
cultivate the land to compromise. This is utilised by the mayor, who “borrows”
the land from those who do not cultivate it:
“Here is the owner, an old man. He died. His son-in-law and his children are
not cultivating it. Only a little portion of it. And they decided to let the
municipality cultivate it. They are kind to give it.”
The initiation of agricultural production is an activity outside the
“normal” range of activities of municipal organisations. Rather it emerges as
an alternative path in many resource-poor rural municipalities with a large
proportion of unemployed and marginalised inhabitants. This emerges along
the innovative utilisation of the limited resources attached to the state
provision for public work support fitted to the prevailing environmental and
human resources. That the current mayor has been reelected secured the
opportunity for a longer developmental path for the village, allowing the
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gradual accumulation of material (land, equipment, buildings, livestock, and
plants) and immaterial (knowhow, connections) resources. The municipality
increased the size of its cultivated land from 500 m2 in 2012 to 4 hectares by
2015.
In 2012 the municipality had a 500 m2 section of land attached to the public
school building. This was cultivated by public workers and utilised as a
training site for the pupils to learn ecological farming. The products were used
by the school kitchen. When the running of the school was handed over to the
protestant church even this land was handed over to the school for continued
usage. Since the church driven school has not realised the plans, the land is
returned to the municipality.
By 2014 the municipality rented land both close to the main village and in
Baross to grow vegetables – the open fields were used for cucumbers, peas,
carrots and onions, whereas a more seculed lot was used to grow
crisanteneums. The few hectare units, in total, belonged to passed away
village members, whose inheritors did not utilise the land.
By 2015 the municipality purchased an old rich farmer’s house with court and
economic buildings belonging to it. This is to be transformed into a farm as
well as restaurated in order to site a village museum for touristic purposes.
This project was co-funded by the Norwegian Civil Foundation. The mayor
describes the project:
“We keep the hens there. We have maize fodder there … we can dry the
maize there after harvest. We do not take the maize to dry, and do not dry
by machine. We clean the maize by hand… we dig even potatoes by hand,
not by machines… we keep two meat pigs here, since the farms has a
pighamlet… That’s why this farm house is so good, since it contains all the
necessary economic buildings, since the owners were farmer, so called
‘kulaks’. There is a stable, henshouse, smoke house, corncrib, manger found
in the stable, they capt cows. This is the best way to utilise this farmhouse.”
(Mayor)
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V.6. Mentality towards municipal
property and production
For resource poor municipalities, public work is a potential economic
investment. The presence of these projects is the precondition for creating
work opportunities. There is no work if there are no projects:
“We cannot buy bigger value investments, unfortunately. We need to apply
for everything. She [the mayor] works a lot, on Saturdays, Sundays. She is
sitting in the municipal office and writes the difficult … applications. But it
is necessary. If there is an opportunity to apply for a spring [szökökút],
then we apply for that. Since, we need to do something. People can get
work opportunities only if we work with all kinds of things. It is a
necessity.” (László)
One has to apply for those projects which are available. One needs to find such
projects that can improve the conditions for the village while they are giving
work opportunities for the unemployed:
“We got money for a mud remover ramp. While one drives through this the
mud is cleaned. There are some who drive around it because they are
afraid of their cars. But I drive through it all the time. I find it usefull. It
cleanes the tires of mud. I do not mass down with the mud. We could apply
for such a project, this was announced. Than we applied and got money to
realise it. This is what they gave. This is what we need to economise with.
With the resource that is given.” (Agronomist)
She is a pro-active mayor who is engaged with numerous project applications
for diverse national and EU funding, which would complement the resources
available from public work opportunities in order to develop the municipality
and provide resources for the unemployed. The municipality belongs to a
larger regional LEADER consortium targeting renewable energy production,
through which the solar energy block was financed. They obtained regional
development funds to purchase and transform a former peasant household
into a rural tourism site. The stock invested here is expected to grow and
bring in revenues for the municipality.71
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The municipality turns resource poverty into a development strategy. In the
farm they try to keep cash expenses minimal. They utilise the resources given.
One example is the forest, where they fetched wood for the fence for the pigs:
“We have a pine forest that needed to be cleaned. We cleansed and we used
the wase to make the fence… this was a scrappy forest, but it was good
enough for the purpose. It would have been a waste to just fire it up.”
(László)
Furthermore, the pigs are fed, as in a traditional peasant home, with a mixture
of kitchen left-overs (from the municipal food delivery kitchen) and 30q of
maize grown by the municipality to keep expenses low and to recirculate
resources. To this they need to buy and mix wheat, barley, and even soya.
Selling one produce is used to purchase another and everything is recycled to
expand the production:
“We buy the new items from the money coming in from the sale of the
flowers. …. The boss lady economises with everything. … She economises
with the money. Devides and multiplies. In practice, she does the same as at
home, as a housewife, but she has to do it in a larger volume.” (László).
Even the gardens belonging to the public buildings, such as the medical centre,
or elderly club are used for agricultural production.
Ecology consciousness fits into this overall strategy of turning resource
poverty into an advantage. Since the products of the public work horticultural
unit are used in the municipal institutions, including the kitchen of the school,
the mayor works for ecological cultivation and healthy products. She is
avoiding chemicals. To enrich the land, she used compost. However, the fields
are attacked by insects, lice, and naked snails. They tried beer, salt and finally
an Indian duck, which is considered to be a natural enemy to snails. One idea
is to introduce “kosher” quality:
“’Fökefe’ is kosher gardening Budapest. It receives even state support. They
are very observant on what they consume. They do not use chemicals. Only
natural enemies of pests. Nettle extract, to combine plants that act as
protectors against insects attacking other plants. For example, they plant
‘borsikafü’ with peas, since the bugs attacking peas do not like the smell of
‘borsikafü’. This way it is unecessary to apply chemical spraying.” (László)
Avoiding chemicals is also a consequence of lacking the economic means to
purchase chemicals. Utilisation of traditional cooling technologies follows a
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similar strategy. The municipality received support to install an 11 m3 cooling
chamber, which is formed in a cellar house. This has natural cooling qualities
and allows the storage of vegetables produced. This purchase was financed by
public work, as material expense.
“One could install a freezing chamber and purchase the cellar, since there
are many cellars on the hillside and they have a good climate. It does not
cost energy, heating, cooling, electricity bills… It is much more economic
for us to use this cellar for cooling compared to build a cooling house.”
(László)
The polycarbonate house was also financed from this, since public work
allows a certain budget for purchase of necessary equipment in relation to the
wages paid for public workers.

V.7. The financing of municipality investments
and anomalies
Equipment can be bought in connection to public work projects, but the sum
available for material investments and the type of goods are circumscribed.
The agronomist discussing with one of the tractor drivers and a team leader
highlight this dilemma concerning a tractor purchased in connection to a
project:
“László – we applied for this at the time. A lot of equipment followed that
we did not need, starting with ditch digging machines to the grasstrimmer
adapter. We would need a grasscutter, we do not have a plough… we
would need, such things.
János - a rotary cultivator attached
László- this is the way they gave. It costed 7 million [forints] with the
equipment. But such [equipment] that we have not used yet, as the grass
topper.
János – we are not able to use that at all.
László – I cut the football plane with it twice.
Judit – it is cumbersome, to set the potatoes by hands, to set the maize by
hands. It would be good if the tractor went in front of us, it would draw the
lines and we would only need to through and cover.
László – [the liner] after the hoemachine costs 17000. …
Judit – … The type I have, costs 50000 forints, which draws the lines for the
pee. It both opens and closes.”
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Another anomaly is that the available support is not necessarily that which
local planners would consider to be the most viable solution for the utilisation
of resources. From an economic point of view, it would be more efficient to
use chemicals against weeds in ditches compared to cutting them. However,
the regional authorities argue that since they pay for public workers and
gasoline to cut the grass, they do not contribute to the use of chemicals. Since
they have to use the support for cutting the grass, but the cut grass is not
utilised, the agronom would like to use all the cut grass and invest in a biogas
unit. However, the municipality does not have the resources for that.

V.8. Public work as work relation
Wages for public work are low. However, as the mayor argues: “it is better
than nothing”. One of the problems related to it, other than the low reward, is
that people do not feel engaged, since they cannot count on it as a reliable
income, as reflected on by the agronomist:
“It could be a larger, good initiative, if people took it seriously. But people
are not taking it seriously, because the money is little, as where they I right,
since they cannot make long-term plans, since one time there are three
months, a half a year, the luckier perhaps a full year. They cannot take a
loan, they do not get one anywhere, since they cannot say how they have it
in a year’s time. … And therefore, they have an attitude towards it, with
some honourable exceptions…” (László)
Public work assumes full-time employment with payment far below
minimum-wage level and without the same kind of social rights attached to
work. It is temporary and access to it is fully dependent on the judgement of
the municipality. Thus, even the municipal leadership in Palotás is aware of
the fact that they cannot assume the same kind of engagement from public
workers as from “normal” employees.
In an interview from 2012, the mayor argued that there is
inconsumerability in the social purpose of public work (to provide
employment for long-term unemployed in economic need), and in the demand
of economic feasibility for the operator. The latter motivates for minimising
the expenses of the operation. Since municipalities cannot obtain funding for
the expenses of supervising labour, they experience difficulties in obtaining
valuable labour inputs from unmotivated and unskilled workers. The mayor
argued that the social and cultural benefits of integrating long-term
unemployed into work through public work is a value that cannot be
measured purely by the economic returns of the concrete work process.
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The mayor pinpointed among the unmeasurable benefits, that the skills
learned in horticultural activities seem to motivate some of the public workers
to start cultivating their own land.
“There are 20 people now employed within the START program [with
agricultural cultivation]. We do not have social land program, since we do
not have enough land to involve in a social land program. … The program
has so much advantage that, what they have never done, and even now we
cannot say that from 20 all of the 20 cultivate their own small gardern. But
out of 20, 10 is doing it, because they see its benefits.”
The municipality is supporting these members by providing these people with
sticklings and seeds that remain after the municipal plantations are
completed:
“They do not get from the produce, but from the seeds, or seedlings. Usually
we have over. And we encourage them: ‘Take it and set it for yourselves!’
Since they are the one’s who grow the plants, we do not have a problem if
they do it for themselves. I think, that they started to learn, the trade, the
cultivation. They got interested to do it even at home, since they see the
results. … They learned it even in an educational program.” (Mayor)
An indirect support to public workers is that even if public workers cultivating
in the municipal gardens cannot take home the produce, they can consume the
vegetables produced there in situ:
“I cannot say that they would not eat the green produce when they are
eating their breadfast on the field. But this is not prohibited. I have always
told them: ‘what you eat during working hours, should serve your health.
But do not take home the vegetables in bags, since, I know, that in that case
another 1200 comes and claim: why should I not get? They should also get.’
That’s why they keep themselves to it. They do not take things.” (Mayor)
The mayor has also developed the community development aspect of
the project. She created three types of work-groups: one with only Hungarians
cultivating flowers, one with both Hungarians and Roma cultivating
vegetables in the main village, and one composed only of Roma in the
segregate: “The Roma team was very good, good. Suprisingly good. They
worked very diligently. Their garden was very nice. They had good results. I
had no problems with them” However, she had some problems in the mixed
group, where there was one Hungarian woman who was very much opposed
to working together with Roma. This woman had to finish in the work-group.
The lack of resources available to purchase equipment is turned into an
advantage. The harvesting and storing of produce has to be solved by manual
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work. This is utilisised to create a community event, which is perceived as a
community development opportunity by the mayor:
”We do not take the maize to dry, and do not fracture the corn by machine.
We dig even potatoes by hand…. Those days, counting with even corn
fracturing, are community events. Everbody is directed there. Not only
public workers, but everyone. We work together. I go there also and
fracture the corn. Or when we have potatoe harvest, the pupils come there
also…. We clean each potato, we select it, which is to be used for planting,
which is damaged, which has to be used for cooking right on. The fine ones
have to be stored in the cellar. Each need to be made clean from mud. We
scrub the mud off them. This is a good frame, to unite from the young to the
old, from all areas.” (Mayor)

V.9. Promotion of child and adult education
In relation to the public work projects, educational components can
be introduced. In the municipality horticultural START project, the public
workers enroll on a training program. The continued development of the
horticultural profile is supported by the re-employment of those who have
completed a one-and-a-half-year agricultural training program through
TÀMOP [Társadalmi Megújulás Operatív Program: Operative Programme of
Societal Revival]: “These 14 women are recirculated into the programme.
They work with what they have already learned.” “They did not receive an OKJ
[Országos Képzési Jegyzet: National Register of Trainings] degree. They got
only a certificate.” This ensures the supply of trained labour. Controversially,
this means that a kind of “elite” of public workers evolves. This creates a
dilemma, that the functioning of municipal institutions and projects assumes a
trained and collaborate labour force. Meanwhile, those long-term unemployed
are those that are least adapted to labour conditions. Thus, the municipality is
indirectly interested in maintaining the “good” and trained workers.
On the other hand, the agronomist emphasises how learning agricultural skills
can increase the means and resources of locals, and they can hopefully be
utilised in turn in their own subsistence strategies: “They will know how to
cultivate, and hopefully one day they will start to do it even at home. More and
more. They will be able to support themselves better and better. If it continues
as it is today, it would be the end of rurality.”
However, even if obtaining the special training created a local “elite” among
public workers, the group of participants were not selected exclusively from
the “elite of the unemployed”. Rather, there were even 2 analphabets among
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them. A positive attitude to participation, rather than social status or
educational level, seemed as important in selection. The expectations and
conditions were adapted to the needs and level of knowhow of those
educated:
“No, we were not close to each-other [nem cseresznyézünk egy tálból]. But
I am familiar with their habitus and I accept them as they are. I accept that
I cannot transform one who is 50 years old. We are not going to force. But,
two women, who were analphabets passed the course with success. They
could not read and write, but they did succeed. … They could not make
notes, but they were listening on the classes. … And without being able to
read and write, they managed it.” (Mayor)

V.10. Supporting local entrepreneurs: Alternative ways
to promote employment and rural development
An important source of income for municipalities, beyond resources
redistritubed from diverse state sources, are the incomes from taxes paid by
local entrepreneurs. However, in disadvantaged settlements such revenues
either do not exist or are small. Here, the lack of local entreprise might explain
the eagerness of municipalities in disadvantaged areas to take on
entrepreneurial roles, a position that has been compared to the role of former
state socialist agricultural co-operatives. These co-operatives filled both
economic and social functions and constituted the glue that held rural
communities together. Even if there are not many local entrepreneurs, the
mayor has been engaged in finding collaboration with one of the
entrepreneurs in the community, trying to find win-win solutions for the
entrepreneur and the municipality:
“The pig farm in the village creates a lot of manure. The pigfarmer has to
pay to get rid of the manure to another farmer who transports [the
manure] to his fields and disperses it there. Meanwhile, the manure is also
a problem for the village, since it leaves an odor.” (Mayor)
Over the past three years, while I have been visiting the village, the Mayor has
been making hitherto unsuccessful efforts to secure financing for a biogas
unit. Such a unit could utilise the manure generated by the pig-farm and
produce local energy for the municipal institutions. Even beyond the energy,
the compost generated as a side-product could be used for agricultural
purposes. However, the installation of such a unit would require resources
(300000 Forints) that the municipality does not dispose over.
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The mayor has taken steps to realise another hybrid enterprise (with
a conglomerate of social and market aspects). She initiated the development
of a collaboration which would connect urban consumers to small, rural
producers. One such link would be to outsource the raising of pigs to rural
families for urban families. When they agree to arrange a pig-sticking, they
would see how much the pig has increased in weight, then agree how to
prepare it. Since it would be sticked by and for the families, they would not
need to take the pig to the slaughter and could cut bureaucracy and expenses.
Another activity would be to co-ordinate the sale of the excess produce
created by small producers. The “Tele kosár” (full bascet) concept is based on
a contract between urban consumers and rural producers, where the rural
producers would fill a basket with given seasonal products once a week. “It
would be convenient for the urban people to not have to go and shop on a
market. Rather we would collect it on Friday morning and by the afternoon we
would deliver to the house of everybody” (H) The co-ordination would be a
social co-operative affair.

V.11. Municipality beyond the welfare state:collaboration
with civil society
This municipality has also been active in collaborating with diverse
civil society projects. Already in 2012 they had a group of women involved
with a micro finance project led by Autonomia. During my first visit in 2012,
Palotás was engaged with the Bükk-Makk LEADER association focusing on
introducing renewable energy to the region. The result of this co-operation
was a solar station producing electricity to the Cultural Centre of the village.
However, this LEADER proved to be too large, containing over 40 villages; a
small village, Palotás had difficulty in accessing further resources through the
association. Palotás joined AK SArkan: Pittypalaty völgy project [Aksarkan
Pittypalaty Valley Project] in 2014. The village belongs to a valley of 4-5
villages, all of which are former mining communities. This project aims to
revitalise the area. They are providing goats to be placed beside the pigs to
help with irrigation. This association intends to revive the so called Romavirka
project of Bükk-MAK LEADER. This aims to utilise green waste in the Baross
area, the impoverished Roma enclave of the village:
“The AK SArkan” association took over the plans. They have good
contacts to the Rural Development Ministry [Vidékfejlesztési
Minisztérium]. It looks like they can realise the plans…. The Baross area is
rich in green energy… They could deliver green waste and could obtain
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free of charge energy. There it is a problem to pay the electricity bills….
They could raise animals. Js [Bükk MAK LEADER] is also member and the
Hungarians Worldassociation [Magyarok Világszövetsége] supports it”
(Mayor)
A further plan is to encourage the emergence of rural tourism in this
Pittypalaty valley region. They are hoping for support from the Rural
Development Ministry. The main initiator works in an association form, which
even private people and municipalities can join.

II. Conclusion: Potentials and shortcomings of
workfare based programs
Thus, the municipality takes on functions beyond those assumed by
the welfare state model, which would be to redistribute centrally allocated
resources to finance social, political and cultural functions associated to
citizenship rights. Lacking both centrally redistributed and locally collected
tax resources to supply these functions in sufficient ways, Palotás, along other
municipalities with extended functions, introduce innovative ways to expand
budgets and create means to improve the living conditions of their citizens.
As argued above, municipalities have substantial room for action in
influencing the conditions of eligibility of individual people to social benefits.
They also have room for movement in terms of creating opportunities for local
citizens in coping with expenses and improving their resources, the creation
of which opportunities assume active agency from their side. The nature of the
agency of municipal leaders decides the viability of public work arrangements
and how these can be used for the benefit of long-term unemployed as well as
the municipal economy.
Public work has been a strategy from 1994 onwards, utilised in
Palotás to incorporate the long-term unemployed into the social security
system. However, unlike in some other72 Palotás could not incorporate the
whole settlement due to limited accessibility to public work employment.
Beyond being an income opportunity for the long-term unemployed, public

72
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work was also contributing to the functioning of local institutions and public
space.
These strategies corroborate with what Rácz73 identified as producing
municipalities that are taking over former agricultural co-operative functions
[téeszfunkciókat átvállaló termelő önkormányzatok]. Agricultural cooperatives under state socialism functioned both as large-scale producer
organisations, but also as co-ordinators of small-scale agricultural production
for their members and for the residents of the municipalities where they were
functioning.74 State transfers for public work are used innovatively in Palotás.
Lacking alternative investment opportunities, municipal leadership utilises
public work to expand the cultivation of abandoned agricultural land.
Meanwhile, agricultural knowhow and support is extended to the households.
Finally, despite the socially sensitive utilisation of public work by
local municipalities, this institution in this current form and terms is not
capable of functioning as an instrument of social security alone. The number
of long-term unemployed exceeds many times the number of public labour
positions available. It can only be offered for a few months at a time, providing
income below minimum wages. Socially sensitive municipalities, such as
Palotás, need to lobby for further support either from EU funding or
alternative civil organisation or private donations, which indicates the
dismantlement of the welfare state towards a rudimental neo-liberal and
conservative form.

Katalin Rácz, “Hàtrányos helyzetű térség, rejtett erőforrásokkal – megélhetési stratégiák a
szatmári Tiszaháton” (Disadvantaged region, with hidden resources: Survival strategies in the
Tiszahát in Szatmár), in Kistelepülések lépéskényszerben (Small communities forced to step), ed.
Mónika Váradi (Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2008), 370-411.
74 Ildikó Asztalos Morell, Emancipations Dead-End Roads? Studies in the formation and
development of the Hungarian Model for Agriculture and Gender (1956-1989) (Uppsala: Acta
Uppsaliensis 46, 1999).
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Ildikó Asztalos Morell1
Bread rather than croissant! Representations
of Roma ethnicity in the perceptions of rural
Hungarian professional municipal care and
support givers on normal versus deviant
parenting and sexuality2
Abstract
This paper is to unravel in which way are the perceptions of professional care-providers
on proper parenthood and sexuality inflated by representations of poverty and ethnicity
and in which ways do these influence judgments concerning the ability of families to
provide care for their children. The paper is utilizing interviews with professional care
and social support providers as well as information gathered through participant
observations.

I. Introduction
Former state socialist countries indicate a higher frequency of taking children
under institutionalized care compared to the EU average. There is a high
degree of institutionalization of children in Hungary, where 44 children out of
10000 are institutionalized compared to 8 out of 10000 in Sweden, where the
Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies Uppsala University Gamla torget 3, Box 256,
751 05, Uppsala Sweden Ildiko.asztalos@ucrs.uu.se
2 “Bread rather than croissant! Representations of Roma ethnicity in the perceptions of rural
Hungarian professional municipal care and support givers on normal versus deviant parenting
and sexuality” in: Editors: Matthias Gather et.al.,Social Issues and Health Care in Rural areas in the
context of demographic change, Proceedings of the 3 rd EURUFU Scientific Conference
(Sondershausen, Germany), 2014
1
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degree of institutionalization is among the lowest. Under state socialism the
majority of institutionalized children were of Roma origin. With the
intensification of social differentiation and impoverishment, which is
disproportionately burdening Roma communities in the post-socialist period,
the overrepresentation of children of Roma origin among those taken into
institutional care continues. Recently efforts are made to counteract the
placement of children into institutions. Instead, children are preferably placed
into the care of foster parents. In 2005 there were 17456 children who had
state appointed legal guardian, the majority (65.9 %) of which children were
of Roma origin, which proportion is an overrepresentation compared to an
estimated 7% of Roma ethnicity in the population. 3 This proportion is an
overrepresentation even if current estimates indicating that the proportion of
children of Roma origin constitute close to half of those children born in
Hungary today.
Although the law does not permit the institutionalization of children
only on social grounds, poverty and a family’s inability to provide for children
is identified as a common reason for intervention 4. Increased social
marginalization has been the side-effect of the structural transformation that
followed the transition from state socialism to capitalism that led to the
exclusion of large segments of society from the labor market. This exclusion
has been severed by the devolution of universal social rights and through the
establishment of neo-liberal welfare model, with increasing social
conservatism during the current governmental period. In this transition,
individual, rather than societal responsibility for poverty has become
emphasized. Not the least, parental negligence and the misuse of state support
for childcare have been profiled in the moralizing media discourse about
poverty, where the Roma community is specifically targeted.
According to the administrative reform of the post-socialist period,
the duty to provide social welfare is delegated to the municipalities, which are
to administer social provision according to state regulated principles and
through the requisition of such means according to the estimated need of the
given citizenry in their jurisdiction. Thus, social provision is not provided as
universal rights, but is to be acquired as a result of means tested decisions.
European Roma Rights Centre, 2007. Dis-interest of the child. Romani Children in the Hungarian
Child Protection System. ECRS. Budapest, European Roma Rights Centre, 2011. Life sentence.
Romani Children in Institutional care. ERRC, Budapest. For a historical analysis see Varsa, E.,
2010. Gender, ”Race”/Ethnicity, class and the institution of child protection in Hungary, 19491956, A dissertation in Comparative Gender Studies, CEU, Budapest
4 ERRC, 2007, 2011.
3
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Welfare decisions concerning deservingness for eligibility are handled by
municipal officials, just like decisions concerning deservingness as parents are
handled by childcare authorities, where local welfare servants form a
professional group with power to decide over the life of those in need. This
interconnectedness of professional groups makes a joint analysis of decision
making concerning social welfare and childcare issues of interest. 5
When critically analyzing the approaches of professional care takers
administering the duties and resources of the state the scarcity of the
resources and the structural limitations of municipalities for solving these
issues is often put into the forefront. Without disclaiming the limitations
placed by these structural conditions, this paper is nonetheless focusing on
the acting space that state officials nonetheless possess when administering
the resources and duties of the state. I am going to view the role of
professional care providers as members of moral communities 6 (Kay, 2011)
with perceptions guided by normative values forming views on individual
clients based on these perceptions, having means to enforce rules to promote
conformity. Furthermore, my interest is to explore how representations of
ethnicity, gender and poverty play a role in forming judgments concerning
proper parenting and sexuality and how these judgments serve as grounds for
making decisions on taking children into institutional care or leaving them in
the care of their families.
Since I have not access to individual case files motivating decisions I cannot
analyze the praxis of professional care providers concerning the surveillance
of problem families and their formal decisions about the placement of children
under institutional care. My data allows me therefore only to scrutinize the
moralizing discourses which the professional caretakers engaged in during
my interviews and my participant observations.

See on this point a similar argument concerning the interaction between different institutions
made for the Swedish case of the police-register on Roma, see Kott, M., forthcoming. It is in the
DNA: Swedish Police, Structural Antiziganism and the Registration of Romanis. In: Agarin, T. (Ed)
When Stereotype Meets Prejudice. Antiziganism in European Societies. Hannover: Ibidem.
6 Kay, R., 2011. Social security, care and the ”withdrawing state” in rural Russia. In: Jäppinen, M
and Kulmala, N and Saarinen, A (Eds), Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist
Countries, Cambridge Scholars, Newcastle upon Tyne, pp. 145-168.
5
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II. Poverty, Gender, Ethnicty and
Childcare in the local welfare context
“Everybody knows that the majority of children is born in order to
provide income” argues a small community major writing an open letter to the
Parliament urging new laws, which would abolish family subsidies for families
of children under three, and would channel child support payments to
institutions rather than families.7 She claims that many use childcare subsidies
“to go straight to the local pub on pay day of subsidies only to behave
aggressively with people after getting drunk”. This ethnified discourse is
combined with a social conservative rhetoric arguing “that many have a better
living from living on subsidies than from real work” and thus the current
system of benefits is encouraging irresponsible family planning practices.8
This argument echoes earlier parliamentary debate, in 1996, when the
generous state socialist childcare subsidy policy was reformed abolishing the
employment bound EPA, while maintaining the flat rate FRA. Maintaining the
subsidy was a central pro-natalist measure, while arguments for it were either
framed in a social need context, as by socialists or in a nationalistic context,
referring to the dying out of the nation, by FIDESZ. However, the danger of
being misused by “certain groups in the population to make a living by having
a string of children, with all the undesirable consequences that go with that” 9
echoes similar concerns to that raised by the mayor above. Referring to
concerns with certain groups, i.e. the poor allowed not having to identify
Roma, yet, implicitly doing so.
During this summer 10 prematurely born children died within a week
in the regional hospital of the town of Miskolc in North-East Hungary, out of
which 9 children were indicate to be of Roma origin. 10 Accusations were
formulated on the one hand against the hospital and in extension against the
medical profession for discriminatory negligence. On the other hand, hospital
http://magnifico.blog.hu/2013/08/19/zsiros_sandorne_alsozsolcai_polgarmester_levele
http://hvg.hu/itthon/20130906_Alsozsolca_riport
9 The Parliamentary Debate of March 12, 1996 is cited by Goven, 2000. New Parliament, Old
Discourse? The Parental Leave Debate in Hungary. In: Gal, S. and Kligman, G. (Eds), Reproducing
Gender: Politics, Publics and Everyday Life after Socialism. Princeton: Princeton University Press,
p. 298.
10
http://hetivalasz.hu/itthon/fertozes-vagy-halmozodo-fejlodesi-rendellenessegek-allnak-ahatterben-67127/
7
8
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gynecologists warned for the alarming consequences of poverty, from which
the mothers of these children came, and the signs that they have not been
attending prenatal maternal ward and observing dietary and health
recommendations. Many of the mothers were also under adult age.
An ethnified moralising of standards of parenting and mothering has also real
life consequences. Eastern Europe and Hungary specifically has comparatively
high frequency of institutionalization of children from families identified as
not having proper childrearing practices.
Ethnified discourses on gender roles have been identified even in the
context of Swedish gender equality discourse, where equality between men
and women is central in defining progressive Swedish values characterized by
women’s high labour force participation and the availability of an extended
and comprehensive institutionalized childcare system. 11 Immigrant women of
deviant cultures and lower educational and social background are seen to
represent deviant attitudes to the role of women in society. These attitudes
are seen as patriarchal compared to the gender equality ideal of Swedish
society. One key argument in the ongoing debate between the current
dominant system of institutionalized day care and the alternative system of
paying families who take care of their children themselves a “vårdnadsbidrag”
(childcare subsidy), that the latter had been feared to encourage mothers to
stay at home. Immigrant low educated mothers staying home on paid
childcare subsidy are feared to prevent their children from the opportunity to
participate in daycare and childcare services. Daycare provision is seen as an
integrative instrument. Deviance from the normative Swedish gender ideal is
also central in the construction of certain immigrant groups’ otherness in the
so called honor violence debate.12
Similar to the Swedish case, images concerning Roma women’s
reproductive practices emerge intertwined with majority society’s
institutional practices and dominant discourses and are formed as elements in
creating the image of Roma as the symbolic “others”. Meanwhile, Roma
women’s living conditions are formed in intersection of systems of dominance
beyond those formed in relation to the dominant society. Lídia Balogh &

de los Reyes, P. and Mulinari, D., 2005. Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över
(o)jämlikhetens landskap (Intersectionality: Critical reflections upon the landscape of
(in)equality). Lund: Liber förlag.
12 Darvishpour, M., 2005. HRV and Tradition: Cross-Cultural Encounters and Power Conflicts,
Stockholm: Special publication of the Department of Sociology, Stockholm University.
11
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Angela Kóczé13 identified as key systems of dominance which inflict negatively
upon Roma women’s integration and life chances the following: human rights
abuses including domestic violence, arranged marriages, including forced
marriages and child marriages, trafficking and enforced prostitution, threat by
right wing extreme groups, multiple disadvantages in education, lack of access
to employment, lack of access to social benefits, intersectional discrimination
in reproductive health, lack of access to finances. These exclusionary practices
emerge along multiple intersecting systems of differentiation, such as class,
ethnicity and gender.14

II.1. Different conceptions of the welfare state
In Hungary key welfare tasks are delegated to the municipal level. The
possibilities of municipalities to provide social welfare are largely limited,
since the economic preconditions and the system of entitlements are defined
by the national law. These entitlement based revenues might be
complemented by project based revenues, which assume locality based
initiatives.15 These changes to neo-liberal governance implied the
municipalisation of welfare, which was also identified to lead to a fundamental
division in society, where the state resigned to conceive overbridging efforts
for the integration of the marginalized 16 designating the responsibility over
the wellbeing of these vulnerable groups to the abilities of poor municipalities
and by this dividing the country into two societies. 17 This division is
Balogh, L. and Kóczé, A., 2011. A roma nők társadalmi és politikai befogadásának időszerű
kérdései Európában, Női érdek, European Women’s Lobby, NCA
14 Emigh, R.J., Fodor, È., and Szelényi, I., 2001. The Racialization and feminization of poverty? In:
Emigh, R. J. and Szelényi, I., (Eds), Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the
Market Transition, Westport, Connecticut, London: Prager, pp. 1-32, Ladányi, J & Szelényi, I., 2002,
Cigányok és szegények Magyarországon, Romániában és Bulgáriában, Szociológiai Szemle, 4, 7295, Szalai, J., 2005. A jóléti fogda [The welfare prison], In: Neményi, M. and Szalai, J. (Eds),
Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai [Minority of
minorities. Human and political rights of the Hungarian Roma]. Budapest: Új Mandátum
Könyvkiadó, pp. 43-93.
15 Kovách, I. and Kucerova, E., 2006. The Project Class in Central Europe: the Check and Hungarian
Cases. Sociologia Ruralis, (46) 3-21, Kovách, I., 2010. A jelenkori magyar vidéki társadalom
szerkezeti és hatalmi változásai, Budapest: MTA doktori értekezés.
16 Krémer, B., 2008. Milyen út a munkához? [What kind of road to work?]. Beszélö, 13 (7).
17 Szalai, J., 2005. A jóléti fogda [The welfare prison]. In: Neményi, M. and Szalai, J. (Eds.)
Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai [Minority of
minorities. Human and political rights of the Hungarian Roma]. Budapest: Új Mandátum
Könyvkiadó, pp. 43-93, Szalai, J., 2007. Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami
túlelosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest: Osiris.
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underlined by spatial segregation, since the most impoverished municipalities
are also regionally segregated.
The Hungarian Government launched a new regional development
policy in 1996 signifying a turn towards the EU trend. With Hungary’s joining
the EU, the power relations of local resource distribution were rearranged and
became multi-participatory (Kovách 2010, 174-177). Projects available
through a quasi-market distribution became the primary means of accessing
resources, leaving behind the former system of support that guaranteed
revenues calculable on universal principles. The projectification of rural
development can be considered as an accompanying symptom of the neoliberal turn in welfare systems, which was signified by the retrenchment of
the universalistic benefits of Soviet-type welfare regimes toward means tested
systems.18 Just like in the EU, the new style of governance is characterized by a
plurality of interests, actors and networks, strengthening the role of local
particularities in local welfare regimes: “poverty, as social problem becomes a
small community issue … the conflict between poor and not poor appears as
the malfunction of the local communities” (Szalai 2002, 39).
The moralizing work ethic of state socialist work societies made longlasting impact on local societies. This work-centred ethic has been reassured
by liberal and conservative turns first by the former socialist-liberal coalition
in introducing limitations to social benefits in the frame of the “Back to work”
program. The current national-conservative government further tightened the
conditions of eligibility. According to the latter eligibility to social assistance
was decreased to ca 80 euro a month and eligibility limited to those who have
been engaged with legally approved labour (wage labour or voluntary work)
for at least 1 month during the past year. Meanwhile, the so called START
program provided additional boost to so called disadvantaged municipalities
to arrange municipality communal work opportunities providing a wage from
160 euros up to 200 euros a month depending on the level of skills of the
employed. Municipality communal work opportunities of this kind,
nonetheless, do not cover the number of unemployed eligible for the support,
opening up for local officials’ judgment concerning the deservingness of
among those eligible. Among those benefits, which still belonged to
universalistic, such as family subsidy (between ca 60 euros per child a month)
and childcare subsidy payments (75 euros per child up to 150 euros), further
restrictions were introduced 2013, which limit accessibility to the child’s
Kay, R., 2011, Haney, L., 2002, Inventing the Needy, Gender and the Politics of Welfare in
Hungary. Berkeley: University of California Press.
18
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participation in school, withdrawing the payment in case of the child had
missed more than 50 hours a year from school without medical certificate.
Lévai19 argued about the changing role of welfare professionals. At
the down of state socialism the profession was formed in order to critically
assess the weaknesses of society and provide for the marginalized. In contrast,
social workers became all the more the “servants” of the state, aligned with
carrying through the surveillance functions of monitoring benefits, rather
than genuinely engaged with taking part with those on the margins.
Lévai’s critique of welfare professions corroborates with critical views on the
welfare state internationally. Yvonne Hirdman,20 analyzing the development
of the Swedish social state “folkhemmet” elucidated the state as a “wellintending” suppressor. The state promoted the integration of individuals into
society according its utopist visions. By social engineering, experts obtained
superior position to form citizen’s lives with the means of social policy and
praxis through regulating its citizen’s lives, by this limiting individual freedom
and autonomy. The life of families and children became politicized. Norms of
raising children became expressions for social problems 21. From this
perspective social policy is seen as a means to exercise power 22, where
Berge23 differentiated three levels: discursive, social organizational, and
social work praxis. Constructivist approach is critical to the way how
discourses are interwoven with power24. Norms and perceptions form praxis
and through the frame of institutions they have disciplining power. As
Foucault25 argued, that prisons and healthcare are representing broader social
interests, and are not necessarily serving primarily care about the individual.
The professions primary interest is to form a “control system where the
primary goal is to protect society from the ‘sick and deviant’ or to normalize
and adjust the individual to society” (Runcis, 1998, p, 19).
Lévai, K., 2013. Rekviem egy szakmáért. Népszava. 2013. okt 03.
Hirdman, Y., 1989. Att lägga livet till rätta. Studier I Svensk Folkhems Politik. Stockholm:
Carlson.
21 Ohrlander, K., 1992. I barnens och nationens intresse. Socialliberal reformpolitik 1903-1930.
Stockholm: Almqvist & Wiksell.
22 Runcis, M., 1998., Steriliseringar I folkhemmet, Stockholm: Ordfront.
23 Berge, A., 1995. Medborgarrätt och egenansvar. Det sociala försäkringarna I Sverige 1901-1935.
Lund.
24 Berger, P. and Luckman, T., 1967. The social construction of reality: a treatise in the sociology of
knowledge.
London: Allen Lane Penguin.
25 Foucault, M., 1980. Sexualitetens historia. Viljan att veta. Stockholm, Foucault, M., 1986.
Vansinnets historia. Stockholm.
19
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78

LÁTLELET
The decentralization of welfare to the community level in postsocialist Hungary gave power to local officials to negotiate entitlements to
benefits. These negotiations lead to differentiation among deserving and
undeserving poor.26 Theories on the role of ethnicity for entitlements
emphasize the dynamics between majority and minority societies and the role
of institutions: “Existence and maintenance of poverty and exclusion … is not
only rooted in commonly known structural factors, but also results from the
working methods of educational and social security institution” (Schwartz
2012, 101). Social welfare agent strategies were argued to play part in the
reproduction of poverty. Conforming alternatively none-conforming to the
norms of majority society was seen to result in differential access to welfare
benefits. These divisions were cutting through ethnic divides, differentiating
between “proper” (rendes) Romani and “real” (i.e. none-proper) Romani.27
Through these constructions, as the case of the social land program
exemplifies, even if the grounds of entitlements for the project were not
sanctioned by ethnicity per se, they were made available primarily for those
Romani who were ready to adapt to the majority society’s values.
The welfare praxis of neo-liberal welfare state is based on the means
testing of the individuals’ entitlements to rights and benefits, opening for
moralizing praxis, where deservingness is introduced in enforcing rights.
Clientisation is identified the process through which welfare state agents
compartmentalize those cases they handle. This involves an exercise of power;
where welfare agents have an acting space to interpret the script of the law.
Clientisation implies also the individualization of cases, where the spotlight is
directed to the individuals’ moral and social eligibility, rather than on the
faults of the system, creating special forms of vulnerabilities.

Schwartz, Gy., 2012. Ethnicizing poverty through social security provision in rural Hungary.
Journal of Rural Studies, 28, pp. 99-107.
27 Hamar, A., 2010, in: Váradi, M. (ed) Kistelepülések lépéskényszerben [Small communities,
under pressure], Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.
26
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III. Research plan and methods
III.1. Methodological issues
The analysis presented here is based on field work material, which is
composed of interviews and participatory observation. I have conducted a
series of interviews in the municipality of Erenye, which is represented here
by a pseudonym, in order to protect the integrity of those participating in the
study. I have visited the community four times in between the spring of 2012
and the summer of 2013. I have recorded an interview material of ca 16 hours,
where the concern of interviews ranged from social development projects,
municipal welfare provision, school strategies to the issue of child-protection
and reproductive health. I have also conducted a participatory observation
during occasions when professional care providers interacted with their
clients.
The underlying interest of the research was to study the lifeconditions of marginalized, long-term unemployed members of the
community, where ethnicity and the condition of the Roma community was
also a key concern. In Erenye I have conducted interviews with the local
mayor, the school principle, the local nurse (védőnő), the social worker
responsible for child welfare as well as family welfare issues. I have also made
shorter interviews with five Roma and Hungarian origin residents in the so
called “colony” part of the settlement.
The analysis in this paper is focusing on the issue of professional care
providers’ perception of the situation of Roma minority in their community
with special attention to the issue of reproductive health, sexuality and
childcare. The material, upon which this analysis is based, contains limitations
as to which kind of questions it allows to answer. I have not been able, to the
date of this analysis, to conduct research concerning the cases of taking
children to institutional custody. Thus, I cannot answer the question of
whether these welfare agents have or not been engaged in discriminatory
practices. Whether they were more likely or not to take reprehensive
measures against Roma parents compared to none-Roma parents, or whether
they have been engaged in taking Roma children under institutional care on
unfounded and prejudicial grounds.
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III.2. Professional care providers in thelocal community
The analysis below focuses on the understandings of three key agents
of the local welfare state in Erenye, who have crucial importance for the
wellbeing of families: social care worker with responsibility for child welfare
and family welfare, local family nurse (védőnő), and the municipality mayor.
Erenye is a small municipality counting around 1000-2000 people,
where the proportion of Roma minority is below 30%. There are around
30 Roma families with children until 6 years of age belonging to the district of
the local nurse “védőnő”. These families live in two different neighborhoods:
most of the families live in an integrated community in the main settlement,
while around 10 families in an enclave 3 kms from the main settlement, in
houses that had belonged to a closed down mine.
The tasks of the municipal nurse “védőnő” are to keep ongoing contact
with families with children, provide maternal care for pregnant women. She is
also working in the local school as nurse. This means that she has contact with
children until they reach grade 8, i.e. until they become ca 16. As nurse, she is
also involved with the sexual education of children within the school
curriculum. Her duty is also to keep close contact with the childcare
authorities, which work for taking charge for issues concerning the
safeguarding that families provide safe upbringing for children, according to
human right provisions for the best of children. This work includes face to face
contact with every family with children in their homes. Acting as authority
includes the responsibility to provide health care support and information to
families on the one hand. However, on the other hand, due to the close contact
of nurses with families act also as whistle blowers towards the authorities.
Thus, in case of observed hazards for the well-being of the child, they can
initiate that the authorities take the child and her/his family under
supervision. The final stage of such supervision is, in case on none-compliance
is to take the child under state custody. Thus, the nurses have an importance
role in institutional surveillance.
Social workers of the Childcare Authorities are the ones who receive
notifications on child abuse or child neglect from the community. These
notifications often come from other professional groups (teacher, daycare
pedagogue, nurse, and police). The officer is obliged to create a file for the
child and initiate contact with the family. A typical case would be if the child
has missed to attend school and has not provided a medical certificate.
Uncertified absence for 50 hours a year can lead to cut of family allowance and
the initiation of taking the child into custody. Small thefts or fighting in public
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is another reason for notifications. Bringing families under state supervision
or implementing the apprehension of children has been formally ordered by
the municipal attorney (jegyző) until 2013, when this function was moved to a
regional level authority.
Dealing with families living under austerity due to long term
unemployment, much of the issues that concern the satisfactory living
conditions for the children are related to these families’ ability to provide
properly for the basic needs of children: food, clothing, shelter, medicine and
participation in school. Social workers responsible for family welfare as well as
social welfare are those who channel the benefits to those who have
entitlements, which entitlements need to be certified. They are also making
decisions on extra, occasional support payments. These means are very
limited due to the scarcity of municipal resources. Furthermore, they can be
pro-active in attracting extra support from various charity organizations or
can initiate various project applications to developmental foundations and
grants. These latter tasks however vary largely according to personal
engagement. The personal engagement of the local mayor, who is an elected
representative of the inhabitants, has a central role in exercising pressure and
forming opinion concerning social welfare issues.
Acting on behalf of state institutions state social workers and district
nurses are active in making judgments on the division of social benefits
according to entitlements. In their role, they can be seen to exercise
disciplining power over those citizens whose life is depending on their
judgment. All the more is this case for families with children living in deep
poverty. These families are in dependency both as citizens depending on
public support for their survival and as parents aspiring to maintain custody
over their children in a desperate situation.
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IV. Results and discussion
IV.1. The symbolism of the “Gypsy” and having Roma
origins in the understandings of professional care providers
Categorization of people into Roma alternatively “Gypsy” (cigány) and
“Hungarian”, alternatively peasant (paraszt) is both paramount in form of
Roma self-identification and as labeling used by majority society. Nonetheless,
when inquiring about the ethnic composition of the community, the mayor
started with pinpointing the difficulty to provide such information. He/she
highlighted that to categorize people or to gather information according to
ethnic origin by public authorities is against the constitution. However, in
diverse applications, municipalities are expected to provide information
concerning the size and social composition of the Roma community. Although
Roma is a multifaceted group with both vertical and horizontal differentiation,
Roma are overrepresented among marginalized communities. Thus,
application for projects for the improvement of conditions of Roma
specifically assumes the identification of Roma as a specific group for
governmental purposes. However, when the concerning application or
provision of data is over, she is expected to destroy such files. Ethnic
belonging and identity is also recognized as ground for specific civil rights.
Such right includes in Hungary the formation of municipality based minority
self-governments. The nomination to such authority assumes that citizens
self-identify themselves as belonging to the minority. Civil society initiatives
form also on base of self-identification as Roma, or through identifying Roma
as a preferential target of civil society initiatives.
Professional care takers emphasized that they are realizing the social
law and administer social benefits according to entitlements based on the law
as well as interact with parents according to norms prescribed by the law,
without differentiation according to ethnicity. Nonetheless, in discussing
normative aspects of their work different client groups emerge associated
with geographies and ethnic and gender specific features.
While professional care takers make me understand their awareness
of secrecy surrounding the gathering and categorization of citizens according
to ethnic origin, they are giving recognition to the presence of a Roma
minority, both due to the existence of the local minority self-government, the
self-identification of Roma members of the community and through the
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meanings that the members of majority society are attributing to “Romaness”
today and historically. My concern was to bring to light what kind of meaning
did they attach to the term and how these meanings obtained relevance for
how they formed their perceptions about their clients.
Both the district nurse and the mayor differentiated between having
Roma origins (Roma származás) and behaving as a “Gypsy” (cigányos). Being
of Roma origin was referring to the degree to which one had or not Roma
ancestors. There were many cross marriages, which made a differentiation
along lines of origins complex. Whiteness is seen as a potential although not
necessary indication of Hungarian origins, as is exemplified by discussing a
custody case:
“The girl was Hungarian, that is to say white, since the father was also
white.
She is also half Roma, since the mother of the child was also Roma.
I do not know. Was the mother of Roma origin?
She was the daughter of X … but she was taken into institutional care. But
X is the mother. She is also Roma.”
Nonetheless, if one had a known Roma origin ancestor, it meant having Roma
origins, even if the person has not been brought up in a Roma family.
Meanwhile, Roma origins were not identified as a necessary
prerequisite for being considered behaving in a “Gypsy” way (cigányos). Due
to this distinction made by my informants I identify in this paper as symbolic
“Gypsyness” (cigányos), which I see discursively created as the other
compared to the normative Hungarian. Conforming to the norm, to
expectations, i.e. behaving as a symbolic “Hungarian”, was associated in the
narratives with having a tidy garden and house, industrious, being
responsible, planning with resources, self-supportive, not abusing the welfare
system, being law-abiding, self-controlling. In contrast, those seen as symbolic
“Gypsy” (cigányos) are perceived in opposite terms: having untidy gardens
and houses, being lazy, abusing the welfare system, not shying away to break
the law, temperamental, not having a plan for the future or economic
consideration about subsistence, having an ad hoc attitude to life, spending
money unplanned and in a way risking the subsistence of the family, finding
loopholes for subsistence and being irresponsible concerning the future of
their children.
While much of these apostrophes were named in association of those
residents having Roma origins living in the colony, nonetheless when
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discussing individual people who are identified as of Roma origin, this
terminology comes more often in the way in the descriptions, than being an
applicable way of describing people. Individuals, let it be persons identified as
Roma persons in the colony or outside of it, are associated with characteristics
completely contradicting this very category. Several elderly Roma women,
now grandmothers or grand-grandmothers, are depicted in very positive
terms, also as contributing to the transfer orderly values:
“The grandmother had the good intention, since she has been brought up
in that old world, when she had a workplace, and she pursued her
children to work. Despite of this, the younger generation did not take her
example. Perhaps with the exception of her grandchild, who she raised:
‘You will get money my son only if you work. You must work. You have
two children, you have to support them, your wife…’ and he [the
grandson] is going ahead in life.”
Neither did being of Hungarian origin exclude, being classified as being
socially “Gypsy” (cigányos). A man of Roma origin became well accepted in the
community and considered as socially ”Hungarian” (elmagyarosodott), while
his Hungarian origin wife is seen as having become socially “Gypsy”.
“I do not mean that he [the Roma origin husband] does not have the
Gypsy temperament, but [this temperament] is manifesting mainly in this
behavior of his wife… she has fully taken over the temperament…. When
they are in company, she is always the one who is making trouble, even
though she is of fully Hungarian origin.”
Symbolic “Gypsyness” is both fixed, since it is formed in relation to the
normative values of being “Hungarian” and with connotations to Roma origin,
but is also unfixed, since it is not in a deterministic way related to Roma
origins, it is challenged by experiences of inhabitants of Roma origin not
fitting the label, as well as by historical images of alternative connotations
attached to symbolic “Gypsyness”.
One challenge to the category of symbolic “Gypsyness” is related to the
geographies of Roma origin settlements. There are two major settlements
inhabited by Roma origin families in the community. Historically Roma
settlements lied in the outskirts of the villages. In Erenye the former Roma
colony grew together with a former mine area. When these mines were closed
in the late sixties, the families from the colony and the mine area were moved
into the village and the families were offered so called “cs houses”, which were
half-comfort 30 m2 houses located in one street. Although, the former mayor’s
project was received by bad feelings by the local Hungarian residents, with
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time this part of the village became an integral part of the village. The families
had well-paying jobs in the neighboring mines and became accepted as
proper: they became “Hungarianised” (elmagyarosodtak), i.e. conformed to
the Norm.
The professionals see the current conditions of the colony as a dismay
of former glory; they also see the conditions of Roma inhabiting the colony as
a dismay compared to a former glory. Thus, the historical condition of the
Roma in the municipality is described in positive terms: they were employed,
there was money in the families, they were making improvements in their
standards of living and housing. This positive image is associated specifically
to some of the good old Roma women, portrayed like matriarchs. Today’s
Roma grandmothers were seen as hard wage workers and care-takers of their
families:
“she has worked in the G mines, she has collapsed physically since then,
but it is very strange for me to see her like this, since I remember her from
before, she was really very pretty, in fine clothes and hard working. …. She
is working very hard even today. She is …. collecting mushrooms, when
the time comes, is all the time in the forest, picking what is possible to
pick.”
Thus, Roma livelihood is remembered as secure, and those in the generation
that became adults during state socialism are seen as leading orderly lives,
with values holding out today.
Meanwhile, the houses that belonged to the closed down mine have
not been destroyed, and these houses turned to large degree into social
housing. When even other the mines and factories in the region that provided
jobs for locals during the state socialist period all closed down in the broader
vicinity unemployment became generalized. Those inhabiting the former
mining colony housing area were hardest hit. During the past 20 years close to
all of those inhabiting the area had been without formal employment, not
counting the welfare related short term contract community service
employments (közmunka). Meanwhile, the resource week municipality had no
resources for improving the standard of social housing there, leading to large
scale deterioration of living conditions. The majority of those living in these
municipal houses remained Roma. A process of social disintegration and
impoverishment, which in its underlying forces was driven by social and
economic dislocation of the population due to deindustrialization, became
labeled as ethnified and as a process of “Gypsyfication” (elcigányosodás).
Thus, although local authorities are aware of the impact of economic crises,
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IV.2. Parenting and moralizing about poverty
Being poor is not seen as purely an outcome of the acute lack of
employment opportunities, but also as an outcome of undeserving attitudes.
Judgment about the social and moral deservingness of parents is put at its
edge in case of decisions about taking children into institutional care.
However, social and moral deservingness as parent is also constantly
evaluated in the process of deciding about social welfare revenues.
Welfare dependency was seen as a personal weakness even if the lack of jobs
in the vicinity was known. Travel expenses seem to be a problematic issue in
accessing potential jobs. When families well find themselves in welfare
dependency they are expected not to live beyond their abilities.
”We have the municipal car available if some mother would not have the
money to pay for the transport to health control. And then I. comes and
would like to ask for aid to be able to take her child to the doctor: ‘Yes but
it is not only the transport’ she argues ‘Aunt K, it is not just the transport.
I cannot buy the child a kifli (croissant).’ I tell her: ‘Why do not you put in
a slice of bread at home, God Bless you?’ They must go to the pastry shop,
where it is the most expensive. – Yes, and they have to buy Fornetti (even
more expensive specialty with filling). Buying the kifli (croissant) is not
even enough.”
Thus, mothers coming applying for small sums of money are turned down
with reference to moralizing principles about “luxury” and irresponsible
consumption. Mothers on social benefits are expected to keep to the
budgetary limits of their meager incomes. An expression of irresponsible life
styles of those living in the colony was named as “Hawai-lifestyle”. As one of
the officials argued, the families make a grate party for everyone when money
comes to the house with alcohol and chips, items that are seen as luxury for
families living on social benefits. The large part of the income is burned up in
these parties, leaving the families without money for the rest of the month.
Many families are seen not paying attention to their environment,
leaving garbage lying around. Some degree of gardening culture seems to be
developing however, which the local mayor attributed to her influence on the
community, since some of those living in the colony could participate in
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municipal work with ecological cultivation, where they learned the skills for
gardening.

IV.3. The child’s best: Parenting and deservingness:
institutional custody or family care
One of the cases was clearly associated with those symbolic features
that belong to the symbolic “Gypsyness”. In this family, the new-born child
was not allowed to be taken home from the hospital to his/her biological
family. In this case, the father was only 15, and the mother 17. The father was
still of obligatory school age. Neither had the juvenile father, the mother of the
child or the fraternal grandmother, where they were residing, employment.
Their only income was the grandmother’s social benefit income (80 euros for
a month), which was to provide for the grandmother, her living companion,
her son and his family. The grandmother of the child lost her entitlement to
family allowance, since her son quit his studies, feeling inappropriate to sit in
a school bank with much younger children, and being a father at the same
time. Would authorities have approved of the child being brought up in the
family, the juvenile father’s custodial representative (his mother) could have
received the childcare benefit for the new-born (under 40 euros a month).
Beyond the economic conditions judged as inappropriate to raise a child, the
family had other unsettling issues. A new cohabiting partner of the fraternal
grandmother, where they were living, moved in. They have decided to take
back the cohabiting partner’s child from institutional care. However, the
twelve year old daughter has been given back to the public childcare
institution (“was left at the door-step”) by the fraternal grandmother, who,
according to the account of the officials “got tired of her”. There were reported
incidents of battering the child. There was an also a reported incident of the
child playing out sexually in the school, which was perceived as indication of a
lack of intimacy in front of the child in the family. Even the fraternal
grandmother was allegedly battered by her own son, the father of the child
who was taken into custody by the authorities.
This case indicates a rather troublesome family background, where
the Roma origin of the family, is perceived as an indicator of and support to
the perception of the image of “Gypsyness” discussed earlier. According to the
welfare agent, the son was encouraged to early sexual initiation by his mother,
not thinking that the consequence of sexual activity could be the conception of
a child. Furthermore, not reflecting on the responsibilities such an event
would draw with it in terms of caring for a child. Despite of having taken the
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first child of this father into institutional custody, the son and his partner are
expecting a child again.
Seen from the perspective of professional care providers, the ability
to provide for your family and your child is seen as a key feature of adult
masculinity. This norm is also seen as signifier of “Hungarianness”. Thus, in
the view of the professional care providers the young father became
infantilized and demasculinised. Early parenting is seen as deviant from this
norm of proper age for parenting. Looked at from the perspective of Roma
families, the juvenile fathers are not expected to shoulder the burdens of
providing for a child to the same extent. The larger family, in this case the
parental grandmother, was ready to shoulder this responsibility, had she been
in that economic situation.
While the above case corroborates with the preconceived images of
symbolic “Gypsyness”, the welfare agents’ familiarity with Roma families,
where children are properly taken care of, despite of poverty, are not
challenging this image.
The process is legitimated by reference to the child’s best. However,
local welfare discourses impact on the way how local professional care
providers interpret the best of the child and which kind of practices evolve in
relation to families with children. It is clear that among the discussed cases
which professional care providers handled neither being of Roma origin,
living in poverty or living the impoverished enclave had been used as single
indicative of taking a child to custody. Nonetheless, there is indication
decisions might have been casted in arbitrary fashion. Welfare agents
accounted for a sudden increase of the number of children taken under
institutional custody during the period of one year service of formal vice
public attorney. Under her short period 10 children were taken from their
families in two neighboring communities. Her praxis made such an impact,
that, according to my respondents, parents were warning their children if they
were misbehaving: “behave orderly my son, otherwise the woman comes with
the sack!” referring to the attorney. Although, the attorney replacing her was
described as socially more sensible, and more restrictive in ordering custody,
the taking of children into custody is continued to be applied by the
authorities.
Recently, two sisters, 4 and 5 year old were taken into custody in a
family with a Hungarian origin father and a Roma origin mother. They
perceived that the children were not being taken care of. The mother seemed
absent, while the father was an alcohol abuser: “The father tried to raise the
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children, but instead the children were raising the father. The father was on
the way home drunk trying to keep his bike straight. The older girl tried to
take care of both the little sister and the father.” They had no proper clothing
and were malnourished. The professional care providers argued that the
children came to proper foster parents, similarly to all the other children who
were taken into custody. This is a practice that conforms to current laws
facilitating the placement of children to foster parents rather than in
institutions. In this case, even if the alcoholic father was of Hungarian origin,
the case was associated with the symbolic “Gypsy”, since the father was seen
as having become “Gypsyfied”. This case indicates that the term of being
“Gypsy” is not necessarily is attached to a person’s Roma origins. It also
indicates that marriage between Roma and Hungarian origin persons is
perceived to contribute to shifting identities.

IV.4. Sexuality as an arena for the construction
of symbolic “Gypsyness”
One of the fields of direct contact between professional care providers
and Roma families is through of sexual consultation. Here several interrelated
issues are of importance: what is perceived as the “normal” start of sexually
active life, reproductive planning, attitudes towards conceived pregnancies
and birth-giving and the views on parenting at school age.
The professional care providers expressed ambivalent views. On the one hand
they indicated that the time of sexual initiation has been pushed earlier among
the youth in general. They view this development as having been influenced
by media and internet. Rather than being critical to this trend, they see it as a
shift in normality and respond to it by offering sexual education in the school.
“I cannot say much new to them otherwise. When I come in grade 7-8,
they look at me and question, what can you tell us? Since they obviously
know among each-other, and the school-age boys are with no shame
watching sex magazines, and sex on the internet. This became very open.
This is true not only in case of the Roma. Roma and Hungarians alike. “
In this education they not only inform about the biological aspects of
sexuality, but also about ways of contraception. As part of the information
they also show different methods of contraception both for girls and for boys.
They also hand out condoms. However, they note, that those methods of
contraception that exist are not realistically available for those young people,
who live in poverty. Although they can hand out one condom, which they
obtain as part of promotion package of the manufacturer or part of an
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educational material, they do not have means to provide such free to youth.
Neither can the young people afford buying these. Since the majority of
children from long-term unemployed families in deep poverty are of Roma
origin, this applies also to them. Thus, while there is in general terms an open
attitude towards early sexual initiation, the lack of reliable contraceptive aids
raises the probability of early pregnancies. Early pregnancies create extra
challenges for school-age youth where the two major options are to initiate
abortion or as an alternative to give birth to the child. While engagement with
early sexual initiation might happen without recognition, early pregnancies
bring the event into the forefront of the community.
Professional care providers integrate images of cultural difference in their
ways of problematizing the responses of Roma youth and their families to
early pregnancies. The professional care takers perceived a greater sexual
permissiveness as being a part of the symbolic gypsy culture. They
exemplified this image with experiences that they found have corroborated
this image. Referring to a case of the 15 year old father of Roma origin, they
got to know that the mother has been active in initiating her son to sexuality:
“I was discussing with Roma mothers, how could X allow her son to
conceive a child at 15? And then one of the Roma mothers said: ‘How
come how? She was the one who showed her own son, how to open up a
bra’. She took the son to the city to a shop with women’s underwear and
showed him which kind of panties women have, already when the son was
13-14. And, when he turned 15 she, gave him as a present a girl, who was
2 years older, to take his virginity.”
Another image, that can be seen as having more positive
connotations, associates lesser prudence attached to the reproductive
function of the body in Roma culture. However, even if having a more open
and incorporating perception of giving birth could be seen as liberating for
women in this context it is narrated as being a feature of “otherness”:
“While working as day-care teacher she found two Roma girls playing
with a doll. A doll was on the stomach of one of the girls. And I asked,
‘What are you doing?` ´Aunty teacher I am going to give birth.’ And they
had everything staged in a way that a giving birth would look like.”
The professional care providers articulated their point with reference to their
feeling of responsibility and planning for the future. They argue that schoolage sexuality without reproductive control is irresponsible, since the potential
parents do not have means to provide for the child. In case of youth from
families in deep poverty, not even their parents have the means. Furthermore,
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giving birth to a child inhibits the possibilities of the parents to complete
education. They see abortion as the choice of the individual, and find it an
acceptable alternative for the pregnant youth. Nonetheless, they respect the
choice of keeping the child. Where they attach moral values to the issue of
early pregnancies is the ability of these young parents to take care of the child,
and provide a safe future.
In this context, the above mentioned young boys’ becoming a father is
viewed as an act of irresponsibility. Becoming a father is seen as a social
responsibility that involves providing for the child and family, a responsibility
that the young man is obviously not capable of living up to. Thus, his sexuality
is made irresponsible, when not taking into consideration the responsibilities
a consequent fatherhood would bring with it:
“When I asked M: ‘How are you going to provide your child when you
become a father at the age of 15?’ Since at that time he was still going in
grade 5 or 6. ‘Why, what is needed for a child? Some medicine and
nappies?’. ‘Yes, of course’ I said: ‘And then father state is going to take
care of the child instead of you?’”
While, obviously referring to concrete cases involving Roma youth,
these cases were discussed in reference to images of symbolic “Gypsy” culture.
The aversion to abort is discussed as a deeply rooted value within “Gypsy”
culture: “the life of the conceived child is Holy”. Roma people are seen to have
a great affection to children, a quality that is seen as positive. This quality
seems to be invoking respect and acceptance, while at the very same time is
also seen as an immature compassion. For the professionals giving birth to a
child is inseparable from the ability of the prospective parent to perform
according to the expected norms of parenthood. Thus, the compassion to give
birth as part of symbolic “Gypsyness” is constructed at the same time as a
positive quality and the sign of immaturity and argument for the
infantalisation of the group.
Meanwhile, professional care providers are also referring to Roma
clients whose cases do not corroborate with the image of symbolic
“Gypsyness”. The professional care takers are positively reinforcing a young
woman of Roma origin, who gave birth at 18 first, having her second baby. She
is described as one “going forward”, tidy and conscientious. These examples
are named, however, without challenging the overriding image of “Gypsy”
ways, and ascertaining the values attached to the normative “Hungarianness”.
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IV.5. Birth-control versus irresponsibly
many children per family
As mentioned earlier, the aversion of abort has been identified as a
positive characteristic of symbolic “Gypsyness”. Meanwhile, having many
children, whom the family cannot provide for properly, is seen as negative. In
this concern, having many children, whom one cannot provide for and for the
raising of whom the families depend on social benefits, is an image
corroborating with media images of “Gypsyness” mentioned earlier. However,
the practices of Roma families in the municipality do not conform to this
image. The professional care providers consider that Roma and none-Roma
women’s reproductive behavior does not differ to large degree, both groups
having on average 2 or 3 children, which they consider as being on a desirable
level. However, they contemplate the time of first births as being of different
type. They perceive Roma mothers to give birth at an early age, during their
school years. This they interpret both as irresponsible on the part of the
parents both in terms of the young parents not being capable of living up to
the requirements of raising children and because this act contributes to the
young parents breaking their education. They see this praxis to be also related
to poverty, and the lack of economic means among the youth to purchase
reproductive planning instruments28.
According to the perception of the district nurse love and care are
seen as paramount for securing the well-being of a child. Nonetheless, when
the social conditions of the families do not warrant the economic safety seen
as necessary for securing proper upbringing of children the enlargement of
the family is perceived as undesirable and the application of birth control
becomes indicative: “The problem is not the lack of love [by the parents]. We
pay the social assistance, but we see that we help without a meaning, since the
problem is not solved, it is just a momentary treatment of a problem, and we
see that the child is not among appropriate conditions.”
Seeing the economic hinders in practicing reproductive control the
municipality decided to provide financial coverage of spirals placed into the
uterus of mothers. Such instrument can only be placed into the uterus of
women who have already given a life birth previously. They perceive this as
Judit Durst argues, that Roma youth experiences becoming parent as an only potential exodus
from a dependent role in the Roma family and become respected. Education and employment
appear as no realistic alternatives. Durst, J., 2006. Kirekesztettség és gyermekvállalás. A romák
termékenységének változása néhány “gettósodó” aprófaluban (1970-2004), Budapest: Budapesti
Corvinus Egyetem Szociológia Tanszék PhD dissertation.
28
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an opportunity offered to women in economically week positions, thus even
Hungarian mothers could obtain. However, it is clear that the opportunity is
made use of first of all by Roma mothers.
Roma men desiring (many) children and giving birth to a child in a
relation is understood by welfare professionals to be considered by Roma
women as a way to keep the husband or partner, without which the bond
between a man and woman would be incomplete and unreliable. This is
exemplified by a Roma woman, who decided to take down the spiral, even
though she has already given birth to 4 children, when she moved together
with a new partner. “She wanted to catch and keep him by giving birth to a
common child.”
Youth without the economic background are not seen as mature to
give birth to children. But if they happen to be pregnant, they insist on giving
birth to the baby, from the very first moment. From that moment, not only the
families are in hardship, but even the nurse and the municipality, whether
they should let the child go home or not.
“Are the conditions satisfactory? If the conditions are not satisfactory, the
child might have to be taken under state custody at once. And that strikes
immediately animosity. The parent, the mother is angry at the nurse, at
the attorney and the municipality, that we have taken their child. But
according to our judgment, the child is at better place at the custodial
family. … “
However, taking a child into custody is causing conflict with the families:
“In order to avoid such confrontation, we offer [spirals] in form of
occasional social assistance. Not as they should do so. Rather, we explain
that if they would like to avoid having a child in the near future, or if they
fell they have enough children for the time being, than, if they ask the
nurse, than we give this support. …”
This is offered even to socially disadvantaged Hungarians. … There is no
pressurizing, we just give the opportunity.
“The child is sacred. They obviously love the child. … And if the child is in
the stomach, then they are attached to it, insist on it”. “It calls upon way
larger protest if we take away the child from the family, than to prevent”
Images alike the above corroborate the perception of desiring many children
as well as desiring and giving birth to children without considering for the
ability of the family to provide for the child as inherent feature of “Gypsyness”
even if the benefits are made available to those in economic need irrespective
of ethnicity.
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IV.6. Cognitive dissonance between lifestories of
Roma and the symbolic image of the Gypsy
When referring to “Gypsy” ways of living (symbolic “Gypsyness”)
within the local community professional care providers refer to the conditions
of those families living in the colony. Nonetheless, they are at the same time
making exceptions by individualizing those Roma origin members of the area
who are not conforming to the label of symbolic “Gypsyness”.
The image of symbolic “Gypsyness” is in ongoing challenge facing individual
life courses deviating from the meanings attached to the term causing
cognitive dissonance. Referring to the course of professional conduct,
professional care providers emphasize that their judgment is made in
reference to individual merits:
“G [one of the clients of Roma origin] is fully acceptable, fully fine.
She after all lives separate with her 3 person family in this little
housing, with three rooms, which is fully suitable for them”
“I used to visit the old lady, 80 years old. She had been living tidy,
compared to her age. She lived her life there and did not become
Gypsyfied (nem cigányosodott el).
All an all the wall is clean, it is equipped, they have everything to
their little life. They have a cooking stove, oven, even a crane,
although I do not know if they have water in it or not?”
“This young couple … I believe that they can create a proper
environment around them. …. So they can move forward.”
Professional care providers refer to several dissonant examples: an elderly
Roma woman having only one child, as is the case of the grand-grandmother
of the above mentioned young father, or families raising their children
responsibly. Even Roma families are found who discourage their children to
give birth at an early age:
“If they want to think further, if they want to plan their life in another
way” But it happens even with Roma families that a parent did not let her
child give birth to the baby, since they felt that their daughter was too
young. But after a year she was pregnant again.”
I could find two indications to the matter of how these dissonances are
resolved. One indication was named earlier. Those families, who moved into
the center of the village during the seventies, were considered integrated.
They were seen as having been “Hungarianised “(elmagyarosodtak). Thus,
rather than considering them as representatives of the Roma community
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challenging the negative images of “Gypsyness”, they were lifted out of that
imaginary.
Another pattern for resolving this dissonance could be seen in the
ways how professional care providers reflect on their own practices. Those
interviewed by me share a kind of welfare optimism that was earlier referred
to characterizing one brand of describing the evolution of welfare services.
Welfare service workers share a professional pathos for reforming society.
They perceive a family model with 2-3 children as the desirable size of family.
They do believe that completing school is necessary for the youth in order to
prepare them for working life. They do believe in the importance of having
families where fathers can provide for their families and mothers are good
care takers and favorably even they have employment. Thus, when they are
confronted with Roma families or individuals conforming to this image, they
do identify this as their own civilisatory achievement:
“We approach the families with the aim of helping. And even
they realize how severe their poverty is, that they are starving,
and that it is not sure, that they have the circumstances and
preconditions to fit in a second or third child. And if they later
consider that the circumstances allow it, they can always take it
[the spiral] down”
Thus, they refer with pride to their ability to reach out with this message,
which one nurse attributes to the fact that she is well accepted in the Roma
community:
“I start the contact when women become pregnant, when they
report to us. And then I follow the child until it reaches 6 years in
the family. After that I have contact with them throughout their
school period. Since many of them start to plan family life, and
having children earlier, the circle becomes completed often
already during the school years.”
Thus, keeping the image of “Gypsy” cultural difference is also indicative of
their achievements and contributes to feeling as making a difference in
“civilisatory” terms.
Despite of positive and civilizing self-images of professional care
providers, it is difficult not to pass a critical guise on their roles as supervising,
disciplining authority, which, with ongoing attention and concurrent suspicion
is scrutinizing the private lives of families. In this critical guise over the family,
the best of interests of the child might one-sidedly focus on economic
preconditions of parenting, where individual misbehavior is put into the focus
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of critical attention, rather than the inadequacy of social and economic
conditions, the failure of an entire epoch following the dismantling of state
socialism to provide means for living a respectable livelihood to large sections
of society, out of which the overriding majority are of Roma origin.
Access to social and civil rights is mediated through moralizing
discourses of deservingness where the right to define what is normative and
morally desirable is in the hand of the authorities. Although, the mayor has
been sensitive to the social problems of the unemployed and was active in
mobilizing local and external resources for the improvement of the conditions
of the locals, these efforts alone could not counteract the severity of
limitations caused by the economic recession. Despite of awareness of these
limitations, a moralizing and paternalistic attitude prevailed among the
professional care providers of the municipality, where assimilation to
“Hungarian” norms with a parallel denial of their association with
“Gypsyness” were seen as mutual prerequisites of acceptance of the Roma
members of the community by the majority.

V. Summary
Decisions concerning taking children from their families are to be
taken with the child’s best in mind. Judgments should be taken without
difference made according to the ethnicity or the social standing of the parent.
Poverty and social position of the family should not legitimate the act.
Nonetheless, the basic needs of the child are to be supplied for. If families do
not meet these needs due to neglect of the child or the child can be feared to
suffer malnutrition or failing to attend school, lack basic clothing, the issues of
satisfaction of basic needs might become of importance in decisions made
about the child’s future. However, there is obviously a great deal of discretion
left to the local authorities in their agency. Moving the child out of the family
means also moving the child away from her/his relatives and the surrounding
community. Thus, strategies dealing with troublesome issues could also be
formed with focus on assisting the families to improve their conditions or
with focus on trying to allocate the child among close-by relatives within the
same community, by this making contact-keeping with the biological family
easier.
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It seems that in the cases discussed above poverty alone was not used
to legitimate taking the children from the families. Nonetheless, poverty, and
the disability of parents and or grandparents, to provide for a child figured as
an important argument for the decision. The conception of children without
being able to provide for the child was seen as irresponsible behavior by itself,
where the poor assume that the state would take care of them and their
children. When poverty is an underlying motive legitimating the decision
taking a child into state custody, the disadvantaged family’s trust in
institutions is challenged. Rather, it strengthens the individual’s feeling of
defenselessness to the state. From another perspective, it also contributes to
the creation and reproduction of family patterns, where being taken into
institutions and moving in and out of them becomes normalized. While the
family is seen as the normative institution of childrearing, the children of
families, who are judged as non-conforming, are placed on deviant paths of
upbringing, often moving between institutions, foster families and biological
families.
Although there are children of different ethnic origins among those
taken into custody, the proportion of Roma children among those taken under
state custody is unrepresentatively high both in the national statistics and in
case of the chosen community. The local care professionals utilized a complex
set of images reflecting on the Roma minority at large and Roma families
among their cases. We can differentiate on the one hand primordial images of
ethnicity, which bind cultural features to a certain community formed through
decent. This reminds to the ways how gender conceptions based on difference
bind gender to biological difference between men and women. On the other
hand there are instrumental or relativistic images of ethnicity, where ethnic
features are not fixed to a group for all times. Similarly, likeness based images
of gender are not assuming a fixed connection between biological ground and
behavior. Official care providers in the study utilized essentialist gender
expectations, where proper maternal and paternal roles, proper sexual
behavior was at the same time conceptualized as associate with
“Hungarianness” and with mores of the Hungarian majority. The proper
“Hungarianness” was also associated with the morality of state socialist
working societies, where the role of the father is to be the main breadwinner
and the role of the mother is to both care for the child and household and
engage in paid work. Deviation from this norm is sanctioned. As the analyzed
interviews indicate deviation has also obtained ethnified labels.
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Although being Roma was also coded by physiological features of
being black in contrast to Hungarians being white, the physiological
characteristics were not conceived as primordially attached to what they refer
to as social features of “Gypsyness” (cigányos). The term “Gypsyness” is
clearly identified as “otherness” in contrast to the normative “Hungarianness”.
While “Hungarianness" is seen positively as being “orderly” (rendes)
“Gypsyness” is seen as temperamentally and morally deviant from this norm.
Among the dimensions of this otherness the paper has explored the meaning
attributed to deviant sexuality and parenting. Sexual ethnic difference was
elaborated as early engagement with sexual activities without thinking about
the consequences and preconditions for shouldering a parental role in case of
conception. The perceptions echoed also public discourses accusing Roma
families and women making use of state subsidies for child rearing without
taking own responsibility for a provider role. Although Roma origins are
observed as significant and as potentially signified by “Gypsyness” cases with
lacking correspondence were noted in abundance. Different patterns
prevailed to dissolve these dissonances. They were viewing their role as
welfare state agents representing a kind of civilisatory mission where
“Gypsyness” was seen as culturally backward, associated with moral
immaturity. Thus, those Roma in the community who were not conforming to
the deviant image of “Gypsyness” have been understood as “Hungarianised”
either as a result of the civilisatory efforts of state socialism or by recent
policies. Another connected strategy is the differential use of the term Roma
and “Gypsyness”, with which they open up for unfixing the negative
connotations of “Gypsyness” from the more politically correct term of being
Roma and Roma origins. The parallel normative use of “Hungarianness”
implies that difference is not located to origins in a fixed way. Cultural
assimilation and acceptance to majority society is possible. Meanwhile, a
positive association with symbolic “Gypsyness”, let it be by members of the
community of Roma origin or by those of Hungarian origins, is excluding
acceptance. Thus, multiculturalism,29 the mutual acceptance of “Gypsy” and
“Hungarian” cultures as equivalent, is hindered.

Lahdenperä, P., 2011. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – Interkulturellt lärande och
integration. In: Lahdenperä, P. (Ed), Forskningscirkel – Arena för verksamhetsutveckling i
mångfald. Västerås, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation,
pp. 15-41, Asztalos Morell, I., 2011. Finns det gränser för öppenhet? En forskningscirkel inom
omsorg i Flens kommun. In: Lahdenperä, P. (Ed), Forskningscirkel – Arena för
verksamhetsutveckling i mångfald. Västerås, Mälardalens högskola, Akademin för utbildning,
kultur och kommunikation, pp.90-112.
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Despite of the fact that local municipalities are not capable in
counterbalancing the endemic absence of work opportunities that followed
deindustrialization, impoverished families are blamed with deservingness and
wastefully lifestyles contributing to their position. “Gypsyness” becomes a
signifier of underserving poverty. Even if “Gypsyness” does not by necessity
correspond to being of Roma origin, the ongoing ethnification of the
normative discourse, which associates the norm-given with Hungarian and
the deviant with “Gypsyness” creates a climate of surveillance and ongoing
monitoring especially focused on the geographically distinct inhabitants of the
colony. Meanwhile, this surveillance is also combined with well-willing
paternalism, utilizing the limited resources of the municipalities to improve
living conditions for those living in the colony. This paternalism is at the same
time burdened with infantalising rather than empowering those it aims to
help.
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Norbert Vajda PhD
Dementia and Society
Abstract
According to experts’ calculations there were approximately 46.8 million people
worldwide living with dementia in 2015, which will likely double in every subsequent 20
year-period (Alzheimer Disease International, 2015). The Hungarian population is not an
exception and has to deal with the rapidly growing prevalence of this disease.
Dementia is often referred to as the disease of the family which is a direct reference to the
social consequences. As more and more people live longer, many more families and
communities will be affected.
Among different forms of dementia, Alzheimer’ Disease has the highest prevalence, but
there are many other types of this disease. Their common point is the irreversible process,
which gradually reduces the abilities of the patient. Memory loss, communication
problems and behavioral disorders accompany the decade-long period when family
members struggle to find support from their community. In fact, they are mostly faced
with obstacles and disintegration as they spend considerable time taking care of their
loved one on their own. As the years go by, these informal caregivers, without external
help, will likely lose their own social status: they become unemployed and lose most of
their relationships.
There is no cure for dementia. It means societies have no other alternatives, but must
learn to live with it and develop effective methods against disintegration, both within the
family unit and the community. The first step is to raise awareness and share knowledge.
This paper aims to contribute to this goal.
Keywords: Dementia, Alzheimer’s Disease, Community Integration

I. Background
Dementia is a disease of the brain, which is not just one of the main focus
points of contemporary pharmacological research, but one of the biggest
challenges of community integration in the 21st Century. Dementia has many
different forms, but none of them are curable.
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Dementia has become central to pharmacology research for 30 years.
In the early stages, researchers worked to understand the mechanism of the
disease (what exactly happens in the brain cells) then soon after started to
develop potential medicines.1 Despite the significant efforts that have been
made, there is no medicine which can stop the spread of the disease. 2
During the decade-long process, dementia transforms the whole
personality of the patient, who gradually loses their abilities. In the early
stages the common verbal interactions become impossible and eventually all
forms of communication will decline. Later the patient will not be able to take
care of themselves and will require daily support from the outside world. It is
even more difficult, because this intensive care will come from their family
members and communities that they will hardly recognize at this stage of the
disease. Without professional support the relatives in most cases feel
ashamed, stuck in an emotional trap and waste more effort when they try to
hide their problems from society. Hence dementia is not just the disease of the
patient, but the disease of the family.
No one is immune: anyone and any social group can be affected.

II. Aging society and dementia
Due to technological and scientific developments, modern health
services and welfare state provision, people live much longer than before. For
example, in Hungary the average life expectancy was under 40 years at the
beginning of the XX. century, but by today it has almost doubled! 3
Furthermore, not only the average life expectancy is growing, but more and
more people live longer than 80 years or even longer than 90 years. This is
important, because several studies show that there is a significant connection
between age and the prevalence of dementia (Jen-Hau et al, 2009; Kukull et al,
2002, Kawas C, 2000). According to experts’ estimation one in ten people over
the age of 65 and one in six over the age of 80 lives with dementia (Alzheimer
Association, 2012:9, Alzheimer Society UK, 2016).
The development of an average medicine based on approximately 10 000 compounds and takes
15 years until it can reach the authorization level.
2 From the 1990’s only four different medicines have authorization. In certain cases these are able
to slow down the decline, but none of them can stop the loss of the neurons.
3 In 1900 the life expectancy for males was 36 for males and 38 for females, but in 2015 these
numbers were 72 and 78.
1
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Chart 1: Life expectancy in Hungary 1900-20154

In human history until recent decades dementia was not a core issue, but
nowadays in western societies almost everyone has at least one relative, who
lives with dementia. In spite of this fact, in most cases these families do not
have proper access to adequate social and health services. On the other hand
without a supportive background the disease inevitably leads to social
exclusion. In the next chapter we will learn why this correlation is so obvious.

III. Disappearing memories and
their social consequences
Experiences from the surrounding environment can transform into imprinted
memories, creating the basis for cognitive knowledge for each individual.
Hundreds of millions of neurons in the brain are in charge of these processes,
which helps one to understand the world and express thoughts and emotions.
The brain also oversees many vital functions of the human body, and is also
highly responsible for one’s self-expression. For instance, the brain controls
4

Source: KSH, 2016 (1)
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each breath one takes that makes it possible to provide oxygen to all cells, but
simultaneously breathing creates essential components for speaking.
As dementia results in the loss of the brain cells, patients’ health
conditions deteriorate and social relationships rapidly decline. Firstly the
disappearing memories make it harder for the patient to communicate in the
manner that their social environment expects, then speaking itself becomes
increasingly difficult.
It is a turning point, which through stigmatization leads to exclusion.
The way in which someone perceives and collects information from
their environment and the particular manner in which they react in certain
situations heavily influence their status in society. People who live with
dementia are faced with cognitive and communication decline, followed by
unpredictable behavior, both personally and socially. Nowadays most
communities have no answers for people who have behavioral disorders or
serious problems with self-expression.
Beyond any doubt in the era of an aging society dementia is a rising challenge.
Below we are going to introduce the two main forms of this disease, which
have similar outcomes, but absolute different anamneses.

The most common form of dementia: Alzheimer’s Disease
The most common form of dementia is Alzheimer’s Disease (or shortly
“Alzheimer”), which is estimated to be responsible for 70% of all cases
(Alzheimer Association, 2016). It is caused by the irreversible decay of the
neurons due to the emergence of two abnormal protein fragments, called
“plaques” and “tangles”. As more and more neurons die in the hippocampus, in
the cerebral cortex, and in the limbic system, not only do the patients’ health
parameters decline, but all of their human relationships become seriously
damaged.
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IV. A brain with advanced
Alzheimer’s Disease5

Different stages of Alzheimer’s Disease are related to the density of
the plaques and tangles spread over the brain, because these protein
fragments block the communication and the transportation of essential
nutrients between brain cells.
The disease process starts in the hippocampus. The patient will find it
increasingly difficult to memorize new information or recall past knowledge
and memories. Later, self-expression will decline as they cannot find the right
words in certain situations. After they start losing their vocabulary they will
move to the next stage, where they find it impossible to solve problems and
create plans for the future. A few years later behavior becomes unpredictable
within social environments, as emotions become uncontrollable (Alzheimer’s
Association US (2016) (1)).
Daily routines that are illogical within the immediate environment,
combined with behavioral changes, make it extremely difficult for relatives
and the social environment to fulfill the rapidly increasing need for
interventions (Vajda, 2016:177).
As time passes by, the patient will not be able to make sense of objects he sees
and sounds he hears, which easily sparks hallucinations. As the process
continues, those neurons will also die which were responsible for the deep
memories in the back of the brain. This is the painful part for family members,
5

Source: Alzheimer’s Prevention Network (2016)
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when they have to realize that their loved one will not be able to recognize
them anymore.
At the final stage, after physical coordination has failed, the brain will stop
controlling the vegetative functions and the patient will die (Alzheimer’s
Association US 2016 (1) (2)).

V. Where prevention works:
Vascular dementia
Vascular dementia has very similar symptoms to Alzheimer’s Disease,
but there are different causes. It is common after a stroke, however there are
exceptions.
An impaired blood supply to the brain can lead to vascular dementia, because
the nerve cells always need enough oxygen and nutrients. Without these
elements they can be damaged or even die en masse. This happens when the
blood vessels are disrupted or leaked and certain part of the brain become
damaged. Depending on which part of the brain was impacted the person will
have serious difficulties with recalling memories, speaking or thinking.
Another important feature of vascular dementia is the extension of
the damaged area. It can be a single, large stroke, but one can experience
several smaller strokes which lead to a gradual loss of abilities.
This further loss of ability also depends on the location and the extension of
the onset stroke(s), but all the symptoms can emerge: memory loss, confusion,
aphasia (language problems), difficulties with self-expression and decision
making, problem solving, planning, visual orientation, making sense of sounds,
hallucinations, and a lack of facial recognition.
Stroke related vascular dementia can be prevented with awareness
especially in diet and lifestyle. Factors which cause high blood pressure and
high cholesterol must be avoided; smoking and neglected diabetes can also
lead to vascular dementia.
Alzheimer’s Disease develops gradually over years and follows the route
described above, but the typical pattern with vascular dementia is one of
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sudden decline followed by a plateau of long steady periods. (Alzheimer’s
Society, UK. 2016 (2); National Stroke Association, 2016).6
Chart 2: Typical progressions of Alzheimer’s
Disease and vascular dementia

The clinical courses are different, which means different forms of dementia
needs different methods and approaches from the caregivers. The chart about
vascular dementia shows the typical progression when additional strokes
make the patient’s status worse after a relatively stable period.

VI. Dementia is not a disgrace
The majority of people who live with dementia, caregivers and
communities are lacking in knowledge today. They do not have enough
information about the hardships they are faced with and they also have no
idea how they could get professional support. However, modern societies with
rapidly growing aging population need to recognize the nature of dementia. It
is an irreversible decade-long process, when the patient’s social, cognitive,
sensory and motor skills gradually decrease. Communities and families must

There are many other types of dementia. One of them is called mixed dementia, when both
Alzheimer’s Disease and vascular dementia destroy the patients’ brains cells.
6
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accept that their loved ones’ behavior will be changed and at the latter stages
of the disease they will not even recognize their own relatives.
When we have a closer look at the social effects of dementia we
realize that the main problem with the disease is simple: dementia is still a
taboo in our societies.
Until it is a hidden secret in each household, people will not be able to share
their knowledge and help each other. They will not have a chance to learn
more about Alzheimer’s Disease and vascular dementia, so they will not be
prepared for the different clinical courses.
So, what we have to do? First, we must erase the taboo of dementia
and reduce stigmatization. While people will be aware of the existence of
dementia in their neighborhood, they will understand that they are not alone
with their “hidden secret”.
There is an initiative which was developed to assist people affected by
any type of dementia. The “Alzheimer Café” network organizes events which
allow people to come together and meet with their neighbors and local
community in order to implement daily support for patients and notprofessional caregivers.7 It is a unique place in the community where they can
talk and learn without stigmatization.
From this point, it is still a long way to go until personal based dementia care
will be available in large quantities, but it is a considerable step forward.

In Hungary, there are approximately 20 Alzheimer Cafes countrywide. The schedule of the
current events is available at http://www.inda.info.hu/ha-segitsegre-van-szuksegem
7
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Charts:
Chart 1: Life expectancy in Hungary 1900-2015
Chart 2: Typical progressions of Alzheimer’s Disease and vascular dementia
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Gréczi-Zsoldos Enikő–Gyukits György
Az ember tragédiájának londoni színe, az
öngyilkos társadalom1
„Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad.
S a körből, melyben jár, nem bír kitörni.”

Madách Imre főművének londoni színe több szempontból is kitűnik a
többi közül: egyrészt saját korát ábrázolja benne, másrészt ebben a színben
van a Tragédia egyfajta „csúcspontja”. A szabadversenyes kapitalizmus
Madách korában válik meghatározóvá, melynek emblematikus képviselője a
hárommilliós metropolisz,2 a korabeli világ legnépesebb városa, London;
Angliának, a kapitalizmus hazájának fővárosa. A rendelkezésre álló források
alapján úgy tudjuk, a költő sohasem járt Londonban, sőt Angliában sem. Annak
ellenére, hogy a Nógrád vármegyei Alsósztregován élt, nem élt vidéki
elszigeteltségben, hiszen parlamenti képviselőként gyakran megfordult a
fővárosban, és itt sok folyóirathoz, könyvhöz hozzájuthatott akár a korabeli
kapitalista társadalomról, Londonról is.
Madách dolgozószobájának falán William Hogarthnak egy londoni piacot
ábrázoló rézkarca, a Southwark Fair3 függött, ez a kép adta az alapját Az ember
tragédiája 11. színének.

Köszönetet szeretnénk mondani Losonczi Ágnesnek és Szepessy Péternek a tanulmány megírása
során nyújtott segítségükért.
2 https://www.oldbaileyonline.org/static/Population-history-of-london.jsp#a1815-1860
3 A rézkarc az azonos nevű 1733-ban készült festmény alapján született. Hogarth, azon kívül, hogy
fogékony volt kora társadalmi visszásságaira, nagyfokú szociális érzékenység is jellemezte, ennek
bizonyítéka rézkarcainak témaválasztása is, mint például a dologház, a nyomornegyed vagy a
lecsúszás, ez utóbbinak jó példája a Szajha útja című rézkarc-sorozata.
1
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William Hogarth: Southwark Fair (Southwarki piac)

Hogarth képe persze nem pusztán egy piacot, hanem a XVIII. századi
Angliában kiteljesedő piacgazdaság emberi erkölcsökre gyakorolt hatását
ábrázolja egy vásári forgatagban. A piacgazdaság felvetette erkölcsi dilemmák
már e korban sem csak Hogarth képein, hanem példának okáért „a
közgazdaságtan Ádámjának” – Adam Smithnek – az írásaiban is megjelennek.
Talán ebben a színben fogalmazódik meg a legsokrétűbben az egyébként
mindegyikben fellelhető társadalomkritika, minden bizonnyal ezért is ez a
leghosszabb szín.4
A Tragédiában Isten harmonikus kapcsolatban élő emberpárt, tehát
közösséget, és nem társadalmat teremt. A közösség és a társadalom
megkülönböztetése a XIX. század végén a társadalomtudomány egyik
alapvetése lesz (Tönnies 1983). A kiűzetés után az ember ezzel szemben
különféle eszmék alapján társadalmakat hoz létre, mint például a „milljók egy
miatt”(800)5 elv alapján az egyiptomit. Végül minden társadalom megbukik,
de hát ezért is tragédia a Tragédia.
„…a phisicai hatalom pedig kaczagja, gúnyolja, kicsinyelje azokat, hogy compromittáló
tehetetlenséget e semmik irányába elpalástolja. – Hisz ez napjainkban is így történik ugy-e bár?”
(214. levél: Madách Imre Arany Jánosnak írt levele, 1861. nov. 2. In.: Andor–Gréczi-Zsoldos 2014).
A fenti sorokból is kiolvasható Madách (társadalom)tudományi problémák iránti fogékonysága.
5 Az adatokat a Striker Sándor szerkesztésében megjelent Tragédia eredeti, javítatlan szövegéből
idézzük. Az elemzés adekvátságához volt szükségünk a még érintetlen madáchi szövegre.
4
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A londoni szín társadalma kitüntetett jelentőségű, ugyanis itt az ember a nagy
órásmester szerepében tetszeleg, mert egy önszabályozó társadalmat hoz
létre, melynek alapja a verseny.
„KAR
Mi szép mi buzdító versenydala” (2595)
Így tehát a Tragédia Istenéhez ebben a színben próbál meg a
(társadalom)teremtés révén leginkább hasonlítani a porból gyúrt ember,
hiszen a Tragédia teremtés-koncepciója is az órásmester elvén nyugszik:
„AZ ÚR
Be van fejezve a nagy mű, igen.
S úgy összevág minden, hogy azt hiszem,
Év-milliókig szépen elforog.
Míg egy kerékfogát újítani kell.” (15)
A két szín közötti párhuzam abban a szerkesztési elvben is megnyilvánul, hogy
mindkettő kórussal kezdődik (Andor 2008), az első az angyalok kórusával, a
londoni pedig a „zsibongó sokasággal”, vagyis a tömegével. De a párhuzam
ezzel véget is ér, és a két szín valójában inkább ellentétpárja egymásnak, ami
megnyilvánul abban is, hogy az előbbiben az angyalok karánál – nagy
fényesség a szférák zenéjétől halkan kísérve, míg az utóbbiban itt is ugyan halk
zenétől kísérve, de estve felé kezdődik és a szín végén ismét megjelenő
második karra már besötétül.
Érdekes az a mód, ahogy Lucifer az álomban megismerteti Ádámmal a
szabadversenyes kapitalizmust. Először felülről – a Tower tetejéről – az egész
társadalmat szemlélik, majd leszállnak:
„ÁDÁM
Le kell szállnunk a nép nagy rétegéhez.” (2660)
Ez a megismerés individuális – részint pszichológiai szintje – ahol mai
kifejezéssel élve „résztvevő megfigyelőként” közvetlen tapasztalatokat
szereznek e társadalomról. Végül a szín végén ismét visszaszállnak a Tower
bástyájára, így már megint felülről szemlélve a piac(gazdaság)ot, mert csak
innét válik láthatóvá a társadalmi produktum, a kollektív öngyilkosság, míg a
legvégén megint az egyes emberek horizontjáról látjuk az eseményeket.
Hasonló módszert követ Durkheim Az öngyilkosságról (Durkheim
1982) című munkájában. Egyrészt említi az öngyilkosságok pszichológiai
szintjét, de felfedezi a társadalmi elemet is az öngyilkosság – mint jelenség –
hátterében. Durkheim különböző öngyilkossági típusokat különít el: az
altruista, az egoista és az anómiás öngyilkosságot, melyeket más-más
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társadalmi viszonyhoz rendel. Talán legnagyobb érdeme, hogy az
öngyilkossági arányok XIX. századi folyamatos növekedését mérceként
használva, kora társadalmának dezintegrációját diagnosztizálja (lásd 1. ábra).
1. ábra

In: Durkheim, Émile 1982. Az öngyilkosság. KJK. Budapest (35. oldal)
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E szerint az öngyilkosságok arányszáma azért nő, mert a gazdasági
válságok mellett6 az olyan társadalmi intézmények, mint a család vagy az
egyház egyre inkább meggyengülnek, és így egyre kevésbé képesek támaszul
szolgálni a „krízisszituációba” került öngyilkosjelöltek számára. Ezt az értékés normavesztett állapotot nevezi Durkheim anómiának. Tulajdonképpen
Madách is ezt az anomikus állapotot írja le, csak komplexebben. Nem a tudós
fegyelmezett elmélyültségével, mint Durkheim, hanem a drámaíró – gyakran
látomásszerű – mozaikképeinek kavalkádjával, melyek a társadalmi lét
minden bugyrába betekintést engednek.
Most nézzük a „liberális piacgazdaság” patológiáját a londoni szín
kaleidoszkópján keresztül!
Feltételezhető, hogy az a tünet, amit legelőször tárgyal, az a legfontosabb
Madách számára, azaz a kultúra hanyatlása.7
A kultúrán belül is első a színjátszás: ahol a színjáték a színjátékban
dramaturgia során a bábjátékos görbe tükröt tart Ádám elé, ugyanis az ő
történetét adja elő vásári komédia szintjére süllyedve:
„A BÁBJÁTÉKOS
…
Mulatságos komédia nagyon,
Szemlélni, mint szedé rá a kígyó
Az első nőt, ki már kíváncsi volt
S mint vitte ez csávába akkor is már
A férfiút…„

(2660–5)

Paradox módon Durkheim prosperitási válságról is beszél, értve ez alatt, hogy a gazdaság
fellendülése idején is megugrik az öngyilkossági arányszám. Ezt a jelenséget azzal magyarázza,
hogy a fellendülés, de természetesen a válság is alapvető életmódváltozást okozhat a társadalom
tagjai számára, és az ehhez való adaptációs problémák miatt emelkedik meg az öngyilkossági
arányszám (Durkheim 1982).
7 Hogy mennyire fontos volt Madáchnak a kultúra, annak az akadémia székfoglalója is ékes
bizonyítéka:
„Két érzékkel nemesebb az ember az egész teremtett világnál, két érzékkel, mely egyedüli sajátja, áll
felül csupán az állaton, e két érzék egyikével a jót a rossztól különbözteti meg, másikával a szépet és
rútat ismeri szét.” (Madách 1862).
6
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A kultúra eróziójával kapcsolatban ábrázolja az elidegenedést:
„A ZENÉSZ
Dehogy tetszik, dehogy! Sőt végtelen kín
Ezt húzni napról napra, és nézve-nézni
miként mulatnak kurjongatva rajta.
E vad hang elhat álmaimba is.
De mit tegyek, kell élnem s nem tudok mást” (2790)
Marx a munkával kapcsolatban fogalmazza meg az elidegenedést, mint a tőkés
társadalom egyik legfontosabb attribútumát: az embert a munka tette
emberré, és most ettől idegenedik el (Boudon 1998). Madách az elidegenedést
a kultúra közvetítőinél – bábjátékos, zenész – önpusztító módon jeleníti meg,
ez a tömegigény kiszolgálása révén magának a kultúrának a felszámolását is
jelenti egyben. Ide kapcsolható még a nyegle alakja, aki szintén tömegigényt
elégít ki, csak a „tudomány” területén:
„NYEGLE
…
Ez az edényke élet-elixir,
Melytől megifjul a beteg, vén.
Ezt szedték hajdan a nagy pharaók,
Ez Tankréd bűvös bájitalja,
E szépítőt használta Helene,
Ez Kepler astrologiája. -” (2975)
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a kultúra és a tudomány hanyatlása
mögött a fogyasztói igények kielégítése révén az anyagi haszonszerzés a
mozgatórugó. Végső soron a fogyasztói társadalom csíráját láthatjuk, mely a
XX. és XXI. századi társadalomban válik majd csak meghatározó
jelentőségűvé.8
A tömeg a londoni színben, de a Tragédiában is többször előfordul, és mindig nagyon
ellenszenves:
„(Ezalatt egy ELITÉLTET hoznak taligán a színen keresztül,
a nép tolong utána.)
A TÖMEGBŐL
Siessünk. – Mondtam úgy-e, hogy mi gyáva. –
Most is daczos még – Fel csak, fel utána!”
Madách jó érzékkel tapint rá a tömeg lényeges attribútumaira, melyet sokkal
később Le Bon ír le szociálpszichológiai szempontból (Le Bon 1920).
8
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A társadalmi osztályok, illetve ezek ellentéte a következő problémakör. Erről
már készült egy tanulmány (Gyukits 2016), így most csak a témánk
szempontjából lényeges szempontokat emeljük ki. Madách nagyfokú szociális
érzékenységének adja tanújelét, ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy Ádám
Luciferrel munkásruhában ereszkedik a nép közé a Tower bástyájáról.
Tulajdonképpen az együttérzés már a legelső történelmi színben is
megjelenik, hiszen a fáraó végső soron e miatt is teszi szabaddá a népét. De
Lucifer interpretációjában a liberális kapitalizmus elnyomottainak sorsa
sokkal nyomorúságosabb, mint amilyen a fáraó rabszolgáié volt:
„LUCIFER
Egyiptomban sem hallott volna fel
Ilyen magasra a rabok nyögése,” (2610)
Hogy ez nem teljesen költői túlzás, arról Engels (1980) A munkásosztály
helyzete Angliában című szociografikus munkájában olvashatunk, mely 1845ben jelent meg először. Elképesztő állapotról számol be ugyanis, melyet jól
jellemez, hogy a nők gyakran a szövőgép mellett szülnek, és „ideális” esetben
is csak egy-két napot maradhatnak otthon az újszülöttel.
Madách különböző munkástípusokat ábrázol. A sorsa változhatatlanságába
belenyugvó apatikus:
„MÁSODIK MUNKÁS
Csak az ital maradjon, elfelejtjük.

(2730)

A lázadó:
„ELSŐ MUNKÁS (Az asztalnál)
A gépek, mondom, ördög művei:
Szánktól ragadják a kenyeret el.
(2730)
…
A dús meg ördög, vérünket kiissza.
Most jőne már, hadd küldeném pokolba.
Több példa kéne, mint a múltkori.”
(2735)
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De megjelennek a társadalmi hierarchia csúcsán lévő népnyúzó tőkések is:
MÁSODIK GYÁROS
Erősebben kell hát befogni őket,
Dolgozzanak fél-éjjel gyárainkban,
Elég pihenni a másik fele,
Kinek álmodni úgy sem czélszerű.”
(2920)
Ennél is lényegesebb azonban az a rendszerkritika, mely a kapitalizmus
legitimációját kérdőjelezi meg:
„ÁDÁM
Mi verseny ez, hol egyik kardosan
Áll a mezetlen ellennek szemében.
Mi függetlenség, száz hol éhezik
Ha az egyes jármába nem hajol
Kutyáknak harcza ez egy koncz felett.”
(3105)
Lényeges, hogy nincs egyenlő versenyesély a piacon és a mély társadalmi
egyenlőtlenségek miatt nincs szabadság sem. Sőt:
„KAR
Majd, hogy a kiváló egyes a milljót semmíti meg.” (2575)
Ez az, amit Engels (1980) egyenesen szociális gyilkosságnak nevez a fent már
idézett munkájában. A tömegigényt kiszolgáló kultúra hanyatlása és szintén
emiatt a múltba forduló tudomány, továbbá a társadalmi intézmények
eróziója, a gyilkos verseny vezet az öngyilkos társadalom víziójához, melyet
csak felülről, a társadalom egészét szemlélve lehet megpillantani.
Egy hatalmas boszorkányszombatot idéző látomást tár Lucifer az álomban
most Ádám szemei elé: az öngyilkos társadalomét, ahol örökös körforgásban a
társadalom tagjai éjjel saját sírjukat ássák meg, ebbe beleugranak, majd reggel
újjászületnek,9 és ez a körforgás évezredekig eltart:

Érdekes párhuzam figyelhető meg az ókori egyiptomi világfelfogással: ahol minden nap újjá
születik a világ. (Bellinger 1993)
9
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„KAR
Bár egypár ezredév után
Még mindig nem lesz kész a nagy mű.
Bölcső s koporsó ugyanaz. – –
Ma végzi, a mit holnap kezd el” (3125) 10
Az ember, mint órásmester a szabad versenyes kapitalizmus koncepciójával
megbukott, érdekes, hogy miben látja Ádám ennek az okát: a mindenki harca
mindenki ellen elvén alapuló társadalomban a szolidaritás, azaz a kegyelet
hiánya, ami e társadalom végzete.
„ÁDÁM
Ismét csalódtam, azt hivém, elég
Ledönteni a múltnak rémeit
S szabad versenyt szerezni az erőknek. –
Kilöktem a gépből egy fő csavart,
Mely öszvetartá a kegyeletet.
S pótolni elmulasztám más erősbbel.” (3100)
Ádám a megoldást a közösségben véli megtalálni:
„ÁDÁM
Én társaságot kívánok helyette
Mely véd, nem büntet, buzdít, nem riaszt,
Közös erővel összeműködik,
Minőt a tudomány eszmél magának,
És melynek rendén értelem viraszt. –ˮ (3110)
Itt ismét eljutunk a közösség és a társadalom dilemmájához: miután az
órásmester-koncepció megbukott. A szabad versenyes kapitalizmus mellett az
összes többi társadalmi konstrukció is megbukott, hiszen erről szólnak a
korábbi történelmi színek. Ádám most a közösségben véli felfedezni a
megoldást, ez vezet majd el a falanszterhez. Végül megint individuális
horizonton keresztül látjuk a sírba ugró öngyilkosokat, akik közül egyesek
„Mégsincs tehát befejezve a nagy mű, legalábbis az Őstragédia utolsó szavai erről tanúskodnak.
Vagyis ez lehetett a vége nemcsak a börtönben írt Lucifernek, hanem valószínűleg az 1856–57
körül született második változatnak is.” (Andor 2008) A fenti idézet tökéletesen egybevág
Durkheim leírásával: „… a forradalom emberei közötti oly gyakori öngyilkosságot, legalábbis
részben valamilyen altruista lelkiállapot okozta. Ezekben a belső harcokban teli, és kollektív
lelkesedéstől fűtött években sokat veszített értékéből az emberi személyiség. Mindenen és
mindenek előtt a haza vagy a párt érdekei uralkodtak.” (Durkheim 1982: 214)
10
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búcsúlevél gyanánt néhány szót szólnak. Lényeges, hogy Madách itt nem egy
pszichológiai folyamatot akar láttatni, ezért nem is viselik magukon az
öngyilkosok pszichológiai habitusának jegyeit, mint amilyen például az ún.
beszűkült tudatállapot,11 hanem filozofikus üzenete van: az áldozatok számára
ebben a társadalomban ugyanis egyfajta megváltás az öngyilkosság:
„LOVEL
Kincsem nem nyújta boldogságot:
Most ingyen nyúgalmat találok.
(3140)
…
„AZ ELÍTÉLT
Maradj, bilincs, a hitvány por felett,
Más törvényt sejtek e küszöb megett.” (3150)
A bűnösök számára ez az igazság pillanata, azaz egyfajta utolsó ítélet:
„KATONA
Hívém, derék vagyok nagyon,
S egy rossz gödörben megbukom. -”

(3145)

„A NYEGLE
Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk:
Most a valónál mind elámulunk.” (3155)
Ebből az álombéli kollektív öngyilkosságból csak Éva – mint az örök szerelem
szimbóluma – az egyetlen, aki felmagasztosul – ez a reménysugár vezet át a
következő színbe.12

A párizsi szín Durkheim tipológiája szerinti altruista öngyilkosának tette pszichológiailag
megalapozott: tehát Madách ismerte vagy legalábbis ösztönösen megérezte az öngyilkos pszichés
habitust.
„S kell-é kezes jobb, mint magam vagyok?
Ki életem nem nézem semmibe.” (2190)
… Nem bízol bennem, látom, hát tanulj
Felőlem jobban vélekedni polgár. –
(főbe lövi magát)”(2195)
12 Éva az eszkimó színben fog majd az állati lét szintjére süllyedni – ez a vég –, minden (eszme)
elveszett: Ádám az álomból ébredése után öngyilkos akar lenni. Ádám öngyilkossága annyival
11
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Madách zsenialitását bizonyítja, hogy a londoni szín társadalmának
ábrázolását az öngyilkosok által használt nyelvi elemek felhasználásával
valósítja meg, azaz az önpusztító társadalomról az öngyilkosok nyelvén szólal
meg. Ennélfogva a londoni szín szociológiai és nyelvészeti elemzése korrelál. A
nyelvhasználatban megmutatkozó szuicid vonások, amelyek ez esetben az
önpusztító társadalom képét is kirajzolják, nyelvtudományi módszerekkel is
leírhatók.
A nyelv és a társadalom összefüggését a szociolingvisztika írja le.
A két jelenség koegzisztenciája azt jelenti, hogy egyfelől a társadalom alakítja a
nyelvhasználatot, másfelől a társadalomban élő ember formálja
nyelvhasználatával a társadalmat. A nyelv és a kultúra viszonyát tárgyaló
diszciplínák abból a tézisből indulnak ki, hogy kultúra mindaz, amit a
közösségben élő embernek tudnia kell ahhoz, hogy mindennapjait élje, hogy a
közösség tagja, azaz társadalmi lény legyen. Edward Sapir és Benjamin Lee
Whorf elmélete szerint a nyelv, amelyet az egyén elsőként, vernakuláris
nyelveként elsajátít, meghatározza világlátását: olyan kereteket, olyan fogalmi
kategóriákat ad számára, amelyek lehetőséget és akadályt is jelentenek
egyben a körülöttünk lévő világ jelenségeinek tudatosításában. A kognitív
nyelvészet és a pszicholingvisztika a nyelv létrehozását megelőző
gondolkodást a nyelvalkotó folyamat fontos részének tartja. Ez a lingvisztikai
szemléletmód a nyelv használójában nemcsak a mondatokat generáló
mechanizmust, hanem az embert, annak személyiségét, viselkedését, reakcióit
is látja. A nyelvhasználat, a pszichés-gondolkodási folyamat és a viselkedés,
azaz a nyelvi magatartásformák alkalmazása szorosan egybekapcsolódik.
Gondolkodásunk, viselkedésünk sajátos mintázata összefüggésbe hozható
beszédünk stílusával, megnyilatkozásaink nyelvi jegyeivel. A kontextusnak, a
megnyilatkozás szemantikájának pszichológiai relevanciája van.
Az öngyilkos hajlam és a nyelvhasználat összefüggésére több vizsgálat
is rámutatott. A londoni szín elemzésének metodikai alapját ezek a tartalmiszemantikai-nyelvi elemzések adják. A „fekete doboz”-modell elképzelői
szerint a tett és az azt megelőző kommunikációs stratégiák megfeleltethetők
egymásnak. A szuicid hajlamú emberben a tagadó grammatika dominál. Az
öngyilkosságot a kulturális minták kínálják, ezek pedig a nyelvben ragadhatók
meg.
Ezekben az empirikus kutatásokban általában a szöveg tagadásra utaló nyelvi
jegyeinek mennyiségi paramétereit határozzák meg. Az 1980-as évek végén
fennköltebb, hogy egy szikláról vetné le magát a mélybe, szemben a londoni színnel, ahol maguk
ásta névtelen tömegsírba ugrálnak az öngyilkosok.
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Walter Weintraub pszichiáter megállapította, 13 hogy a beszéd fontos
információt nyújt az egyén pszichikai állapotáról. Kategóriákba rendezte a
nyelvi jegyeket: vizsgálta a személyes tartalmú közléseket (az énre vonatkozó
kifejezéseket), az érzelemkifejezőket (pl. az érzelemre utaló igéket, úm. szeret,
gyűlöl, stb.), az ún. visszavonókat (pl. az ellentétes kötőszókat), a tagadás
jelenlétét (pl. a tagadószókat), a minősítőket (a mondatbeli jelzőket).
A krízisbeszélgetések elemzése során arra jutott, hogy a tagadás szövegszintű
megjelenése kivételesen jellemző az öndestrukcióra hajlamos egyénekre.
Fekete Sándor és Osváth Péter szorongással, depresszióval
kapcsolatos internetes levelezőcsoportokat vizsgált (2004). Hasonlóan
Weintraubhoz kategorizálták a nyelvi jegyeket: kvantitatív módszerrel mérték
a létige tagadó alakjait (nincs, sincs), a tagadó- és tiltószavakat (ne, nem, se,
sem), a se- előtagú általános névmásokat (senki, semmi), a negatív tartalmú
határozószókat (soha, sose, sehogy, semmire, semmiképp, stb.), a fosztóképzőt
(-tlan, -tlen, -talan, -telen), bizonyos névutókat (nélkül, kívül, helyett, stb.).
A levelek szövegeinek tartalmi-szemantikai elemzése azt mutatta, hogy a
szuicid csoportban a negáció (a tagadás, a nemlegesség) és a dichotóm
gondolkodás (fekete-fehér világlátás) szignifikánsan elkülönül az
egészségestől.
A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai
a depresszív dinamika nyelvi jegyeit kutatták az én-elbeszélésekben.
Véleményük szerint a tagadás túlsúlya mögött a világ értéktelenedése áll,
a tagadás dominanciája pedig utalhat a preszuicidális szindrómára, az
önagresszióra való hajlamra. Vizsgálatuk azt mutatta, hogy az öngyilkos
hajlamú csoportban nagy számban jelennek meg negatív kódú nyelvi
elemek.14
B. Erdős Márta a válságos élethelyzetben zajló kommunikáció természetével
foglalkozik kötetében (A nyelvben élő kapcsolat, 2005). Egy öngyilkosságmegelőző sürgősségi telefonszolgáltatás beszélgetéseit elemezte, a tagadó
jellegű, negatív kódú kifejezéseket vizsgálta.
Kézdi Balázs a tagadás nyelvi markereit igyekszik kimutatni diszkurzív
elemzéseiben (Kézdi 1995). A tagadást metaforikus kódként értelmezi.
Véleménye szerint nem tudatos tartalmi elemei ezek a szövegnek, sokkal
inkább a személyiség jegyei, melyek reprezentálnak egy világképet.

Eredményeit a Verbal Behavior in Everyday Life című könyvében foglalta össze. A vizsgálatban
több mint 200 személy vett részt.
14 http://narrativpszichologia.pte.hu/files/tiny_mce/LASZLO/Hargitai_etal_Pszich_2005_25_2.pdf
13
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A „negatív kód”, a „depresszív dinamika”, „az önpusztításra referáló
diskurzus” egyértelműen a szuicid hajlamú emberekre jellemző.
A fenti pszichológiai–pszichiátriai–pszicholingvisztikai vizsgálatokhoz
hasonlóan, melyek a nyelvi elemek mennyiségi paramétereit mérik,
elvégeztük a XI. szín mikrolingvisztikai vizsgálatát.
2. ábra

A szóasszociációs vizsgálat során a londoni színben rendkívül sok negatív
kódú lexémát találtunk. Ezek a nyelvi elemek szófaji csoportosításban – ige: pl.
elmerűl, félsz, elnyelendi, semmisíti meg, rettegsz, küzdesz, fáradsz, zúg, zajg,
korlátozza, átgyötörtél, ledűltek, zavarnak, kihalt, rettent; főnév: mortuus (!
’halál’), lélekharang, koporsó, harczában, sohaj, nyögés, jajkiáltás, gúny,
korlátfalak, kisértetek, átok, rabszolgákkal, rabok, veszély, könnyek, stb.;
melléknév: rekedt, rémes, kínzó, hitvány, stb.; igenév: feláldozván.
A kvantitatív elemzés során lexikai-szemantikai sajátosságokat kerestünk,
számláltunk; feltérképeztük a tagadó jellegű nyelvi markereket, a negatív
modalitású szavakat. A fenti táblázat összefoglalja az adatokat (lásd 2. ábra).
Ádám a szín elején lelkes, elszánt, optimista (ezt jelzik a pozitív tartalmú
lexémák: pl. szép, élet, buzdító). Később monológjaiban az ellentétek harcolnak
egymással, a szín közepétől pedig egyre negatívabb nyelvi kód jellemzi. Minél
alaposabban megismeri a londoni társadalmat, minél inkább belemerül a
vásárba, annál borúlátóbb lesz a világlátása. Más szereplők szövegeiben is
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negatív jelképpé lesznek a pozitívnak ható kifejezések (pl. az ibolyák, melyek
holt gyermek kezébe kerülnek).
Lucifer eleinte pozitívnak mutatkozik, mintegy csalétekként, majd – amikor
még Ádám derűlátó – szándékosan a rosszat mutatja fel. Lucifer fő jellemzője
az ellentétek láttatása. A luciferi monológok nyelvi elemzésében megvan az a
veszély, hogy ugyan pozitív konnotációjú a nyelvi elem, mintegy tetszését
fejezi ki a szereplő, holott a gúnyos félrevezetés vezérli. A londoni színben
Lucifer szövegeiben kétszer is előfordul a tagadás szó:
„Míg létez az anyag,
Mindaddig áll az én hatalmam is,
Tagadásul, mely véle harcban áll.
S mig emberszív van, míg eszmél az agy,
S fennálló rend a vágynak gátat ír,
Szintén fog élni a szellemvilágban
Tagadásul költészet és nagy eszme.”
Freud a tagadást az ítéletalkotás tudatos funkciójának nevezi. Két
fajtáját különbözteti meg: amikor az egyén állítást tagadólag mond el; s
amikor valamit, aminek tudatában van, nem létezőnek tekint. Az első
kategóriára jó példákat találunk a londoni színben – Cigányasszony: „Ne
üdvözüljek, hogyha nem igaz”; Éva: „Elég nem szép, hogy még nem láta meg”;
Anya: „Nekem még társa sincsen ellenemre”; Cigányasszony: „A közbejárót sem
kell feledni”.
A XI. szín mintegy 4000 szavából 370 tartozik a létige tagadó alakjai, a tiltó- és
tagadószavak, a nemleges névmások, határozószavak, névutók közé, s ide
számoltuk a fosztóképzős alakokat is. Ez a szöveg szókészletének közel 10%-a.
A preszuicidális szindróma, a diszkurzív szuicidológia paradigmája
nyilvánvalóan nyomon követhető a színben: a szereplők nyelvhasználatát a
negatív kód jellemzi, a szín végére a szereplők negatív kommunikációja
cselekvésbe torkollik: a haláltánc, a „danse macabre” után valahányan a sírba
hullanak („Bevégezők”). Egyfajta „búcsúlevelekben” köszönnek el a szereplők
az evilágtól a közös sírba ugrás előtt (A bábjátékos: „Im a komédiát
lejátsztam,…”; A korcsmáros búcsúztat: „Kiitta mindenik borát / Vendégeim, jó
éjszakát!”; A kisleány: „Kis ibolyáim mind elkeltek / Majd újak síromon
teremnek”. Nemcsak az egyén, hanem a közösség jellemzője a destrukció,
hiszen Éva kivételével mindenki megválik életétől.
Bizonyítottnak véljük tehát kiinduló felvetésünket, melyet a szociológia és a
nyelvtudomány elméletei is alátámasztanak: Madách Imre a londoni színben
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egy öngyilkos társadalmat mutat be. Az, hogy a szuicid hajlam kit jellemez: a
szereplőket (akik a madáchi személyiség projekciói), az írót vagy mindez a
társadalomábrázolás tudatos kelléke, az kérdéses. A költő a tudatos
szerkesztésre utal az Erdélyi Jánosnak írott egyik levelében: „Az egyes képeket
vagy momentumokat (…) úgy igyekeztem egymás után helyezni, hogy azok egy
bizonyos cselekvő személynél is mint egy lélektani szükségből következzenek
egymásból. (…) a socialismus gúnyolásával vádolsz, (…) a szabad verseny –
s’ mind azon eszmék gúnyolásával is vádolhatsz, mik a munka egyes részeinek
tárgyai, miket épen azért választottam tárgyaiúl, mert az emberiség
fejlődésének fő momentumaiúl nézem.” (Andor–Gréczi-Zsoldos 2015: 344)
A fentiekből összefoglalásul leszűrhető, hogy Madách a szociális
érzékenységen kívül kiváló diagnoszta is, hiszen a XIX. század közepén
Magyarországon épp csak szárnyát bontogató kapitalizmus tökéletes látleletét
adja.
Arany János 1877-ben írt Hídavatásában is – talán nem véletlenül – az
öngyilkos társadalom lidérces vízióját adja, de ez idő tájt már a kapitalizmus
mibenléte sokkal szembeszökőbb volt hazánkban. Még Arany is bőven
megelőzi korát, hiszen a kapitalizmus emblematikus bírálója, József Attila csak
a XX. században tűnik fel. Tehát Madách bő fél évszázaddal korábban ismeri
fel a társadalmi folyamatok irányát és mibenlétét. Sőt költői képeiben
megelőlegezi a társadalomelmélet főbb paradigmáit is, úgymint közösség és
társadalom (Tönnies), anómiaelmélet (Durkheim), konfliktuselmélet (Marx),
ahogy ezt fent láthattuk.
De vajon van-e még mondanivalója a Tragédiának a mai kor embere számára,
vagy, egy történelmi korszak lenyomata csupán? Szinte napi aktualitást ad a
műnek Piketty (2015) A tőke a XXI. században című nagy visszhangot kiváltó
munkája, melyben bizonyítja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek a fejlett
világban szakadékszerűen nőnek, és lassan elérik a Tragédia keletkezésének
idején tapasztalható mértéket (lásd 3. ábra).
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3. ábra
A tőke-jövedelem arány Európában 1870-2010.

In.: PIKETTY, Thomas (2015.): A tőke a XXI. században.
KOSSUTH, Budapest. (37. oldal)

1910-ben a magánvagyonok összesen hat-hét év, 1950-ben két-három év,
2010-ben négy-hat év nemzeti jövedelmének megfelelő nagyságúak. (Piketty
2015: 51).
Az önpusztító magatartásformák, ide értve az öngyilkosság mellett az
alkoholizmust és a kábítószer-fogyasztást is, Madách művének aktualitása
szintén megkérdőjelezhetetlen. Habermas (1994) szavaival szólva a modern
társadalom saját maga előtt szedi fel a síneket, de ez a kifejezés nem más, mint
az öngyilkos társadalom szinonimája.
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Osváth Andrea
Kimondani a kimondhatatlant Kommunikáció a párkapcsolatban
„Egyetlen ember nem adhat meg mindent a másiknak. (...)
De akarnia kell. És soha nem adhatja fel, hogy legalább megpróbálja.”
(Glattaumer: A hetedik hullám)

Az egyik legnehezebb interperszonális kommunikációnk a párkapcsolati. És a
leghosszabb is. Jó esetben…
Jól ismerjük a több ezer éves bölcsességet, mely szerint a helyén mondott szó olyan,
mint az aranyalma ezüst tányéron.1 Mégis mennyi fájdalom, szomorúság,
„mosolyszünet” vagy családi veszekedés született a nem megfelelő szavak miatt, vagy
azért, mert indulatos, netán hibáztató hangnemben történt a kommunikáció. A legtöbb
esetben a társ nem érti, hogy a másik miért pont úgy reagált, vagy miért van az, hogy
gyakran szinte ugyanazon forgatókönyv szerint vesznek össze, s ami a legérdekesebb,
hogy mindketten úgy érzik, a másik az, aki inkább hibás a kialakult helyzetért. A férfi
szerint a nő túlságosan érzékeny, a nő pedig azt gondolja, hogy a férfi érzéketlen.
Amilyen sok lehetőséget nyújthatna az örömre és boldogságra a kellemes modorú,
szeretetteljes beszéd, épp olyan sok csalódást okoz a megannyi apró, a másik által
gyakran észre sem vett bántás vagy figyelmetlenség.
A következőekben megkísérlem végig követni a párkapcsolati kommunikáció egyes
szakaszait az ismerkedéstől az együttélésig.

I. A párválasztás folyamata
(Tepperwein:2006)
1. szakasz: a találkozás, a „kiválasztás”, a kölcsönös vonzalom felismerése.
2. szakasz: az ismerkedés, a randevúk időszaka. Ebben az időszakban van
alkalmunk arra, hogy a közös témákat, érdeklődési területeket felfedezzük.
1

Példabeszédek könyve
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Az egyik fél ebben az időszakban átveszi a kezdeményező szerepet, a másik
„hagyja magát”. Ennek a szakasznak két további része van:




hódítás: annak megítéléséhez, hogy baráti vagy szerelmi kapcsolat
alakul-e ki általában négy-öt randevúra van szükség, bár vannak olyan
párok, akiknél az első alkalommal eldől: szerelemről van szó. Ez a szakasz
egytől három hónapig tart.
átmenetei időszak: az un. „köztes állapot”, amely három hónap után
következik be. Vannak párok, akik megrekednek ebben a szakaszban, nem
tudnak továbblépni, dönteni a kapcsolatuk további sorsáról.

3. szakasz: a döntés. Ha sikerül megtalálni a közös ritmust, akkor veszi
kezdetét a kapcsolat. Gyakran ebben az időben az egyik fél túl lassúnak vagy
gyorsnak érezheti a másik fél közeledését, megijed ettől, ezért megszakad a
kapcsolat. Nagyon fontos, hogy ha már megszületett az elhatározás az egyik
félben arra vonatkozóan, hogy nem kívánja tovább folytatni a kapcsolatot,
mást várt, remélt a kezdetben érzékelt jelekből, viselkedésből, vállalja fel ezt,
és nyílt, őszinte kommunikációban – ha nem megy szemtől-szemben, akkor
emailben, üzenetben – fogalmazza ezt meg a másik fél számára.
4. szakasz: a kapcsolat. A közös tervek, a stabilitás, az alkalmazkodás
időszaka, gyakran ebben az időben már együtt is élnek a felek. Kezdetét veszi
az egyezkedés időszaka, a döntések tekintetében gyakran az egyik fél
dominánsabbá válik.
A párkapcsolat három-hat hónap után alakul ki
és három szakaszra bontható.
1. harmonikus, idilli szakasz: A testi és lelki egymásra hangolódás gyönyörű
szakasza. Egyre bensőségesebb kapcsolat, a jövő tervezése jellemzi. Három
hónaptól egy évig tartó időszak, attól függően, hogy mennyi időt tudnak együtt
tölteni kettesben, és milyen külső elvárások vannak irányukban.
2. összecsiszolódási szakasz: Az udvarlás kezdetétől számítva a hattizenkettedik hónapban következik be. A legfőbb téma a házasság kérdése, a
vélemények egyeztetésének időszaka.
3. az összetartozás megerősítése: a kapcsolat második évére tehető.
Az egyik felet foglalkoztatni kezdi a házasság kérdése és egyre többet veti fel
ezt a témát a társának.
Természetesen ezek a szakaszok pár- ill. egyén-függőek, vannak kapcsolatok
ahol sokkal gyorsabban ill. lassabban követik egymást időben
a fenti szakaszok.
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II. Flört és udvarlás
A flört a kommunikáció egy különös formája, ami elengedhetetlen az
ismerkedés során. A flörtölés alapreceptje nagyon egyszerű: szemezés,
mosoly, közeledés, megszólítás. A nőknél a következő sorrend jellemző:
rápillantás, félrepillantás, ismét rápillantás, de már mosolyogva. Ezen a
ponton kell, hogy átvegye a szerepet, a kezdeményezést a férfi; hogy milyen
módszert választ, az egyén-függő, de nem árt, ha udvarias, előzékeny és
figyelmes.
A fenti folyamat két ember között nem véletlenül alakul ki, kölcsönös
vonzódáson, szimpátián alapul és mindketten aktív részesei az első pillanattól
kezdődően.
Timothy Perper (1985) amerikai antropológus írta le a fenti folyamatot, amely
a szereplők személyiségétől, ill. a szerepjátszás aktivitásától függően öt fázisra
bontható:
1. közeledés: az egyik fél megpróbál a másik fél közelébe férkőzni.
2. odafordulás: a potenciális fél finoman reagál a közeledésre, rápillant.
3. beszélgetés: eközben egyre inkább egymásra fókuszálnak, a teljes
szemkontaktus kialakulásáig.
4. érintés: a beszélgetés közben egyszer-egyszer megérintik egymást,
könnyed, laza mozdulatokkal, például egymás kezéhez érnek egy-egy
pillanatig.
5. szinkronizmus: ha mindketten kölcsönösen szimpatikusak egymásnak és
egyre gyakoribbak az érintések, akkor lassan mozdulataik mintha egymás
tükörképei lennének: egyszerre nyúlnak a kávés csészéjükhöz, boros
poharukhoz, egyszerre hajolnak egymás felé stb. Egy rövid időre
kiszakadnak a környezetükből, mintegy saját világot teremtenek maguk
számára.
A flört – legfőképp az első metódusok – a nonverbális kommunikáción alapul.
A másik nemnél elért sikerünk attól függ, képesek vagyunk-e a testi vonzódás
jeleit leadni, ill. felismerni.
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Ekkor főleg érzelmi szignálok kerülnek az interakciókba, amelyek érzelem- és
viszonyszabályozó funkcióval bírnak (Bagdy: 2002). Az udvarlás fázisában
erősen elkülönülnek a női, ill. a férfi gesztusok. 2

III. Az ismerkedés helyszíne
Nem az a döntő, hogy hol ismerkedünk, sokkal inkább az, hogy az
adott helyen jól érezzük magunkat, természetesen viselkedjünk, kényelmes
legyen számunkra a közeg. Olyan helyekre, közösségekbe érdemes járni, ahol
van arra lehetőség, hogy jobban megismerjenek bennünket és ez kölcsönös
legyen. A sportolás színterei, a vallási közösségek, a baráti összejövetelek, a
munkahely mind-mind olyan területek, ahol ez megtörténhet. Érdekes, hogy
ez utóbbi a leggyakoribb színtere a szerelmi kapcsolat, viszony
kialakulásának. A kollegák azok a személyek, akikkel naponta össze vagyunk
zárva, életünk nagyobb részét velük töltjük, nagyon jól ismernek bennünket,
mindennapi gondjainkat és örömeinket egyaránt megosztjuk velük. Ennek
okán kialakul egyfajta közösségi érzés, amelynek alapja az aktív
kommunikáció, a gyakori egymásra figyelés. Ennek kell működnie a
kapcsolatban is, ha ezt elveszítjük, lazulnak partnerünkkel az érzelmi szálak,
és ez egyre gyakrabban mutatkozik meg a kommunikációban, ill. annak
hiányában.
Természetesen beszélnünk kell a társkereső oldalakról is, hiszen a párkeresés
egyik legkedveltebb, legkönnyebb és leggyorsabb módja ez manapság, a
hatékonysága azonban kérdéses lehet.
Az ember-folyamatosan megítéli a környezete eseményeit, szereplőit
a jó–rossz, hasznos–káros, kellemes–kellemetlen dimenziók mentén. Előnyös,
ha gyorsan formálunk benyomást ismeretlen tárgyakról, jelenségekről,
emberekről. A másik emberről szerzett impresszióinkat azonban nem csak az
arc, a mimika, a gesztusok határozzák meg: a nyelvi magatartásunk az egyik
legfontosabb tényező a hatáskeltés során – legyen szó az írott vagy a beszélt

Férfi udvarlásgesztusok: Gallér-simogatás, ruha-igazgatás, hajsimítás, övben a hüvelykujj – a
legerősebb szexuális gesztus. Női udvarlásgesztusok: a fej hátravetése, szabaddá tett csukló, ringó
csípő, oldalpillantás, felhúzott váll feletti oldalpillantás, a lábkeresztezés gesztusai.
2
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nyelvről. Az online felületeken ráadásul az írás a nem nyelvi eszközök
hiányában kifejezetten nagy hangsúlyt kap.3
Hogyan alakítjuk ki első benyomásunkat a másik félről egy netes
társkereső oldalon? A fényképnél gyakran fontosabb a nyelvhasználat.
Magyarország egyik legnagyobb netes társkereső oldalának felmérése
alapján4 egy jó fényképpel a férfiak 61 százalékát, míg a nők csupán
38 százalékát lehet meggyőzni a társkeresőn. A látványnál azonban gyakran
fontosabb a tartalom, a válaszadók szerint a legnagyobb befolyással (76%) az
egymás között váltott üzenetek vannak arra, hogy sor kerül-e az első
randevúra. Érdemes már a kezdetektől figyelni, ugyanis a válaszadók
28 százaléka már az adatlapot látva eldönti, hogy szeretne-e találkozni
valakivel, több mint egyharmaduk pedig az ösztöneire hallgatva ad esélyt egy
személyes találkozóra.
A felmérés szerint a nyelvtani és helyesírási hibák (61%-ban)
eldönthetik, akarnak-e találkozni a másikkal a regisztrált társkeresők. Ezek
ugyanis nem csak az alapműveltség hiányát, hanem a szándék
komolytalanságát, az illető igényességének hiányát is jelenthetik.
Az egoista kijelentések a válaszadók felénél jelentenek kizáró okot. A nők több
mint fele egyértelműen visszautasító, ha szexuális utalásokat tesznek nekik a
társkeresőn, míg a férfiak több mint kétharmadát ez egyáltalán nem zavarja.
Az egyedülállók a fentieken kívül a pontatlan állításokat (37%), a negatív
kijelentéseket (37%) és a közhelyek használatát (34%) vélik a legnagyobb
hibának, amiket az adatlapunkon vagy egy bemutatkozó üzenetben véthetünk.
A fenti felmérés adatai is egyértelműen mutatják, hogy a chat, a netes
beszélgetés egy intellektuális vizsga, az első benyomások kialakulásának
elsődleges formája. Azonban – véleményem szerint – a személyes találkozás
dönti el igazán, hogy mennyire tetszik nekem a másik, a kulturális szignálok,5
a viselkedés meghatározza azt a döntést, hogy szeretnék-e még egyszer, akár
többször találkozni a másik emberrel.

véli Deme Andrea nyelvész, az MTA tudományos munkatársa in:
http://www.eletforma.hu/parkapcsolat (utolsó letöltés: 2016. október 18.)
4 uo. A felmérés az ELITTÁRS megbízásából készült.
5 Ilyen például a ruházat, a hajviselet, a tetoválás, testdíszítő elemek, a parfüm használata stb.
Ezek kifejezik az illető értékrendjét, társadalmi hovatartozását, identitását, ízlését stb. (Hatvani, E.
Varga, Taskó: 2001).
3
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Az első randevú
A beszélni ezüst, hallgatni arany közmondásunk szépen leírja, hogyan érdemes
viselkednünk az első találkozás alkalmával. Nagyon előremutató lehet, ha a
kommunikáció win-win állapottal zárul, ha mindkét fél egyformán részesült a
beszélgetésből.
1. A másik meghallgatása alapvető fontosságú. Egyrészt sikerül
bepillantást nyernünk az általa fontosnak ítélt dolgokba, rálátásunk lehet
a norma-és értékrendszerére, a prioritásokra, mindarra, amit magával
kapcsolatban fontosnak tart megosztani.
Arra hivatkozva, hogy „cserfes vagyok”, nem lehet magamhoz venni a
beszélgetés irányítását, nem szakíthatom meg folyton a partneremet azzal,
hogy velem is éppen az történt, amit ő éppen készült megosztani, hiszen
ezzel azt a benyomást keltem, hogy agresszíven kommunikálok, a
beszélgetés csak rólam szól.
2. A szemkontaktus fenntartása: az odafigyelés egyik legfontosabb jelzése,
segít a szimpátia kifejezésében is, „Fontos számomra, amit hallok!”üzenetet hordozza. Ha valaki kerüli a szembenézést, akkor joggal érezheti
a másik fél, hogy elutasítóan, figyelmetlenül bánnak vele.
3. A testtartás: törekedni kell a nyitott testtartásra, a bólogatás, az egyenes
tartás, a gesztikuláció egyaránt a kommunikációban való aktív részvételt,
az odafigyelést jelenti.
Minden ember vágyik a dicséretre, szeretné, ha elismernék,
elfogadnák őt. Ez egy olyan igény, ami elsősorban kívülről kaphat meg az
ember. Érdemes már az első találkozás alkalmával apró, megerősítő, dicsérő
jelzéseket küldeni a másik felé, amellyel szimpátiánkat is kifejezhetjük
(lsd. fent nonverbális jelzések).
Az első randevú alkalmával ki kell alakítani – az első néhány perces
izgatottság, zavarodottság után, ami természetes – an. un. közös kapcsolati
teret, amiben mindkét félnek alkalma van betekintést nyerni a másik
gondolatvilágába, életébe. Ehhez nagyon fontos, hogy minél több hipotetikus
kérdést tegyünk föl, amelyekkel egyrészt azt üzenjük, hogy érdekel a másik,
másrészt nekünk is nagyobb rálátásunk lesz a másik fél érdeklődési körére,
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mindennapjaira, egyszóval az életére. Ha nem jön létre a kapcsolati tér, akkor
vsz. nem lesz több találkozás sem.
Azonban nem árt a női, ill. férfi gondolkodás és –adódóan– a kommunikáció
különbségeit is szem előtt tartani. A nő, ha szimpatikus a férfi, gyakran már az
első randevú alkalmával megtervezi a közös jövőt, álmodozik a közösen nevelt
gyerekekről, családi életről. Ezzel szemben a férfi csak a jövő hétre tervez,
elgondolkodik egy újabb találkozásról, ha szimpatikus a partnere.
Miből adódik ez a különbség?

IV. A női és férfi kommunikáció különbségei
(Griffin: 2003)
Deborah Tannen You Just Don’t Understand (1990) című könyvében
egyszerű magyarázatot ad erre: a férfi és nő beszélgetése különböző kultúrák
kommunikációja. Szerinte más nemi nyelvet beszélünk, a férfi és női társalgási
dialektusokat két eltérő kulturális dialektusként foghatjuk fel, ezért fordulhat
az elő, hogy megpróbálunk egymással őszintén beszélni, de néha úgy tűnik,
mintha más nyelven, más nemi nyelven szólnánk egymáshoz.
Ennek alapvető oka abban rejlik Tannen szerint, hogy a nők szimmetrikus
kommunikációt folytatnak, hiszen mindenekelőtt emberi kapcsolatokat
keresnek. Ezzel szemben a férfiakra az aszimmetrikus kommunikáció
jellemző, mert őket a státusz kérdése foglalkoztatja. Azon dolgoznak, hogy
megőrizzék függetlenségüket, miközben a pozíció megszerzésén
munkálkodnak a teljesítmény orientált hierarchiában.
Természetesen ez nem minden férfira és nőre igaz, hiszen sok férfi nyitott a
meghittségre és sok nőt foglalkoztat a hatalom, a pozíció kérdésköre.
(Baxter és Montgomery (1996) kommunikációkutatók a kapcsolati
dialektikáról írt tanulmányukban éppen erre világítanak rá: minden
kapcsolatban érzünk különbséget az összetartozás és az elkülönülés között.)
Tannen szerint mindkét nem törekszik a meghittségre és a
függetlenségre, de a prioritásbeli különbségeket feloldhatatlannak gondolja.
A férfiak fegyverként, folytonos versengésre használják a verbalitást egymás
között. Hosszú magyarázataik oka a figyelemfelkeltés, az információközlés, az
egyetértés megkövetelése. Ez a monológ-típusú kommunikáció tájékoztatásra
alkalmas, nem kapcsolatteremtésre.
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Ezzel szemben a nők a másokról közölt történeteikben is a közösség iránti
vágyukat fejezik ki, gyakran attól sem riadva vissza, hogy önmagukat is
alábecsüljék,
pusztán
annak
érdekében,
hogy
támogatottságuk,
elfogadottságuk biztosítva legyen az adott közegben. Jobban tartják a
szemkontaktust,
gyakrabban
bólogatnak,
többször
mondják:
„Egyetértek veled, Ühüm, Igen” stb. kifejezéseket az odafigyelésük jeleként.
Ez az oka annak is, hogy gyakran beleszólnak beszélgetőpartnerük
mondatába, megszakítják a kommunikációt, befejezik az adott mondatot a
másik fél helyett.
Tannen elmélete – ha figyelembe vesszük az egyéni különbségeket – hasznos
lehet a döntés utáni fázisban, amikor komolyra fordul a kapcsolat, ill. még
inkább a szerelem második szakaszában. Ugyanis a szerelemnek két fázisát
szoktuk elkülöníteni (Chapman: 2010): az első fázisban a bizsergő érzés, az
érzelmi megszállottság állapota jellemző. Ez a szerelmi rögeszme átlagosan
két évig tart (Dorothy Tennov: 1972), ezt követően komoly erőfeszítéseket
kell tennünk, hogy a szeretet érzése fennmaradjon.
Felmerül a kérdés: Milyen eszközeink lehetnek ehhez?

V. A szeretetnyelv használata
(Chapman: 2010)
Amikor elmúlik az euforikus állapot és a hétköznapi dolgok újra reális
megvilágításba kerülnek, egyre nyilvánvalóbbá válik különbözőségünk, és
azon kaphatjuk magunkat, hogy néha még veszekszünk is azzal az emberrel,
akit korábban tökéletesnek láttunk.
Az udvarlás időszaka arra való, hogy a partnerek jobban megismerjék
egymást: a viselkedés, a bizonyos helyzetekben adott reakciók
megvilágíthatják, mennyire illenek egymáshoz lelkileg, szellemileg,
szexuálisan, a társas kapcsolatok szintjén stb., felismerjék, hogy megvan-e
bennük a kellő összhang a közös élethez. Ennek felméréséhez jó eszköz lehet
az 1. számú mellékletben található kérdéssor közös elolvasása, megválaszolása.
A szeretetnyelv az anyanyelvhez áll a legközelebb: az anyanyelvünkön
tudjuk leginkább kifejezni érzéseinket, ezen a nyelven értünk a legjobban.
Ugyanez érvényes a szeretetnyelvre. Mindenkinek megvan a maga elsődleges
szeretetnyelve, amely érthetőbben fejezi ki számára az érzelmeket, mint a
másik négy forma. Gyakran az együtt élő párok arra panaszkodnak,
135

KITEKINTŐ
hogy ugyan mindent megtesznek a kapcsolatért, amit csak képesek, a másik
mégis elégedetlen. Miért történik ez? A válasz egyszerű: ha nem ismerem a
másik elsődleges szeretetnyelvét, saját magam döntöm el, mi lehet jó neki.
Azonban ez sajnos nem vezet tökéletes eredményhez! Ha például a férj
lemossa az autót, lenyírja a füvet –kiveszi a részét a háztartásból–, a
szívességek nyelvét használja a szeretete kifejezéséül, azonban a feleség azt
válaszolja erre:„De sohasem beszélgetsz velem!”: kiderül, hogy számára
a minőségi idő a szeretetnyelv. Nem azonos nyelvet beszélnek.
De mi is az un. szeretetnyelv és mit jelent?
1. Elismerés: az elismerő, dicsérő szavak verbális megerősítést nyújtanak a
szeretett személynek. Az elismerés vonatkozhat a személyiségére,
külsejére, valamely cselekedetére, amit értünk vagy másért tett. Pl. „Szép
tőled, hogy lemostad a kocsit!”
2. Szívességek: a tettek számítanak, nem a szavak! Figyeljük meg, milyen
szívességekre reagál örömmel partnerünk, ezeket tegyük rendszeresen:
pl. ház körüli munkák, gyerekekkel való foglalkozás, tanulás, játék stb.
3. Ajándékozás: sokan akkor érzik a legjobban a szeretet irántuk való
megnyilvánulását, ha ajándékot kapnak. Az ajándék azt az érzést közvetíti
számukra, hogy partnerük akkor is gondolt rájuk, amikor nem voltak
együtt. Nem az ajándék értéke számít ilyenkor, hanem az, hogy tudjuk,
mire vágyik: figyeljük meg, hogyan reagál a másoktól kapott ajándékokra,
vagy akár kérdezzük meg tőle, mit szeretne kapni.
4. Minőségi idő: osztatlan figyelmünkkel tiszteljük meg partnerünket:
beszélgetünk, miközben figyelmesen hallgatjuk egymást. Ilyen lehet egy
közös séta, vacsora, ahol nem a mozgás ill. az étel, hanem a másik áll a
figyelem fókuszában.
5. Testi érintés: tudjuk, milyen hatalmas érzelmi erő rejlik a testi érintésben.
Az érintés érzelmi energiát közvetít azok számára, akiknek ez a
szeretetnyelve.
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V.1. Hogyan ismerhetjük fel saját szeretetnyelvünket?6


Saját viselkedésünk megfigyelése: figyeljük meg, hogyan szoktuk
kifejezni megbecsülésünket, elismerésünket mások iránt. Ha pl. gyakran
megölelünk, megérintünk ilyenkor másokat, akkor vsz. a testi érintés az
elsődleges szeretetnyelvünk.



Mire panaszkodunk leggyakrabban? Figyeljük meg, emberi
kapcsolatainkban mi zavar bennünket a legjobban. Ha az, hogy nem
kapunk elég segítséget, akkor a szívességek nyelvén beszélünk.
Ha keveselljük a barátainkkal töltött időt, akkor a minőségi idő a
szeretetnyelvünk.



Mit kérünk leggyakrabban másoktól? Ha sétálni, kávézni szeretnénk a
barátainkkal, akkor a minőségi idő, ha azt kérjük a barátunktól,
masszírozza meg a hátunkat, akkor a testi érintés a szeretetnyelvünk.
A kapcsolatok kommunikatív szerveződését Haley ill. Watzlawick és
munkatársai (Griffin: 2003) nyomán írják le, miszerint minden kapcsolati
kommunikáció egyfajta propozíció, amely a kapcsolat minőségére vonatkozik,
és amely – ha elfogadják a felek – normává válik. Így jön létre a kapcsolatok
kommunikatív fejlődése, amely megállhat, stagnálhat, visszafejlődhet vagy
hullámozhat, ill. a látszólagos stagnációk időszakában is rejtett területekre
kiterjedően változhat, gyakran sok ambivalenciával és bizonytalansággal,
amely részben abból ered, hogy a folyamatok nem tudatosak,
érzelem-irányítottak.
Ha a kapcsolat fejlődik, akkor az új normák bonyolultabbak, nagyobb
fokú közelséget engednek meg, nő az intimitás mértéke. Ha a kapcsolat
visszafejlődik,
a
normák
egyszerűsödnek.
Azonban
minden
megnyilvánulásnak kommunikatív jelzésértéke van, és ez a jelzés
egyszersmind állapotkifejező is. A kapcsolat fejlődő időszakában több időt
akarnak egymással tölteni a felek, az időigény kapcsolatépítő szignál.
De ilyen jelző az önfeltárás mértéke, ill. az interakciókban az elfogadó érzelmi
jelzések száma is. (Bagdy: 2002).
Ezt a folyamatot vizsgálta Olson is, az alábbiakban röviden bemutatom
e vizsgálat eredményét.

6

Saját szeretetnyelvünk megismerésében segít: in: http://static.kgyt.hu/love.html

137

KITEKINTŐ

VI. A kommunikáció, mint segítő dimenzió Olson
OCST-jében7
Olson elismert amerikai pár- és családterapeuta, a Minnesotai Állami
Egyetem professzora, valamint a Life Innovations pár- és családterápiás
tanácsadó szolgálat vezetője. Az általa kifejlesztett Pár- és Családtérkép
(más néven a házassági és családrendszerek Circumplex modellje) az egyik
legnépszerűbb családvizsgáló eljárás napjainkban. Olyan új látásmódot kínál
fel, melynek lényege a pár- és családi funkcionalitás egységes megragadása,
struktúrájának, működésének feltérképezése, és fejlődésfüggő valamint,
szituatív változásainak dinamikus áttekintése. Eredetileg a modell nem
tartalmazta a párkapcsolati kommunikációt, mint a vizsgálat tárgyát, de
később egyik fontos tényezőjévé vált.
Ennek az az oka, hogy Olson megfigyelései szerint a kiegyensúlyozott
párok és családok (akik a modell középpontjában helyezkednek el) általában
pozitívabb kommunikációval jellemezhetők, mint a többi típus. A hatékony
kommunikációs stílus megkönnyíti a kohézió és az adaptivitás fődimenziók
közötti mozgást, valamint a két dimenzió közötti egyensúly létrehozását és
fenntartását.
A
szegényes
kommunikáció
megakadályozza
a kiegyensúlyozatlan rendszerekben való mozgást, és növeli annak a
valószínűségét, hogy a rendszerek a szélsőséges területeken maradnak.
Olson a pozitív kommunikációs stílus jellemzőit az alábbiakban fogalmazta
meg:





egyértelmű és kongruens üzenetküldés,
empátia,
támogató megjegyzések,
hatékony problémamegoldó képesség.

A szerző a modell alapján két eljárást dolgozott ki. A CRS (Klinikai értékelő skála) a külső
megfigyelő perspektívájából méri és értékeli a családi funkcionalitás minőségét, a FACES (Családi
Adaptivitási és Kohéziós kiértékelő skála) belülről, a családtagok perspektívájából ragadja meg
ugyanezt. Emellett, a szerző nevéhez fűződik az ENRICH tesztcsalád is, amely a párkapcsolat
minőségét méri, fejlesztő tréningek keretében.
in: Kisgyörgyné Pongrácz Dóra, Tóth Melinda, Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke: A Circumplex
Modell és az OCST IV.: David Olson Családdinamikai strukturális modelljének és mérőeljárásának
ismertetése in: http://www.webcreator.hu/tankonyv/reszletest.html utolsó letöltés: 2016.
október 10.
7
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Anegatív kommunikációs stílus jellemzői:
 inkongruens, leértékelő üzenetküldés,
 az empátia hiánya,
 negatív megjegyzések,
 gyenge problémamegoldó képesség,
 paradox vagy kétértelmű üzenetek.
Az Olson-tesztben szerepet kap a párkapcsolati és családi kommunikáció
jellemzése: ezen belül a családtagok egymásra fordított figyelme, az
önfeltárás, az egyértelműség, a folytonosságra törekvés, az egymás iránti
tisztelet és megbecsülés kifejezése. A meghallgatási képesség esetében a
hangsúly az empátián és a figyelmes meghallgatáson van, az önfeltárás a saját
és a családdal kapcsolatos érzelmek megosztását segíti elő. Az egyértelműség,
a témánál maradás, a tisztelet és a megbecsülés szintén a családi
kommunikáció és problémamegoldó képesség alapvető aspektusainak
számítanak.
A párkapcsolat – mint láttuk - folyamatos figyelmet, karbantartást, nyílt,
őszinte kommunikációt igényel mindkét fél részéről. Ehhez ad segítséget a
tizenegy téma mentén bemutatott példasor a 2. számú mellékletben.
Ahhoz, hogy szeretetteljes kapcsolatot tudjunk kialakítani és fenntartani egy
másik emberrel, fontos, hogy felismerjük saját szükségleteinket, és a ki is
merjük mondani azokat. A szeretet és a félelem az a két alapérzés, ami
gyakran meggátol bennünket ebben. Félünk kimondani azt, hogy szeretjük a
másik embert, szerelemmel szeretjük őt, mert félünk attól, hogy visszautasít
bennünket. Félünk kimondani, ha valami rosszul esett, mert úgy érezzük, ezzel
megbántjuk, és ezzel együtt el is veszítjük a szeretetét.
Félünk attól is, hogy elesettnek lát, láthat bennünket ilyenkor a másik.
Ám éppen a titkolt vágyak, a ki nem mondott érzések keltik ezt a benyomást.
Ha nem adunk nyíltan hangot igényeinknek, vágyainknak, akkor azok indirekt
módon jutnak kifejezésre (Tepperwein: 2006) és éppen ebből adódhatnak
a félreértések, félreértelmezések.
Ahhoz, hogy fel merjük vállalni érzéseinket, aggályainkat, elsősorban
magunkat kell ismernünk, elfogadnunk, fejlesztenünk, de legfőképpen
szeretnünk. „Az egyetlen valóságos kapcsolat az önmagamhoz való viszony,
minden egyéb csak ennek visszatükröződése …. Ahogy lassacskán
megtanulom szeretni és elfogadni önmagam, automatikusan másoktól is
szeretetet és elismerést kapok. … Azzal, hogy kész vagyok komolyan átadni
magam saját érzéseimnek, megteremtem annak feltételét, hogy másokkal is
intim kapcsolatot alakíthassak ki.” (Tepperwein 2006: 53)
És ekkor már nem félek kimondani azt, amit addig kimondhatatlannak hittem.
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1. számú melléklet
Párkapcsolati kommunikációs kérdéssor
Az együtt járás célja




Milyen személyes sikereinket, kudarcainkat beszéltük már meg együtt?
Mennyire avattuk be egymást a szexuális életünkbe?
Mit tudunk egymás pénzügyi hátteréről?

Tanulmányi és szakmai előmenetelünk





Milyen tanulmányi célokat tűztünk ki az elkövetkező 5 évre?
Milyen szakmai célokat szeretnénk megvalósítani?
A kapcsolat inkább segít vagy inkább hátráltat bennünket ezen célok
elérésében?
Milyen mértékben fogadja el és értékeli partnerünk ezeket a céljainkat?

Értelmi világunk





Szoktunk-e közösen cikkeket olvasni, megbeszélni az olvasottakat?
Ha politikai kérdésekről beszélgetünk, hogyan reagál partnerünk az
álláspontunkra?
Amikor nem értünk egyet valamiben, van-e lehetőségünk arra, hogy
kifejtsük álláspontunkat?
Ki tudjuk-e fejezni egyet nem értésünket anélkül, hogy elutasítóak,
barátságtalanok lennénk?

Érzelmi világunk



Milyen gyakran osztjuk meg érzelmeinket a partnerünkkel?
Hogyan reagál ő erre? Milyen fejlődést szeretnénk elérni kapcsolatunkban
e téren?

Társas életünk





Milyen társasági eseményeken vettünk részt az elmúlt hónapban együtt?
Milyen sporteseményen vettünk részt vagy néztünk együtt a tévében?
Az elmúlt egy hónapban hány filmet néztünk meg együtt? Hány zenei
eseményen voltunk együtt?
Milyen fejlődést szeretnénk elérni kapcsolatunkban e téren?
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Lelki életünk




Beszélgettünk-e már spirituális hátterünkről?
Hogyan viszonyulunk a hithez, Istenhez?
Milyen fejlődést szeretnénk elérni kapcsolatunkban e téren?

Testi kapcsolat





Melyek azok az érintések, amelyek szeretetet és megerősítést fejeznek ki
számunkra?
Megbeszéltük-e már, hogy milyen érintést érzünk zavarónak, nem
helyénvalónak?
Előfordult-e már, hogy partnerünk számunkra zavaró érintést
kényszerített ránk?
Milyen fejlődést szeretnénk elérni kapcsolatunkban e téren?8

Forrás: Gary Chapman: 12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt. Bp. Harmat, 2012.
(saját szerkesztés)
8
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2. számú melléklet
Kapcsolatok karbantartása: stratégiák és példák 9
 Kommunikációs stratégiák
1. Beszélgetés: „Több időt szentelek a párommal való beszélgetésre.”
2. Szimbolikus kapcsolat: „Napközben felhívom a páromat csak azért, hogy
megkérdezzem, hogy van.”
3. Nyíltság és őszinteség: „Nyílt és őszinte vagyok a páromhoz.”
4. Beszélgetés a nap eseményeiről: „Elmondom a páromnak, hogy milyen
napom volt.
5. Érzések megosztása: „Megosztom az érzéseimet a párommal.”
 Metakommunikáció
1. Beszélgetés a problémákról: „Megbeszélem a párommal a
kapcsolatunkban fellépő problémákat.”
2. Időközi beszámoló a fejlődésről: „Párommal rendszeresen megbeszélem a
kapcsolatunkat.”
3. Lehiggadás a beszélgetés előtt: „Megvárom, amíg lehiggadok, mielőtt
felvetem a problémáinkat.”
4. A partner hibáinak felvetése: „Rámutatok a párom hibáira, illetve közlöm
vele, hogy azok milyen károkat okoztak a kapcsolatunkban.”
 A metakommunikáció elkerülése
5. „Hallgatok, és megvárom, amíg a problémák maguktól megoldódnak.”
 Antiszociális stratégiák
1. Civódás: „Vitatkozom vagy veszekszem a párommal.”
2. Ultimátumok: „Ultimátumot intézek a páromhoz vagy megfenyegetem,
hogy elhagyom.”
3. Pökhendiség: „Durva, sértő, udvariatlan és tiszteleten vagyok a párommal
szemben.”
4. Morcosság: „Duzzogok, felhúzom az orrom, és következetesen nem szólok
a páromhoz.”
5. Túlzásba vitt kritikusság: „Állandóan korholom, kritizálom a páromat.”
9

Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat Kiadó, 2003. 151-152. oldal.
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6. Csökönyösség: „Önfejű vagyok; nem vagyok hajlandó beadni a derekamat
vagy kompromisszumot kötni a párommal.
7. Szóbeli utalás a kapcsolat kilátástalanságára: „Megmondom a páromnak,
hogy nem látom a házasságunk jövőjét.”
8. Az érintkezés megszakítása: „Elmegyek otthonról anélkül, hogy
megmondtam volna a páromnak, mikor jövök vissza.”
9. Hűvös viselkedés: „Ridegen bánok a párommal.”
10. Az önfeltárulkozás felfüggesztése: „Nem beszélek annyit magamról a
páromnak, mint szoktam.”
11. Szívességek visszautasítása: „Nem teszek szívességeket a páromnak, úgy,
mint az előtt, vagy nem vagyok hajlandó elfogadni azt a szívességet, amire
nyilvánvalóan szükségem lenne.”
12. A hűség, a közös élettér és a közös jövő veszélyeztetése: „Megcsalom a
párom, vagy úgy teszek, mintha lenne egy másik kapcsolatom, illetve
flörtölnék egy harmadik személlyel.”
 Proszociális stratégiák
1. Kedvesség: „Udvarias, előzékeny vagyok a párommal. Tisztelem a párom.”
2. Vidámság: „Vidám, kellemes természetű, szórakoztató társaság vagyok a
párom számára.”
3. Tartózkodás a kritikától: „Nem kritizálom a páromat.”
4. Megengedő
magatartás:
„Képes
vagyok
megalkudni
vagy
kompromisszumot kötni a párommal.”
5. A kapcsolat jövőjébe vetett hit ápolása: „Olyan témákat hozok fel a
beszélgetések során, mint például házvásárlás, gyermekvállalás, amelyek
arra utalnak, hogy a kapcsolatot hosszú távra tervezem.”
6. Együttérzés: „Barátságos, kedves, együttérző, megértő vagyok a
párommal, a támasza vagyok.”
7. Odafigyelés: „Megpróbálok jobban odafigyelni a páromra.”
8. Szívességtétel: „Szívességet teszek a páromnak.”
9. A ragaszkodás, a közös élettér, a közös jövő megerősítése: „Hűségemről
biztosítom a páromat.”
 Szertartások
1. A fontos dátumok megünneplése: „Nem feledkezem meg a párom
születésnapjáról, a házassági évfordulónk időpontjárók, anyák napjáról és
más különleges alkalmakról.”
2. Nosztalgia: Párommal közösen felidézzük az együtt átélt régi, szép
élményeinket.”
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3. A kapcsolat befejeződésének megvitatása: „Megbeszélem a párommal, mi
történne, ha a kapcsolatunknak válás vagy valamelyikünk halála miatt
vége szakadna.
4. Ünnepélyes kibékülés: „Megcsókolom a páromat és kibékülök vele.”
5. Kapcsolat-ünnepeke: „Elmegyünk vacsorázni egy elegáns helyre, vagy a
párom kedvenc vendéglőjébe.”
6. A ragaszkodás szóbeli kifejezése: „Megmondom a páromnak, hogy
szeretem.”
7. A szeretet nonverbális kifejezése: „Átölelem és megcsókolom a páromat.”
8. Dicséret: „Megdicsérem a páromat.”
9. Ajándékozás: „Ajándékot adok a páromnak.”
 Ceremónia nélküli spontaneitás
1. „Meglepem valamivel a páromat.”
 Összetartozás
1. Együtt töltött idő: „Több időt töltök együtt a párommal.”
2. Együtt végzett tevékenység: „Több dolgot csinálok együtt a párommal.”
3. Az ismeretségi körrel eltöltött idő: „A párommal együtt töltünk időt a
gyerekeinkkel, a rokonsággal, vagy a barátinkkal.”
 A függetlenség keresése illetve engedélyezése
1. Megengedem, hogy a párom egyedül legyen vagy másokkal találkozzon,
ugyanakkor én magam is időt szakítok arra, hogy egyedül lehessek vagy,
hogy másokkal találkozzam.
 Külső támogatás keresése
1. Külső segítség keresése: „Házasságon kívül keresek segítséget, például
házassági tanácsadóhoz fordulok.”
2. A vallás közös gyakorlása, közös imádság: „Együtt imádkozom a
párommal vagy együtt járunk
3. templomba.”
4. A vallás egyéni gyakorlása, önálló imádkozás: „Egyedül imádkozom, hogy
útmutatást kapjak a
5. házasságomhoz.”
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Havasi Virág
A művészetterápiák és alkalmazási
lehetőségeik a szociális szférában valamint a
szociális munkások képzésében
Cathy A Malchiodi írja a Művészetterápia kézikönyvének előszavában
(Handbook of Art Therapy), hogy az elmúlt 60 évben a
(képző)művészetterápia a pszichiátriai kórházak egy eszközéből a kezelés
elsődleges formáivá vált közösségi centrumokban, családon belüli erőszak
áldozatainak menedékházaiban, de ezen kívül jelen van mentális betegek,
fizikai fogyatékosok, kognitív zavarral rendelkezők, elhanyagolt, abúzust
elszenvedett gyerekek, fizikai betegségek kezelésében, családok, párok
terápiájában, tanulási zavarok oldásában, függők kezelésében, a gyászmechanizmus segítésében. (Malchiodi, 2012) Nem „csak” az alkalmazási
területek ilyenek gazdagak, hanem az alkalmazott módszerek (noha
természetesen közöttük sok átfedés, párhuzamosság található), a képzések és
kutatások száma és változatossága is. A művészetterápia más ágainak
kézikönyveiből
is
hasonló
fejlődési
tendencia
rajzolódik
ki
(lsd pl. Music Therapy Handbook, Current Approaches in Drama Therapy.)
A magyarországi helyzet ettől igencsak eltérő. Ki kell emelni Antalfai
Márta (iskolateremtő, komplex művészeti terápia és meseterápia), Németh
László (képzőművészet terápia), Farkas Vera (képzőművészet terápia), Polz
Alain (képzőművészet, mozgás- és táncterápia, játékterápia), Hász Erzsébet
(irodalom terápia), Merényi Márta (mozgás- és táncterápia), Nagy Márton
(mozgás- és táncterápia), Bálint Árpád (zeneterápia), Boldizsár Ildikó
(meseterápia) és Trixler Mátyás (iskola teremtő, pszichiáter) munkásságát 1,
ezen kívül az országban jelen levő fórum színház, playback színház,
pszichodráma, valamint Integrált kifejezés- és táncterápia műhelyeket, a
Gabrielle Roth féle 5 ritmus táncmeditációt, illetve Dienes Valéria
örökségének, az orkesztrikának az ápolását.
A művészetterápiás képzőhelyek száma is csekély Magyarországon.
A Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület Szocioterápiás
1

A publikációs tevékenységet is folytató képviselőket neveztem meg.
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csoportvezető képzése regisztrált felnőttképzés, előképzettséget nem kíván.
Képzőművészet-, mozgás-, zene-, és biblioterápia szerepel a képzési
2
programban. Biblioterápia szakirányú továbbképzést akkreditált a Pázmány
3
Péter Katolikus Egyetem. Ezen kívül a biblioterápia a 90-es évektől a magyar
bölcsész képzésben is jelen van a bármely hallgató által szabadon választható
tárgyak között. A Lelki Egészségvédő Alapítványnak vannak meghirdetett
„Személyiségfejlesztés Komplex Tematikus Művészeti Terápiával” és
„A személyiség komplex fejlesztése a Kincskereső Terápiás Módszerrel”
4
képzései. A Wesley János Lelkészképző szakirányú továbbképzése a Komplex
5
művészeti terapeuta képzés. Az Integrált kifejezés és táncterápia (IKT)
csoportvezetői képzés akkreditált felnőttképzés, az Integrált Kifejezés- és
6
Táncterápiás Egyesület égisze alatt. Zeneterápia – illetve Képzőművészet
7
terápia- a Pécsi Egyetem szakirányú továbbképzéseként tanulható. A Magyar
8
Pszichodráma Egyesület hirdet Pszichodráma vezető és asszisztens képzést.
Metamorphozis meseterápia képzés orvosok és pszichológusok számára
elérhető, illetve alkotó-fejlesztő meseterápia pedagógusoknak és alkotó9
fejlesztő meseterápia a gyerekvédelemben is akkreditált képzések.
Németh László egy 2003-as cikkében kifejti, hogy a művészetterápiás
módszer alkalmazása miért lenne hasznos a szociális munkások
készségfejlesztésének önismereti részében. A diákok későbbi viszonyulását a
szociális munka csoport formájához a művészetterápiás saját élmény
alapvetően meghatározhatja. A készségfejlesztő csoportban való részvétellel a
diákok szocializálódhatnak a csoport munkára, a csoportvezető és a
csoporttag között létrejövő modellértékű kapcsolati minta alakítható ki és
adható át. Ez a minta alkalmazható majd a későbbi segítő-kliens
viszonylatban. A művészetterápiás csoportban a csoport vezetője tudatosan
kioltja a hierarchiát, törekszik azt elérni, hogy a csoporton belüli
megnyilvánulások a minősítés helyett a megértést szolgálják. E csoportokban
lehetővé válik az egyéni értékrend szabad megválasztása, az eltérő
értékrendek létezésének tudatosítása és a más értékrendekkel szembeni
tolerancia. A csoporttagok döntési szabadsága, a személyiség tisztelete is
http://www.mmszke.hu/
https://btk.ppke.hu/kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzesek
4 http://www.lelkiegeszsegert.hu/muveszetterapia.html
5 http://www.wesley.hu/szak/komplex-muveszeti-terapeuta
6 http://tancterapia.com/hun/index_hun.php?url=main.php
7 http://alumni.pte.hu/hu/article/pte-muveszeti-kar-muveszetterapia-felveteli-tudnivalok-2014200
8 http://www.pszichodrama.hu/kepzesek
9 http://metamorphoses.hu/index.php/kepzesek
2
3
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megvalósul. A csoportvezető kérdező alapviszonyulása a másikra figyelő, a
másik számára definiálást biztosító helyzet. A csoporton belül szerzett
tapasztalatok beépülnek az egyéni értékrendbe. (Németh, 2003)
Németh László az említett tanulmányában külön hangsúlyozza, hogy
mennyire fontos a szociális szolgáltatásokban a szociális munkás kreativitása.
A szociális munkásnak egyrészt segítenie kell az egyént, hogy a
megélhetéséhez szükséges javakra szert tegyen, másrészt a kliens mellett kell
állnia és el kell juttatnia oda, hogy a világra vonatkozó vesztes pozícióját meg
tudja változtatni. Számba kell venni az eddigi megoldásokat és egyéni
megoldást találni. A szociális munkásnak képesnek kell lennie a helyzetek
megértésére,
elemzésére,
megoldási
javaslatok
kidolgozására.
Ehhez kreativitás kell. A kreativitás segítheti az érzelmi terhek
feldolgozásában is. (Németh, 2003) Németh László ezen érveket amellett
sorakoztatta fel, hogy kreativitás serkentő művészetterápiás saját élményben
részesüljenek a szociális munkás képzésben részt vevőknek. Ettől azonban
tovább mennék, és fontosnak tartanám, hogy a képzésbe beépüljön a
művészeti terápia eszközrendszerének ismerete is-az MA szinten.
Jelen cikk e gondolat jegyében először bemutatja a művészetterápiák
ágait és rövid történetüket, majd a képzőművészet terápiák és azon belül is
kiemelten a Katarzisz Komplex Tematikus Művészetterápia (továbbiakban
KKTMT), valamint a Kincskereső Meseterápia hatásmechanizmusát és
személyiségre gyakorolt hatását. Választásom két okból esett ezen módszerek
bemutatására. Egyrészt, bár saját élményű tapasztalatom más
művészetterápiás ágak és módszerek területén is van, de csoport vezetési
tapasztalatom csak ezen a téren. Másrészt a szociális munkások képzésébe
ezen módszerek elsajátítását tartanám elsősorban beépíthetőnek. Ezek a
módszerek ugyanis elsősorban nem a terapeuta, hanem az alkotó és a csoport
saját meglátásaira építenek. A terapeuta tehát viszonylag passzív, alkalmat
teremt, keretet szab, teret ad. Különleges képességek, adottságok nem
szükségesek a terapeuta részéről, egyszerűen alkalmazhatóak a metódusok,
így a szociális munkás hallgatóknak könnyű lehet elsajátítani. A KKTMT és a
Kincskereső Meseterápia is széleskörű személyiségfejlesztő, közösségépítő
hatásokkal bír, miként azt a későbbiekben látni fogjuk, így nagy „hozzáadott
értéket” tud „teremteni”. Alkalmazásuk „veszélytelen”, hiszen a kliensek olyat
nem mondanak ki, amit nem tudnak feldolgozni, mert az alkotások és azok
feldolgozása során „csak az jön ki, ami kikívánkozik”. (Antalfai, 2016)
E módszerek ráadásul több művészeti ág bevonására épülnek (zene, irodalom,
képzőművészet), és aktívan csak kézzel kell alkotni benne
(rajzolni, festeni, agyagozni, ragasztani), ami talán a legkevesebb gátlás alatt
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áll a művészeti ágak eszközrendszerei közül és így gyakorlásuk nem kíván
előképzettséget.

I. A művészetterápiák csoportosítása és története
Az alkotás folyamata, a művészeti alkotások befogadása és a
művészetterápia három különböző, de egymással szorosan összefüggő
jelenségcsoport. Az un. aktív (cselekvő résztvevő) művészetterápiás
folyamatban a kliens egy adott művészeti technikával fejezi ki, jeleníti meg
élményeit. A befogadó (receptív, élményfeldolgozó) művészetterápia
folyamatában pedig kész műalkotások befogadása és az általuk keltett
pszichés hatások átélése, megértése, feldolgozása történik. Mindkét típus két
további megközelítési módra épülhet: az alkotásközpontú és az alkotást
eszközként használó terápiás eljárásokéra. Az első esetben, amit szublimációs
megközelítésnek is neveznek, az alkotás folyamata hordozza a terápiás hatást,
így az alkotás létrejöttével le is zárul a terápiás folyamat. Az alkotást
eszközként alkalmazó művészetterápiában az alkotás a terapeuta és a
páciens kommunikációjának az alapja, az elkészült alkotáshoz kötődik egy
megbeszélés, értelmezés, jelentéstulajdonítás, szabad asszociáción keresztüli
„feldolgozás”. (http://www.mmszke.hu/)
A művészetterápiák további csoportosítási lehetőségét adja, hogy
mely művészeti ág, ágak használatára épülnek. E szerint beszélhetünk
képzőművészet-, zene-, tánc- és mozgás-, dráma-, biblio (vagy irodalom)
terápiáról. Az angolszász szakirodalomban művészetterápia név alatt
kifejezetten a képzőművészet eszközeivel végzett terápiás munkára utalnak, a
magyar nyelvhasználatban a művészetterápia szó tágabb értelemben
használatos és egy ága a képzőművészet terápia. Számos integrált módszer is
létezik, melyek két vagy több művészeti ágat kombinálva alkalmaznak a
terápiás folyamatban.
Megkülönböztethető a művészetterápia a művészet pszichoterápiától.
Az első esetben a hangsúly az alkotási folyamaton van, ennek tulajdonítható a
terápiás hatás, a második esetben pedig az alkotáson, mely elősegíti a
kommunikációt a páciens és terapeuta között (Trixler, 2005). Valójában a
kettőt együtt alkalmazzák, csak különböző arányban a különböző módszerek
(Antalfai, 2015).
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Művészet és terápia összekapcsolódása olyan régi, mint maga a társadalom.
(Vick, 2015) A primitív társadalmak sámánjai a zene és tánc segítségével
kerültek transz állapotba, űztek ki betegséget, rossz szellemeket.
(Wheeler, 2015) Zene okozta érzelmi kitörésekről, eksztázisról beszámolnak
görög és római források is. Aszklepiádész a melankolikus, lehangolt
embereknek frígiai, a túl élénk, mániákus emberek számára dór és líd dalokat
ajánlott. A zene és tánc eksztázist kiváltó, illetve gyógyító eszközként való
használatáról a középkorban is vannak források, így Celestina toledói
javasasszony pl. fogfájás ellen javasolta egy bizonyos dal ritmusának
folyamatos kopogását. Táncjárványokról is többször hírt adnak a történeti
források. (Király, 2005)
Korán felismerték, hogy a zenének nem csak az egyének lelki
egészsége szempontjából van szerepe, de a társadalom jólléte szempontjából
is. Egy kínai legenda szerint őrizni kellett az alaphangot, mert anélkül
összeomlott volna a birodalom. Platon zenekarakterológiai rendszerében azt
fejtegette, hogy mely foglalkozási ághoz milyen hangnem felel meg, illetve
hogy az ideális államban az ideális embereket csak bizonyos hangnemek
alapján lehet nevelni. Johannes Grochero 1300 körül zeneelméletében
kifejtette, hogy melyik zenei műfaj, mely társadalmi rétegnek felel meg és
miért. Nézete szerint a zenei műfajok arra szolgálnak, hogy enyhítsék az
emberek vele született bajait.(Losonczy, 1969)
A zene terápiás használata nagy lendületet a 1900-as évek elején vett,
amikor kísérletek indultak e téren, majd a veterán kórházakban
professzionális zenészek rendszeresen játszottak a háború sérültjeinek.
1944-ben indult az első egyetemi kurzus, 1950-ben alakult az első szervezet
(National Association for Music therapy.) (Wheeler, 2005)
A képzőművészet terápiás alkalmazásának előzményeként Auguste
Ambroise Tardeau a 19. században az elmebetegség bizonyítására kezdte
alkalmazni az alkotásokat, 1905-ben megnyílt az Elmebetegek múzeuma,
1922-ben a német pszichiáter, Hans Prinzhorn publikálta a Lelkibetegek
művészete című könyvet. Sigmund Freud és Ernst Kris is rámutatott, hogy a
fantázia termékei az alkotók belső világáról tudósítanak. Mások pedig
felismerték a művészetben rejlő terápiás lehetőségeket- így Jung és Winnicott.
(Vick, 2012) Jung mind öngyógyításban, mind terápiás folyamatban
alkalmazta álmainak lerajzolását, mandalák alkotását, illetve saját háza és
tengerparti homokvár építést. (Jung, 2006) Jung elmélete és módszerei
megtermékenyítően hatottak számos művészetterápiás irányzatra, többek
között a később részletesen tárgyalt Katarzisz Komplex Tematikus
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Művészetterápiára is. E korban felerősödött az oktatás szférájában is a
művészetek terapeutikus hatásának kiaknázása.
Irene Champerowne –Jung tanítványa- művészeti terápiával kezelte
pácienseit és Adrian Hill volt az első kórházi művészeti terapeuta. 1945-ös
könyvében, a „Művészet vagy betegség”-ben használta először a
művészetterápia kifejezést. Gilbert 1942-ben művészetterápiás központot
hozott létre. (Fábiánné, 2014) Az USA-ban a képzőművészet terápia klasszikus
periódusának az 1940-1970-es éveket tekinthetjük. A korszak pionírjai más
területen képződtek és pszichiáterek, analitikusok, egészségügyi szakemberek
mentorálása mellett tevékenykedtek. Margaret Naumburg, „a művészetterápia
anyja”, az általa alapított Walden Schoolban, majd később pszichiátriai
üléseken dinamikusan orientált művészetterápia módszerével dolgozott- az
alkotásokat a tudattalan tartalmak szimbolikus kommunikációjának
tekintette. Edith Kramer Freud személyiség elméletéből indult ki és
„a művészet, mint terápia” megközelítést alkalmazta, tehát a műalkotó
folyamat belsőleges terápiás hatásából indult ki, a szublimáció
védőmechanizmusának központi szerepéből. Ő terápiás iskolákban dolgozott
elsősorban. Hanna Kwiatkowska kutatásaival, Elinor Ulman szerkesztőként és
íróként járult hozzá a tudomány fejlődéséhez. Ő alapította az első folyóiratot
(Bulletin of Art therapy 1961-ben) Valamivel később, mint a zeneterápia
esetén, de 1969-ben megalakult az Amerikai Művészetterápiás Társaság
(American Art therapy Association). (Vick, 2012)
A mozgás- és táncterápia modern kori fejlődése az 1920-as években
kezdődött, amikor táncosnők és a táncért lelkesedő terapeuták elkezdték a
kifejező tánc terápiás hatását kutatni és alkalmazni. (Isadora Duncan, Martha
Graham, Marian Chase, Mary Wigman, Dienes Valéria, Mary Whitehouse, Trudi
Schoop stb.) A különböző kifejezésművészeteket ötvözve alkalmazó
megközelítések az 1970-es években indultak fejlődésnek (Natalie Rogers,
Anna Halprin, Daria Halprin Khaligeri, Shaun McNiff, Paolo Knill, Norma
Canner stb.) (http://tancterapia.com/hun/index_hun.php?url=main.php)
1966-ban jött létre az első szakmai egyesület, az Amerikai Táncterápiás
Egyesület (American Dance Therapy Association, ADTA).
A legújabb kori drámaterápia gyökerei is Freud elméletéhez
(tudattalan, áttétel, szimbólum, projekció, stb.) vezethetők vissza, majd a
különböző irányzatokat más-más pszichológus-pszichiáter munkássága
termékenyített meg. Így Jungé a transzperszonális spirituális dráma terápiát
(mítosz, rítus, spiritualitás, imagináció), Klein, A. Freud, M. Mailer,
D. Winnicott elméletei nyomán fejlődött a play therapy és a pszichodinamikus,
pszichoanalitikus és fejlődési dráma terápia, J. Moreno nyomán a
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pszichodráma, playback színház, szociodráma. Számos irányzat az 1950-70-es
években színházi emberek munkásságából nőtt ki (pl. role method, a
Magyarországon is jelen levő fórum színház). (Jonson-Emunah, 2009)

II. A képzőművészet-terápiák
hatásmechanizmusa
Összességében a művészetterápiák az önismeret és személyiség
fejlesztését, egészségfejlesztést, egészségmegőrzést és a gyógyulást szolgálják.
De hogyan? Antalfai Márta cikkeiben és előadásaiban a művészetterápiás
folyamatok hatásai között kiemeli, hogy a kliensek örömöt tapasztalnak,
sikerélményhez jutnak, önismeretük fejlődik, a jobb és bal agyféltekék
működése harmonizálódik. A művészetterápiák újrarendezik a pszichés
energiákat, harmonizálnak, kiszakítanak a mindennapokból, kielégítik a
szépség iránti igényt, megnyitják az örök szellemi értékek transzcendens
szféráját és segítik a látensen maradt kreatív potenciálok kibontakoztatását.
A művészi tevékenység játékosságánál fogva önjutalmazó hatású. Azok a
képességek és készségek, amelyek a külvilág által nem kapnak kellő ingert,
nem aktiválódnak, nem bontakoznak ki és nem integrálódnak a
személyiségbe, ami által korlátozódhat az önmegvalósítás. A művészetterápia
megadja az önmegvalósításhoz szükséges impulzusokat. Az alkotásaikban az
emberek önmagukkal találkozhatnak, magukra ismerhetnek, tudattalan
lélekrészeik egy része felszínre kerülhet és integrálódhat a személyiségben.
A művészetterápiás folyamatok előrehaladásával jellemzően egyre
szabadabbá, spontánabbá válik az önkifejezés, gazdagodik a színek, formák
használata, azaz a gátlások, szorongások oldódnak. Ha pedig csoportos a
terápia, akkor szocializációra, közösségi érzés fejlesztésére is sor kerül a
terápia folyamatában. Az együtt és egymás mellett alkotás inspiráló, aktiválja a
kollektív tudattalan világát, ugyanakkor mivel az alkotások egyediek, nem
csak a közösségi érzés, hanem az individuum is fejlődik. A kettő persze
összefügg, hiszen igazi közösséget csak kellő önismerettel rendelkező
egyéniségek alkothatnak. (Antalfai, 2007 a, b, 2016)
Wadeson az alábbiakban foglalja össze képzőművészeti kifejezésmód
előnyeit a terápiákban: Az imagináció-képi gondolkodás az emberek számára
elsődleges, először képekben gondolkodunk, s csak utána fejezzük ki
gondolatainkat szavakban. A képzőművészet terápiában az álom, fantázia,
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élmény közvetlenül képekben fejeződik ki, a szavakba öntés kényszere és
nehézsége nélkül. Ráadásul szavainknak jobban urai vagyunk, a
képzőművészet terápiás technikák azonban kevéssé megszokottak a legtöbb
ember számára, így nehezebben kontrollálhatók. Ez a jelenség a csökkent
ellenállás. (Wadesont idézi Farkas, 2009)
Az objektiválás-tárgyiasítás előnyeként arra utal Wadeson, hogy a
képzőművészet terápiák folyamán egy kézzel fogható tárgy (objektum)
keletkezik, amihez könnyebb viszonyulni, mint közvetlenül saját magunkhoz, s
ez lehetővé teszi a távolság tartást, mely segíti a problémák felismerését,
megnevezését, majd legyőzését. (Wadeson, 1980) Hasonló jelenségre mutat rá
Dekker, mikor megfogalmazza, hogy a kreatív önkifejezés segíti a klienseket,
hogy indirekt módon lépjenek kapcsolatba zavaró érzelmeikkel, s így
megkerülhetővé válnak az énvédő mechanizmusok és öncenzúrázó
folyamatok (Dekkert idézi Antalfai, 2015). A létrejött alkotások ráadásul nem
válhatnak emlékezet hamisítás áldozatává, hisz ugyanazok maradnak. Később
is hozzájuk lehet fordulni, az újraidézés pedig új felismerésekhez vezethet.
(Jakab, 1985)
A művészetterápiák (elsősorban a képzőművészet terápiák) a tudat és
tudattalan kapcsolatának megteremtésére, komplexusok és traumák
feldolgozására nyújtanak módot. A tudattalan képei (melyek forrása lehet
álom, fantázia, emlék, elképzelés, vízió, stb.) akár csak firkák, akár montázs,
plasztika, vagy egyéb alkotás formájában jelennek meg, többet fejeznek ki,
mint amit beszéddel el tudnánk mondani. Tükörként funkcionálnak, általuk
felvehetjük a kapcsolatot a tudattalanunkkal, konfrontálódhatunk velük.
(Antalfai, 2007a) A művészetterápiák különösen hasznosak azokban az
esetekben, amikor a nyelvi és/vagy az érzelmi kifejezés gátolt. Ha pedig egy
tartalom nem jutott még el a tudatosodásig, vagy csak intuitíve érzett
összefüggésről van szó, az kifejeződhet a művészetterápiás alkotó folyamat
során, mint ahogy sok minden más is, amire nincsen szó. (Antalfai, 2007b)
Több szerző rámutat, hogy noha nem az alkotások esztétikai értékén
van a hangsúly a művészetterápiás folyamatokban, teljesítmény kifejtésére és
bemutatására lehetőség nyílik (Reynoldsot és Limet idézi Antalfai, 2015).
A csoporttagok pozitív visszajelzést adhatnak az elkészült művekre, ami a
kliensek önértékelésére megerősítő hatással bír (Sellt és Murreyt idézi
Antalfai, 2015). Azzal, hogy a kliens felderíti erősségeit, a változásokhoz erőt
merít, visszanyeri az élete alakításának képességét is. (Ferrist és Steint idéizi
Antalfai, 2015)
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A képzőművészet terápiákban alkalmazott technikáknak önmagukban
is vannak pszichés hatásai. Egyes irányzatokban a terapeuta szabja meg az
alkalmazott technikát, másokban a páciens szabadon dönt, hogy mivel
szeretne dolgozni. Ez utóbbiak esetén a technika választás is beszédes, hiszen
pl. a tintával vagy a tussal való rajzolás tükrözheti az alkotó intellektualizáló
hajlamát, az akvarellt választók többnyire örömteli, könnyedséggel
rendelkező emberek. (Jacobi, 1997)







Az akvarell oldja a szorongást, csökkenti a teljesítmény megszállottságot,
hozzásegít az önelfogadáshoz, így én-erősítő hatású. Szorongó, kényszeres
emberek számára nehéz ezzel az eszközzel alkotni, de ha megteszik, az
gyógyító hatású. A víznek és a színeknek relaxáló hatásuk van,
használatuk elősegíti az érzelmek aktiválódását, a spontaneitást,
depressziósoknál csökkentik a szorongást. (Antalfai, 2007b)
A ceruza és tusrajz fejleszti a figyelmet, koncentrációt, kitartást, segíti a
tudatosodást. Ez a technika hat a hiperaktivitásra, labilitásra, mániásdepressziós, kényszeres zavarokra. (Antalfai, 2007b)
Az agyagozás fejleszti az akarati életet, az indítékokat, motivációt,
megkönnyíti a döntési helyzeteket. Az egész test dolgozik, az egész
személyiség bevonódik agyagozás közben, az intuíció és finom mozgás
kerül előtérbe. E tevékenység gyógyító hatással van az izmokra és
szorongó, kényszeres, valamint pánikbetegek gyógyulásában fontos
szerepet kaphat. (Antalfai, 2007b)
A montázs és kollázs technikák a külső és belső világ közti kapcsolatot
hozzák létre, növelik a szociabilitást, segítenek a külvilág elfogadásában.
E technikák oldják a merev és törékeny énhatárokat, különösen
borderlineokra jó hatásúak. (Antalfai, 2007b)

III. Magyarországi képzőművészet terápiás
irányzatok
Németh László módszerében öt téma kerül feldolgozásra, nagyon
egyszerű eszközökkel (zsírkréta, ceruza). Az alkotások esztétikai értéke
elhanyagolható, mély, verbális feldolgozás kapcsolódik az alkotásokhoz.
Ebben az analitikus és konfrontatív folyamatban a terapeuta személye
hangsúlyos, a kérdezés művészete által vezeti a csoportot. (Fábiánné, 2012)
A csoporttagok asszociálnak, fantáziálnak az alkotások kapcsán, de ezek újabb
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kérdések kiinduló pontjaként szolgálnak. A bevezető téma: „Ami leginkább
foglalkoztat”. Az egyén ebben az első alkotásban megtapasztalja, hogy hogyan
tudja gondolatait képekké formálni, ezen kívül a témaválasztásnak jelzés
értéke van. Az „Életút-térkép” témában megjelenik, hogy az érintett hogyan
látja múltját, jelenét, jövőjét, de felismerhetők lesznek az életút
ismétlődéseinek lélektani hátterei, az egyén megoldási módjainak jellemzői is.
A „Címerpajzs” téma önreprezentáció. A címer jelez, a pajzs véd. Az alkotás
feltárja, hogy mit közvetít magáról az egyén kifelé, valamint mit és hogyan véd.
Az „Önarckép” a tudattalan, belső tulajdonságok tükre lesz, a habitus, a belső
irányultságok felfedője. A befejező téma a”Családrajz”, melyben az egyén
családi kapcsolatrendszeren belül elfoglalt helye jelenik meg. Az elemzésben
fontos lesz, hogy melyik életszakaszt választotta a rajzoló, hogy mik az
ábrázolt figurák jellemzői. (Németh, 2003)
Farkas Vera a jungi személyiségtipológia személyiség részeinek
feldolgozására építette módszerét, melyben igen változatos eszközökkel
alkotnak a résztvevők. Gyermekekkel végzett munkájában hozott és együtt
szőtt mesék ábrázolásával dolgozik. (Lsd. ezekről részletesebben a Gyógyító
alkotás c. könyvét.)
Legrészletesebben Antalfai Márta Katarzisz Komplex Tematikus
Művészetterápiájának módszeréről szólok (továbbiakban: KKTMT), mivel ezt a
módszert tartom a legalkalmasabbnak a szociális munkások képzésébe
bevezetni- miként azt korábban kifejtettem.
A KKTMT analitikusan orientált komplex művészet pszichoterápia. A módszer
elnevezésében annak hangsúlyos elemei kapnak helyet: a katarzis, a
komplexitás és a tematikus kifejezések. A módszer mesterségesen – relaxáció,
vers, zene és az alkotó folyamat által- előidézett katarzis élményre épít.
A komplexitás pedig azon túl, hogy a KKTMT több művészeti ág
felhasználására támaszkodik, abban is megnyilvánul, hogy a terápia a
személyiség egészét érinti. A módszer tematikája az első évben az évkörhöz, a
hónapok archetípusaihoz és az ünnepekhez igazodik, a későbbiekben a
tárgykapcsolatok és a saját életút feldolgozása (témavariációként az identitás,
a négy elem szimbolikája) direkt módon is megtörténhet. E két utóbbi téma
már az évkörhöz kapcsolódó foglalkozásoknál is érintődik indirekt módon.
(Antalfai 2007a,b)
A módszer kidolgozását Antalfai Márta 1972-ben a Róbert Károly
(ma Nyírő Gyula) kórház munkaterápiás részlegén kezdte. (Antalfai 2007a,b)
A terápia kettős célja a belső lelki tartalmak alkotásban való megjelenítése és
a külvilágra való ráhangolódás. (Antalfai 2007a,b)
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A módszer alkalmazható egyéni és csoportos terápiában, ez utóbbi esetben
lehetőleg zárt, 6-8 fős csoportokban.

III.1. Egy alkalom lefolyása:
Bemelegítés, egymásra hangolódás (bevezető gyakorlatok,
dekoráció).
2. Relaxáción keresztül fókuszálás a belső térre.
3. Vers és a hangulathoz igazodó, rövid, nem túl ismert, hangszeresklasszikus zene meghallgatása.
4. Alkotások elkészítése belső kép vagy téma-ajánlás alapján.
(A technikát a terapeuta választja, lehetnek: akvarell, pasztell-kréta,
zsírkréta, szén-tus, ceruza, kollázs, montázs, agyagozás.)
5. Az alkotások verbális feldolgozása. (Szabad asszociációkkal, először a
csoporttagok, majd az érintett reagálásával, érzések, benyomások
közlésével, címadással. Az alkotó maga dönti el, hogy elmondja-e,
hogy milyen történések állnak a háttérben.) (Fábiánné, 2012)
A külvilág tárgyainak pontos, valósághű lerajzolása is a módszer részét képezi
(vagy a foglalkozásokon vagy házi feladatként). Ezek az alkotási feladatok a
projekciók visszavonására, a figyelem, koncentráció, akarat fejlesztésére és a
külső-belső egyensúly helyreállítására szolgálnak. A külvilág tárgyai lehetnek:
virág, ág, fa, levél, gyümölcs, termés, mag, kő, kagyló stb., de műalkotások,
reprodukciók lerajzolása is feladat lehet. A kiválasztott tárgy kapcsolódik az
érintett témához- így pl. ősszel-télen kő, mag, kagyló ábrázolása történik,
tavasszal ág, virág, de pl. anya gyermekkel festmények az anya kapcsolat
feldolgozásakor. (Antalfai 2007a,b és Fábiánné, 2012)
A többnyire 8-10 alkalomból álló terápiás folyamatot lezárás követi, az összes
addig készült alkotás megbeszélése. Természetesen a terápia újabb
„körrel” folytatható. (Fábiánné, 2012)
1.

A KKTMT módszerspecifikus hatásmechanizmusai és személyiségre gyakorolt
hatásai
A relaxáció a tudattalan tartalmak megjelenését segíti és erősíti az öngyógyító
mechanizmusokat. A relaxációs gyakorlatok továbbvitele imaginációs
fokozatok felé pedig elősegíti a szomatikus lereagálások kivédését, pszichés
ekvivalensbe fordítását, a tudattalan konfliktusok (komplexusok)
tudatosítását. (Antalfai 2007b)
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Katarzis átélése során egy negatív színezetű, belső lelki állapot irracionálisan
erős feszültségtartalmától való megszabadulás történik. A KKTMT folyamán
elfojtott és/vagy addig ismeretlen érzések és komplexusok jelennek meg az
adott, versben és zenében is kifejeződő téma hatására. A keletkező feszültség
azonban átkerül az alkotásba, s így, testet öltve értelmezhetővé válik.
Az alkotással a részt vevők ki tudják festeni, rajzolni magukból az energiákat
lekötő, nyomasztó érzelmi állapotokat. Ezzel tehermentesítés, a görcsös
személyiség oldása következik be. (Antalfai 2007a,b)
Az előbb is említett mechanizmusok révén tehát komplexusok jelennek meg
oldódnak, az egyénben pedig új egyensúly és harmónia jön létre.
(Antalfai 2007a,b)
Az alkotások nem spontánok, hanem a téma és a vers által hívott imaginációs
képek megformálásai. (A spontán alkotás regresszió következménye is lehet,
illetve ahhoz is vezethet. Elmeosztályokon előfordul, hogy a beteg ontja az
ugyanolyan alkotásokat, de betegségétől nem szabadul meg. Lehet ez részéről
egy öngyógyítási kísérlet, ami sokszor csak kísérlet marad.) (Antalfai, 2007b)
A foglalkozásokon a terapeuta nem magyarázza túl a tematikát, de beszél az
adott témáról (pl. a hónapról) röviden, így a terápia kognitív szintről indul.
Ezután halad az érzelmek felé, előbb a versen, majd a zenén keresztül, s végül
az alkotási folyamatot kísérő flow élményen át. (Antalfai, 2016)
A tematika szerint az évkör, s vele a hónapok, évszakok és az ünnepek lelki
üzeneteinek megértése történik. Az évkör, évszakok változása által megélhető
mozgás, az ezekre történő fókuszálás mozgásba hozza a lelki dinamikát,
aktiválja a személyiségfejlődés fázis specifikus munkamódjait: hasadás,
differenciálódás, hasonulás, előhívás, azonosulás, ráismerés, kivetítés,
beépítés, lebontás, integráció, konjunkció. Lendületet kaphatnak a lelki
tartalmak körforgásai, a fejlődésben megrekedt pszichés és szomatikus
funkciók is aktiválódhatnak. Az évszakok jelentősége továbbá az állandóság és
változás kettősének megértése, mely rávilágít a megújulás szerepére a lelki
egészség megőrzésében.
Az évkörhöz kapcsolódó alkotások a belső lelkiállapot megjelenítésére
alkalmasak, bentről kifelé tartó mozgást jelentenek. Ezen kívül a terápia része
a kintről befelé tartó mozgás, a külvilág tárgyainak megfigyelése és papírra
vetése. Ekkor a külvilágra fókuszálás zajlik, (bizonyos betegek esetén a
projekciók visszavonása). Kivetítés és beépítés kettőse zajlik tehát a KKTMT
során.
A módszer két további tematikai egysége, a saját életút és az emberi
kapcsolatok már az évkörhöz kötődő alkotásokban is érintődnek, majd a
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későbbiekben direkt is megcélozhatók. Pl. anya-gyermek kapcsolat a
gyermekkorban, felnőttkorban, testvér kapcsolat, felnőtt párkapcsolat és
annak témaváltozatai, stb. A foglalkozásokon az első alkotási feladat a téma
negatív aspektusának megjelenítése, majd a pozitívé. Így a résztvevők
újraélhetik mindkét típusú érzelmi állapotaikat, élethelyzeteiket. Ha pedig
nem tapasztalták meg a pozitív oldalt életükben, akkor legalább a vers által
nyújtott érzelem révén „részesülhetnek” e vágyott, vagy még csak nem is
vágyott melegség és szeretet érzéseiben. Ennek a jövő szempontjából van
jelentősége, hiszen nagyobb az esély a sikeres kapcsolat kialakítására, ha
tudják az emberek, hogy mi az, ami hiányzik. A két egymással ellentétes
érzelmi pólus egyébként is a fejlődés motorja vagy gátja. A fejlődéshez ugyanis
kell először a differenciáció, majd a magasabb szinten való integráció. Ezt az
integrációt segíti a KKTMT. (Antalfai, 2007a)

III.2. A versek alkalmazásának jelentősége:


A versekben alapérzések idéződnek fel, de szubjektív módon, így
indirekt úton érintik a pácienseket. Ha közvetlenül róluk lenne szó,
lehet, hogy bezárkóznának. A versek által felkeltett feszültség is
indirekten, az alkotásban vezetődik le.
 A versek szimbolikus képei aktiválják az érzelmeket és segítik a belső
képek megjelenését.
 A költői témák sokfélék, így a kapcsolatminták között lehet válogatni.
(Antalfai, 2007a,b)
A zene a vegetatív idegrendszerre hat, érzelmeket indukál, módosítja a
tudatállapotot, aktiválja a képi feldolgozást, növeli az érzékenységet,
energetizál, feszültséget old, katartikus, nonverbális, regresszív, a jobb
agyféltekét aktiválja. (Antalfai, 2007a,b)
A módszerben kitüntetettek a mandala és a fa rajzok szerepei. A fa a
személyiség szimbóluma, a mandala a mély éné. A fák rajzolása a
személyiséget tükrözi, a mandaláké pedig gyógyító hatású. (Fábiánné, 2014)
Az önismeret fejlesztése a belső, tudattalan világból érkező érzések és
képek megismerésével, és az alkotások szimbolikus üzenetének
értelmezésével történik, hiszen az alkotások tükröt tartanak. Az „itt és most”
lelkiállapot tudatosítása pedig azzal, hogy a foglalkozások elején és végén a
csoporttagok beszámolnak hogylétükről. Ezen kívül az alkotásaik is tükrözik
az „itt és most” állapotokat. (Antalfai, 2007b)
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A módszer a művészetből áradó szellemi erő és az évkör szakrális ünnepeire
való hangolódás segítségével a spiritualitást is fejleszti. (Antalfai, 2007b)
A kész alkotások másolásán alapuló gyakorlatok és a megbeszélés a beleélő,
empátiás készséget fejlesztik. (Antalfai, 2007b)
Kreatív emocionális élményre ad lehetőséget a módszer, mert máshogy reagál
a csoport és a terapeuta, mint ahogyan azt a múltban tapasztalta az egyén.
(Antalfai, 2016)
A Kincskereső Meseterápia kidolgozása szintén Antalfai Márta nevéhez
fűződik. A kincskereső és a KKTMT módszerben sok a közös vonás, mind
elméleti alapvetéseiket, mind kivitelezésüket és hatásmechanizmusukat
tekintve. A meseterápia inkább az érző- és gondolkodó, míg a komplex
művészeti terápia az érző és érzékelő funkciókat szólítja meg, de a kettő
között inkább hangsúlyeltolódás van, hiszen mindkét módszerben érintődik
az egész személyiség. (Antalfai, 2016)
A mesék a képzelet és valóság összefonódásaiként születtek, születnek.
Vágyainkból, fantáziáinkból, érzelmeinkből, ösztöneinkből jönnek létre. A régi
korok emberei nem pusztán szórakozásból hallgatták a meséket, hanem hogy
a bennük megfogalmazódó bölcsességek révén választ találjanak saját
problémáikra. Manapság leginkább a gyerekek hallgatják (és még inkább:
nézik) a meséket, pedig túlracionalizált, individuális társadalmunkban
nagyobb szükség van rájuk, mint valaha. A mesei szimbólumok ugyanis a lélek
belsejébe, a teljesség világába vezetnek, ahol az én tudat helyét az egyetemes
tudat váltja fel. A gyermeki lélek még egyébként is közelebb áll e teljességhez,
mert a személyiség még nem differenciálódott, specializálódott. A gyerek érzi
a mesét, a felnőtt felismeri. A gyerek lubickol benne, a felnőtt elvarázsolódik,
azáltal, hogy a mese visszaviszi őt a teljességbe. Sajnos manapság az is
előfordul, hogy a gyermekek sem találkoznak a mesékkel. Pedig aki mese
nélkül nő fel, lelke kiszikkad, nem találja helyét, nem tudja, mit szeretne.
(Antalfai, 2014a,b)
A mesék cselekménye, az alaptörténet archetipikusan adott, e vázra
kerülnek az egyes korokban és helyeken különböző „ruhák”. E történetekben
felfedezhetők az emberi életút szakaszai, fejlődési állomásai, az azokhoz
kapcsolódó életfeladatokkal. A mesék szimbolikusan a hétköznap megélt
konfliktusokra, komplexusokra utalnak. Sok-sok nemzedék élettapasztalata
jelenik meg, kristályosodott ki a mesékben, melyek a ma emberének is bölcs
üzenetekkel és erőforrással is szolgálnak. A mesék gyógyító ereje abban (is)
rejlik, hogy megoldásuk pozitív. Azt üzenik, hogy mindig van kiút, igazság,
szeretet, jóság. Ezek akkor is léteznek, ha nem látjuk őket és fontos
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tudatosítanunk, hogy a látható világot nem kell készpénznek venni.
A mesékből hitet meríthetünk, hogy ha erőfeszítéseket teszünk, megtaláljuk
azt, amit keresünk. A mesék arra is intenek, hogy nem mindegy, hogy miért és
hogyan küzdünk. A helyes választás csak a mások érdekeit is figyelembe vevő
cselekedet lehet. (Antalfai, 2014a,b)
A mese alapszituációja egy konfliktus, ami miatt a hős elindul. Az elindulás
sorsunk felvállalását jelképezi. A mesék hőseinek végső célja a boldogság
keresése,- mint ahogy az élő embereké is. Sok mese szól kincs keresésről, ami
végső soron a boldogság keresését jelképezi. (Antalfai, 2014 a,b)
A meseszereplőknek útjuk során próbákat kell kiállnia, küzdenie kell.
A próbák alatt érik személyiségük, megküzdési stratégiákat alakítanak ki,
melyek énvédők és énkiteljesítők. A próbák a külső és a belső világ
kihívásaiból erednek. A sikeres megküzdés jutalma a boldogság. A
boldogsághoz harmónia és teljesség érzés szükséges, a négy jungi
pszichológiai funkció (gondolkodó, érzékelő, érző, intuitív) kiteljesedése. A
meseszereplők gyakran olyan személyek, akik megrekedtek egy-egy
funkciónál, elhatalmasodott rajtuk egy funkció, vagy egyszerűen egy funkciót
jelképeznek, pl. a mostohák- érzékelő, a vasorrú bába- intuitív, a szolgálólányérző, a király- gondolkodó funkciót. A mesehősök feladata gyakran saját
árnyékban lévő funkcióik felismerése és integrálása. (Antalfai, 2014 a,b)

III.3. A módszerben elemzésre kerülnek


a személyiségfejlődés egy-egy állomásához köthető kríziseket
feldolgozó mesék,
 a kedvenc mese személyre szóló üzenete (mely a páciensről szól,
életfeladatról, olykor pedig figyelmeztetés),
 és egyéni terápiában az álmok. (Antalfai, 2014 a,b)
A terápiás foglalkozások menete hasonló a KKTMT foglalkozások menetéhez.
A ráhangolódást követően az adott mese képeinek relaxációban történő
behívása után azok alkotásokban való megjelenítése, majd szabad asszociációs
módszerrel az alkotások megbeszélése történik. Először a csoport reagál, majd
az alkotó reflektál. A folyamat során a mesék szimbólumainak, üzenetének
felfejtése, a mesék elemzése, a mesei elemek saját életben való
párhuzamainak,
aktualitásának
megtalálása
is
megtörténik.
(Antalfai, 2014 a,b)
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III.4. A Kincskereső Meseterápia hatásai a személyiségre
Analitikus csoportterápiában a módszer fejleszti a szociális érzéket és
beleérző képességet.
A meseterápia a mesehallgatók érzelmeit aktivizálja és a mesék szerepelőivel
való azonosulás révén lehetőséget teremt a személyiség korrekcióra,
fejlesztésére, komplexus-feldolgozásra, személyközi konfliktusok rendezésére.
A fejlődési szakaszokat szimbolizáló mesék végigjárásával újra élni kezdenek
tetszhalott lélekrészek, az árnyékban lévő személyiségrész tudatosodhat és
integrálódhat. A mesék mélylélektani elemzésével a páciensek/résztvevők
saját működés módjukat jobban megértik. A mesehallgatók saját
megszállottságaikat, egyoldalúságaikat (munkamánia, játékszenvedély, stb.)
felismerhetik és leküzdhetik.
A terápia folyamán kapcsolat teremtődik a tudatos és tudattalan
világa között, hiszen a mesebeli mitikus alakok a kollektív tudattalan
archetípusai (boszorkány, sárkány, stb.). A kozmikus egység átélését,
rekreációt segíti, hogy a mesékben könnyű az átjárás, átlépés az élő és
élettelen világai között.
A meseelemzések révén megtanulható, hogy a konfliktus helyzetek
megoldásához „alkotói ugrás”, minőségi változás, újszerű, „harmadik
megoldás” szükséges.
A mesék lehetőséget teremtenek a tudattalan animus/anima projekciójára és
ezzel lehetőséget arra, hogy az a tudatba integrálódjon. (Antalfai, 2014 a,b)

IV. Hol van leginkább szükség a
művészetterápiákra?
A mai kor tipikus embere a bal agyféltekéjét használja,
szabadidejében a televízió, internet, bevásárlóközpont szentháromságán kívül
kevés más dologra irányul a figyelme. Elmondhatjuk, hogy mindannyiunknak
elemi szükséglete lenne a művészetekhez, a természethez és
embertársainkhoz való kapcsolódás. A többség nagyobb problémák nélkül
átevickél az életén. A szociális szféra azokkal az emberekkel találkozik,
akiknek nem megy probléma nélkül az élet. Számukra elemi fontosságú, hogy
lelki energiát, motivációt találjanak életük új irányba tereléséhez, hogy
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feldolgozzák azokat az eseményeket, amik elakadásuk hátterében állnak, hogy
támogató közösség tagjai legyenek, hogy tisztában legyenek önmagukkal,
képességeikkel, képesek legyenek alkotói ugrásra. Mindebben segíteni tud a
művészetterápia, így a szociális szféra bármely területén megtalálhatja helyét.
Különösen megkönnyítené a csoportokkal végzett szociális munkát, legyenek
azok a csoportok egyedülálló anyák, serdülő fiatalok, szenvedélybetegek,
hajléktalanok vagy bármi más. A gyermekvédelemben mind a megelőzésben,
mind a már védelembe vagy nevelésbe vett gyermekek estén fontos eszközök
lehetnének a szociális munkások kezében ezek a módszerek. Ezen kívül a
különböző bentlakásos intézményekben, valamint a börtönökben és a
kórházakban végzett szociális munkában a foglalkoztató terápiák keretében
lehetne jól hasznosítani e lehetőségeket. Hogy mindez megvalósuljon, első
lépés, hogy a szociális munkás képzésben résztvevők megismerkedjenek a
művészet terápiákkal (először saját élményként a BA képzés folyamán, majd
terapeutává válhatnának az MA képzésben). Ezt követően az intézményeken
lenne a sor, hogy adjanak teret e csodálatosan hatékony módszereknek.
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Predictors of satisfaction with studying
abroad: The case of Ukrainian students in
Poland
Abstract: This article presents the first study to have considered in one model the
analysis of such social determinants of the satisfaction with studying abroad as
discrimination, size of peer networks and loneliness. Statistical analyses were conducted
in two stages. The preliminary stage was focused on analysis the factor structure of three
tools: the Satisfaction with Studying in Poland (SwSiP) Scale, the Perceived
Discrimination (PD) Scale and the De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS). The second
stage (main analysis), including the appropriate hypotheses-testing analyses, focused on
path analysis. The results, based on the investigation of the situation of Ukrainian
students in Poland show that both subjective (feeling of loneliness) and objective (size of
peer network) dimensions of social relations established abroad have, independently of
each other, an input into the level of satisfaction with studying abroad. These findings
also have important practical implications.
Keywords: international students, satisfaction with studying abroad, social relations,
peer networks, discrimination, loneliness

I. Introduction
The educational migration of students is one of the characteristic
phenomena of the globalization process (McCabe, 2001; Twombly, Salisbury,
Tumanut, & Klute, 2012). It has been increasing dynamically since the mid1970s. During this time, the number of young people studying outside of their
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own countries increased from 0.8m in 1975 to 5m in 2014 (Education at a
Glance 2014 OECD Indicators., 2014, pp. 342–344). The process of educational
migration has also affected Poland. Whereas in the academic year
1990/91 Poland hosted 4,026 foreign students, in 2014/15 their number had
increased over tenfold to a little over 46,000 students from 158 countries,
over half of them (50.6%) being from Ukraine (Rębisz & Sikora, 2015).
Research demonstrates that studying abroad brings benefits both to
the universities of host countries and to foreign students (Carlson & Widaman,
1988; C. S. Lee, Therriault, & Linderholm, 2012; Salisbury, An, & Pascarella,
2013). It can, however, be associated with various undesirable phenomena,
such as the experience of culture shock (Chiu, 1995) or other adaptation
problems (Smith & Khawaja, 2011), which translates to a lower level
educational achievement (Lu & Zhou, 2013; Rosenstreich & Margalit, 2015),
low self-confidence and self-esteem, feelings of alienation (Grygiel, Świtaj, et
al., 2013; Gupta, 2014) and, consequently, worse health (M. E. Ryan & Twibell,
2000). The initial stages of study are particularly exposed to adaptation
problems, resulting in lower overall satisfaction with life and a specific kind of
satisfaction with studying (Bugay, 2004; Perrucci & Hu, 1995; Sam, 2001).
One of the important factors contributing to the difficulties of
adequate socio-cultural adaptation among foreign students is a risk of being
viewed negatively and discriminated against because of minority status
(Nora & Cabrera, 1996; Sandhu, 1995). Discrimination is typically defined as
“a selectively unjustified negative behavior toward members of the target
group” (Dovidio & Gaertner, 1986, p. 3). There is abundant evidence from
various countries that students with distinct national or ethnic backgrounds
encounter the diverse manifestations of discrimination both within and
outside the education system (Marginson, 2010; Ozdikmenli-Demir, 2014).
Examples of discrimination experienced within the education system include
being ignored, condescended to, disrespected or verbally abused by academic
and non-academic university staff and classmates (Hanassab, 2006; J. J. Lee &
Rice, 2007) or by biases in grading (Hinnerich, Höglin, & Johannesson, 2015).
Discrimination in the community may take forms of unequal access to
employment opportunities, being exposed to stereotyping, disrespectful or
offensive comments about one’s country and culture, experiencing belittling
or hostile treatment on public transports but also in shops, restaurants, hotels
and other public places (Hanassab, 2006; J. J. Lee & Rice, 2007) or even being
physically attacked (Smith & Khawaja, 2011).
In the context of interest to us, it is important to note that perceived
discrimination may negatively affect foreign students’ evaluation of their
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experiences in their relations with an educational institution
(Perrucci & Hu, 1995). In general terms, discrimination experiences are social
stressors (Pascoe & Smart Richman, 2009) that set into motion a process with
a variety of psychosocial responses (Schmitt, Branscombe, Postmes, & Garcia,
2014), i.e. it may lead to social passivity (Clark, Anderson, Clark, & Williams,
1999), the weakening of the motivation to interact with other people in the
host nation, and, as a consequence, to the restriction of the size of social
networks, objective social isolation (Irwin, 2009, p. 72; Link, Cullen, Struening,
Shrout, & Dohrenwend, 1989), the intensification of the sense of alienation
and feelings of loneliness (Klomegah, 2006; Liu, Yu, Wang, Zhang,
& Ren, 2014).
The period of embarking on higher education is in itself linked with a
high concentration of stressors, which have two different sources (Besser &
Zeigler-Hill, 2014): first, they result from the specificity of the educational
process. Second, they are associated with changes in one’s social
relationships: limited contacts with family and friends, the necessity of leaving
home and building new social networks. It comes therefore as no surprise that
this period of life poses an especially high risk for experiencing loneliness
(Özdemir & Tuncay, 2008). Research also demonstrates that these
experiences are stronger for foreign than native students, even though they
also often change their place residence in the process (Hechanova-Alampay,
Beehr, Christiansen, & Van Horn, 2002; Khawaja & Dempsey, 2008).
Significantly, for foreign students the feeling of loneliness is one of the more
important initial (Brown & Holloway, 2008; Poyrazli, 2015) experiences in
their international academic sojourn (Mcwhirter, 1997; Sawir, Marginson,
Deumert, Nyland, & Ramia, 2007; Smith & Khawaja, 2011; Yi & Worapinya,
2014).
Loneliness is a stressful, unpleasant subjective experience, resulting
from deficits in an individual’s social relations, in a situation in which the need
for close relationships is not met (de Jong Gierveld, 1987; Peplau & Perlman,
1982). Chronic loneliness (Peplau & Perlman, 1982), which arises as an effect
of long-term, negative social and emotional experiences (Bukowski, Brendgen,
& Vitaro, 2007), may affect a student’s relationship with the school/university
(Kochenderfer & Ladd, 1996), their motivation for learning (Furrer & Skinner,
2003), educational aspirations (Kiuru, Aunola, Vuori, & Nurmi, 2007) and the
prospects of educational success (A. M. Ryan & Ladd, 2012). Higher level
loneliness may result in socio-emotional problems, such as anxiety
(Tillfors, Persson, Willén, & Burk, 2012; Zimmer-Gembeck & Pronk, 2012),
depression (Vanhalst, Luyckx, Teppers, & Goossens, 2012), low self-esteem
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(Birkeland, Breivik, & Wold, 2014), and low feelings of happiness or
satisfaction with one’s life (P. D. Parker et al., 2015).
It is also important to observe that the feeling of loneliness is neither
theoretically nor empirically equivalent to a lack of social relations
(Cacioppo, Cacioppo, & Boomsma, 2014; de Jong Gierveld, Van Tilburg, &
Dykstra, 2006). Individuals with a negative perception of their own social
relationships are not necessarily socially isolated in an objective sense
(Heinrich & Gullone, 2006). Research supports the existence of an association
between the two (subjective and objective) dimensions of social relationships
(J. G. Parker, Rubin, Erath, Wojslawowicz, & Buskirk, 2006), but the strength of
the correlation between them is at most moderate, not exceeding the value of
0.4 (Jobe-Shields, Cohen, & Parra, 2011). The low density of a peer network
increases the likelihood of the appearance of loneliness but it is not a
determinant (Green, Richardson, Lago, & Schatten-Jones, 2001).
Young people draw considerable benefits from social interactions,
which are a source of support, be it instrumental, social or emotional
(Wentzel, Battle, Russell, & Looney, 2010). Social networks fulfill a buffering
function, protecting individuals from experiencing negative consequences of
stress (Cohen & Wills, 1985) related to social and non-social factors (van
Roekel et al., 2015). Research to date indicates that having smaller networks is
connected with a large number of negative outcomes (Nicholson, 2012),
including general psychological well-being (Fuller-Iglesias, 2015). Also in the
context of foreign students, it suggests that the larger social networks
students develop in the new country, the better adjusted they are
psychologically (Smith & Khawaja, 2011; Zhang & Goodson, 2011) and more
satisfied with the university at which they chose to study (Kashima & Loh,
2006).
Indeed, the literature available on the subject is full of research
analysis regarding the relationship between discrimination, loneliness and
size of social networks. We have not identified, however, any research
involving the analysis of all three of these areas simultaneously, not only in
relation to foreign students. Additionally, to the best of our knowledge this is
the first publication discussing their joint impact on foreign students’
satisfaction with studying abroad.
Another novelty of the present study is that it is the first empirical
analysis of the social adaptation of foreign students in Eastern Europe.
Interestingly, since the fall of communism at the turn of 1980s/90s, Eastern
European countries have, on the one hand, welcomed a dynamically growing
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number of foreign students and, on the other, found that their experience of
social migration is so new that they have not managed to operate wellfunctioning mechanisms supporting the adaptation processes. Furthermore,
our research is particularly concerned with the potentially difficult example of
the adaptation of Ukrainian citizens, whose perception in Poland is
particularly charged with prejudice and stereotypes that have accumulated
throughout centuries of shared history (Hud, 2013; Łastawski, 2014;
Wójtowicz-Huber, 2011).
With all due consideration given to the literature of the subject reviewed
above, we are proposing the following hypotheses for the research we are
presenting (see Figure 1):
H1. Higher levels of loneliness produce lower levels of satisfaction with
studying in Poland;
H2. A lower number of friends in Poland produces a lower level satisfaction
with studying in the country;
H3. A smaller peer network during the period of study in Poland intensifies
feelings of loneliness, and (H3A) smaller peer networks have a
negative impact on students’ assessment of their studies, including
indirectly, through increased feelings of loneliness;
H4. A higher level of discrimination experienced due to the country of origin
produces a lower level of satisfaction with studying in Poland;
H5. Feelings of loneliness increase with a higher level of perceived
discrimination;
(H5A) The feeling of being discriminated against boosts the negative
assessment of studying abroad, also indirectly through intensified
loneliness;
H6. In the case of the relationship between perceived discrimination and size
of social network we anticipate not so much a directional but only a
negative correlation. On the one hand, one can expect that larger peer
networks promote a sense of security and connectedness, helping
individuals cope effectively with any manifestations of discrimination
(networks curb the feeling of being discriminated against). On the
other, it is possible that a higher intensity discrimination will reduce
an individual’s motivation to enter into social interactions, thus
affecting the size of the network. In consequence, our hypothesis is
that perceived discrimination is linked with a lower number of
friends in the period of studying in Poland (and vice versa).
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Figure 1.
Schematic model of the hypothesized relationships
between the variables of interest

Notes. The bidirectional lines stand for correlations, one-directional continuous lines
stand for regressive direct effects and dotted lines stand for regressive indirect effects.
The expected direction of correlations is noted in square brackets

II. Methods
II.1. Participants
A non-probability sample of 83 Ukrainian international students
(i.e. citizens of Ukraine) who responded to an online questionnaire survey
took part in the study. Participants represented 12.8% of the total of 650
Ukrainian international students pursuing the first year of undergraduate
degrees in the Spring 2014 semester at the one University from a city located
in south-east of Poland, near the border with Ukraine (c.a. 90 km).
The authors recruited the participants by e-mail, providing the link to a webbased survey, with one initial invitation (sent in week 1) and two reminders
(sent to non-respondents in weeks 2 and 3) (Dillman, Smyth, Christian, &
Dillman, 2009). E-mail address lists of all currently enrolled Ukrainian
international students were requested from the Registrar’s office at the
surveyed higher education institution. The university’s international student
and scholar service office sent the recruitment emails to Ukrainian
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international students on their servers on behalf of the authors. The survey
was given in Polish. The distribution of socio-demographic data of the
research sample is presented in Table 1.
Table 1.
The socio-demographic characteristics
of the sample (N = 83)
Characteristic

(%)/mean (SD)

Sex
Men

51.8%

Women

48.2%

Age (years)

19.7 (2.64)

Education (father)
Vocational and lower

12.3%

Secondary

34.6%

Higher

53.1%

Education (mother)
Vocational and lower

8.6%

Secondary

22.2%

Higher

69.1%

Place of residence
Village

18.1%

Town (< 100,000 residents)

36.1%

City (> 100,000 residents)

45.8%

Polish language skills (Grading)
A

8.6%

B

28.4%

C

39.5%

D

21%

E

2.5%
Notes. SD: standard deviation, Polish language skills
(A – means: excellent, E – means: sufficient)
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II.2. Measures
II.2.1. Satisfaction with Studying in Poland (SwSiP)
The measurement of satisfaction with the stay in Poland was carried
out based on the scale developed for the purposes of this study, consisting of
four positions (Cronbach’s alpha = 0.74), referring to 1) general satisfaction
with the stay in Poland, 2) a wish to choose Poland as the country of
permanent residence, 3) an idea of choosing Poland as the place of study
again, and 4) recommending Poland as the place of study to somebody else.
Responses were given on a 3-point scale, of 1) “No” 2) “Difficult to say” 3)
“Yes” to questions of the type “Given another opportunity would you choose
Poland as the place of study again?”. The higher the score the higher the level
of satisfaction with studying in Poland.
II.2.2. De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS)
Loneliness was measured with the De Jong Gierveld Loneliness Scale
(DJGLS), adapted to the Polish conditions. This instrument consists of eleven
items, to which the interviewees respond using a 3-point scale ranging: (1)
“yes”, (2) “more or less” and (3) “no” (Cronbach’s alpha = 0.875). It can be
used to assess both the overall level of loneliness and two of its dimensions:
emotional (6 items) and social (5 items).
II.2.3 Perceived Discrimination (PD)
A six-item measure (Cronbach’s alpha = 0.861) has been developed
for the purposes of the study to measure perceived discrimination. The
measure asked respondents how often they had encountered various forms of
discrimination because of their Ukrainian origin, both at and beyond the
university. The positions of the scale referred to various forms of
discrimination: worse treatment, mistrust, lack of acceptance, unfair
treatment, insults, condescending attitudes. Students had to respond on a
three point scale - 1) “not at all” 2) “rarely” 3) “often” - to statements like
“Others behaved as if they were better than me”.
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II.2.4. Social Network (SN)
In order to map student networks, a name generator (Marsden, 1990)
asked for the names of up to ten closest friends with whom individuals had
direct contact during the time of their studies in Poland, friends close enough
to say that they really enjoyed spending their free time together. Each person
was then identified for their individual characteristics, including gender, age,
ethnicity and education. The Social Network (SN) measure used in this article
included the number of alters indicated by the respondent.

II.3. Statistical analyses
Statistical analyses were conducted in two stages: a preliminary stage
and the main analysis. The preliminary stage was based on reviewing the
factor structure of the results with the use of three tools: the Satisfaction with
Studying in Poland (SwSiP) Scale, the Perceived Discrimination (PD) Scale and
the De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS). The second stage, including the
appropriate hypotheses-testing analyses, focused on path analysis.
Since the factor structure of the Satisfaction with Studying in Poland
(SwSiP) and Perceived Discrimination (PD) scales was never systematically
investigated, we began factor analysis (FA) by checking how many factors are
sufficient to explain the variability occurring between the items that comprise
them. The number of factors to retain was determined based on the
eigenvalue rule, which asserts that factors with eigenvalues less than 1.0
should not be retained (Kaiser, 1960).
In the case of the DJGLS, based on earlier analyses (Grygiel, Humenny,
Rebisz, Świtaj, & Sikorska, 2013) it was assumed that the factor structure of
the scale would be adequately represented by the bifactor model (Holzinger &
Swineford, 1937), anticipating the occurrence of three orthogonal (i.e.
mutually uncorrelated) factors: the general factor and two sub-factors. The
general factor is assumed to underlie all items, representing overall
loneliness. Additionally, all the negatively worded items may load on one
factor, and all the positively worded items on another. These sub-factors are
there to capture the specific covariation within positively and negatively
worded items, which is not captured by the overall loneliness factor.
Taking into consideration the ordinal measurement level of the
variables of all three scales as the starting point for the CFA, the polychoric
correlation matrix (PCM) and the means and variance adjusted weighted least
square (WLSMV) estimator were used (Muthén & Muthén, 2012). The results
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of the confirmatory models based on the PCM and the WLSMV estimators
were evaluated on four goodness-of-fit statistics: significance level of the χ2
test of overall model fit, RMSEA, comparative fit index (CFI), and the Tucker–
Lewis index (TLI). A model was considered acceptable if the χ2 test of the
model fit was non-significant and RMSEA was equal 0.08 or less (Browne &
Cudeck, 1992), and CFI and TLI were close to 0.9 or greater (Bentler, 1990).
The main analysis tackled the relationships between perceived
discrimination experiences, size of social networks, loneliness and satisfaction
with studying in Poland, and was conducted with the use of path modeling.
This is a statistical method that allows the simultaneous modeling of a system
of regression equations among observed variables to examine the
hypothesized (causal) relationships between them (Geiser, 2013). The
proposed model was estimated in Mplus 7.3 (Muthén & Muthén, 2012). The
indirect effects were interpreted as the magnitude of the predicted change in
the dependent variable through intervening variables, if the independent
variable changed by one unit (Hayes & Preacher, 2010), and were tested using
the bias-corrected (BC) bootstrap method for Confidence Intervals (CI)
calculation.
The use of methods based on bootstrap does not require the
assumption of a normal distribution of indirect effect. This assumption might
not be met because the strength of the mediated effect is the product of two
coefficients that do not always have a normal distribution (MacKinnon &
Fairchild, 2009; Preacher & Hayes, 2008). Based on the findings of Williams
and MacKinnon (2008), the BC bootstrap method for CI calculation was
chosen. BC is shown to offer the best power and CI placement, and the best
overall Type I error in the analysis of indirect effects for models with multiple
mediators. If the 95% CI fails to include 0, then the p value is deemed to be
less than or equal to .05, and the effect is said to be significant.

III. Results
III.1. Preliminary analysis
The analyses of the descriptive statistics of the measurement tools
(see Table 2) have shown that the Ukrainian students in the investigated
sample are (1) relatively highly satisfied with studying abroad; (2) experience
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relatively low intensity of loneliness and (3) experience relatively low level
perceived discrimination due to their nationality. Our data shows that the
Ukrainian students in our sample have fairly small peer networks at their
disposal. Most of them (43 out of 83 people in our sample) do not have even a
single friend. Others (48%) indicate 1 to 3 friends, with 60% of those come
from Ukraine. Also, the fewer friends they have the less likely these are to be
Polish.
Correlations between the key study variables are shown in Table 2.
All variables were significantly inter-correlated with the exception of
Perceived Discrimination (PD) and Satisfaction with Studying in Poland
(SwSiP) and Perceived Discrimination (PD) and Social Network (SN).
Table 2.
Descriptive statistics, reliability and correlations
among scales used in analysis (N = 83)
Pearson correlations
Satisfaction
(1)
Discriminatio
n (2)
Loneliness
(3)
Network (4)

(1)


(2)

(3)

-0.07



0.22**
0.39**

0.18*



-0.25

0.38**

No.
items
4

Cronbac
h’s
alpha
0.74
0.86

6

0.88

11
-

-

Theore
tical
range

Mean
(SD)

Median

1-3

2.78

(0.34)

3.00

1-3

1.52

(0.46)

1.33

1-3

1.57

(0.47)

1.45

0-10

1.20

(1.80)

0.00

Notes. * p < 0.05; ** p < 0.01; Satisfaction – Satisfaction with studying in Poland (SwSiP);
Loneliness – measured by the de Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS); Discrimination –
measured by the Perceived Discrimination Scale (PD); Network – number of friends in
Poland (SN)

While conducting the CFA, we decided to use a one factor model
because only one factor had an eigenvalue of 1.00 or higher, in both the SwSiP
and PD scales. For the SwSiP following eigenvalues for the polychoric
correlation (PC) matrix were obtained: 3.2, 0.39, 0.27 and 0.14, whereas for
the PD eigenvalues were 4.35, 0.54, 0.41, 0.29, 0.24 and 0.18 respectively.
In both the tools analyzed the fit parameters for the one-factor model
were also acceptable (see Table 3). Consequently, in the following analyses we
have used the factor scores from the model which assumes that one factor is
enough to explain the variability of observed indicators.
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Let us recall that in relation to the DJGLS scale it has been assumed
that the bifactor model will prove adequate. As a matter of fact, all
measurements of the goodness of fit turned out not to exceed the accepted
limits (see: Appendix Figure A1C). However, the inspection of factor loadings
has shown that in the case of a negative sub-factor there is only one significant
factor loading in this factor (see: Appendix Figure A1D). Consequently another
model was estimated with only one (positive) sub-factor (see Scheme 3). In
this model, the sub-factor accounts for systematic residual covariation among
the positively worded items that are not explained by negatively worded
items (Geiser, Eid, & Nussbeck, 2008). The lesser significance of positive as
compared to negative positions is a common property of the tools used to
measure loneliness (comp. e.g. Ebesutani et al., 2012).
The goodness of fit measures of the incomplete bifactor model have proven to
be adequate (see Table 3). Accordingly, the factor scores of this solution have
been used in the subsequent analyses.
Table 3.
Model fit information for the measurement of
discrimination, satisfaction and loneliness (N = 83)
Tested model:

χ2 (df)

RMSEA

RMSEA 90% CI
Lower 5%

Upper 5%

CFI

TLI

Discrimination
One Factor CFA

2.74

(9)

0.00

0.00

0.00

1.00

1.02

0.96

(2)

0.00

0.00

0.18

1.00

1.02

Bifactor CFA

37.55

(33)

0.04

0.00

0.09

0.99

0.99

Incomplete Bifactor CFA

46.50

(39)

0.05

0.00

0.09

0.99

0.99

Satisfaction
One Factor CFA
Loneliness

Notes. * p < 0.05; ** p < 0.01; χ2 – chi-square test of overall model fit; df – degree of
freedom; RMSEA – root mean square error of approximation; RMSEA 90% CI – 90%
confidence interval for RMSEA; CFI – comparative fit index; TLI – Tucker–Lewis index;
Satisfaction – Satisfaction with studying in Poland (SwSiP); Loneliness – measured by the
de Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS); Discrimination – measured by the Perceived
Discrimination Scale (PD)
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III.2. Main analysis
The unstandardized regression coefficient for path e turned out to be
statistically significant (see: Table 4 and Figure 2). The positive value of the
coefficient indicates that as the level of loneliness increases the level of
satisfaction with studying in Poland decreases.
The unstandardized regression coefficient for path c was positive and
significant. This means that larger peer networks established in Poland favor a
higher level of satisfaction with studying abroad. At the same time, the
regression coefficient between the size of peer network and loneliness (path
a) was also proven to be statistically significant. The larger the peer network,
the lower the feeling of loneliness. What is important in the context of our
hypotheses is that the indirect impact of peer network on satisfaction with
studying in Poland through loneliness (path a*e) was also statistically
significant.
Table 4.
Results of the path model testing the relations between
discrimination, loneliness, satisfaction and network (N = 83)
Path1

Estimate

95% CI
Lower
2.5%

Direct effect:
Satisfaction on
Loneliness
Discrimination
Network
Loneliness on
Discrimination
Network
Discrimination with
Network
Indirect effect:
Satisfaction on
Discrimination (through
Loneliness)
Network (through Loneliness)

Upper
2.5%

E
D
C

-0.27*
< -0.01
0.09*

-0.51
-0.20
0.03

< -0.01
0.18
0.18

b
a

0.22*
-0.10*

0.02
-0.22

0.40
-0.03

F

-0.25

-0.60

0.05

b*e

-0.06

-0.14

0.01

a*e

0.03*

0.00

0.07

Notes. * p < 0.01; Satisfaction – Satisfaction with studying in Poland (SwSiP); Loneliness –
measured by the de Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS); Discrimination – measured by
the Perceived Discrimination Scale (PD); Network – number of friends in Poland (SN); 1 – see
Figure 1
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A positive and statistically significant impact of the feeling of being
discriminated against on loneliness (path b) was also observed. The positive
value of coefficient B is evidence of a more intensely perceived discrimination
being associated with a higher sense of loneliness. At the same time, against
our expectations it has been demonstrated that perceived discrimination is
not directly (path d) or indirectly through loneliness (path b*e) correlated
with the level of satisfaction with studying in Poland. Also insignificant was
the correlation between perceived discrimination and the size of peer
networks (path f).
The results presented provide no grounds for rejecting hypothesis H1, H2, H3,
H3a and H5; however hypothesis H4 and H5a can be rejected.
Figure 2.
Results of the path model testing the relations between
discrimination, loneliness, satisfaction and network (N = 83)

Notes. * p<0.05; NS – non-significant; The bidirectional lines stand for correlations, onedirectional continuous lines stand for direct effects and dotted lines stand for regressive
indirect effects
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IV. Discussion
This is the first study to have considered in one model the analysis of
such social determinants of the satisfaction with studying abroad as
discrimination, size of peer networks and loneliness. The results, based on our
investigation of the situation of Ukrainian students in Poland, support our
hypotheses that both loneliness (H1), and peer networks (H2) significantly
affect the level of satisfaction with studying abroad. As expected and put
forward in H3A, the size of peer networks influences the level of satisfaction
not only directly but also indirectly by eliminating perceived social isolation
(i.e. loneliness). Hypothesis H3 has been confirmed, regarding the negative
impact of the size of peer network on loneliness. At the same time, against
expectations no direct (H4) or indirect (H5A) statistically significant
correlation was observed between the feeling of discrimination and the
intensity of satisfaction with studying in the unfamiliar surroundings of
another country. This does not mean, however, that discrimination was
without consequences for our respondents. While we did not find support for
the expected negative association between discrimination and network size
(H6), in line with our predictions (H5) discrimination proved to exert a direct
harmful effect on the intensity of the feelings of loneliness. Thus, in view of
our findings discrimination does not necessarily contribute to objective social
isolation. Rather, it harms the subjective appraisals of one’s social
relationships by posing a threat to the sense of belonging of target individuals
(Smart Richman & Leary, 2009). As Baumeister and Leary (1995) have
pointed out, the need to belong (i.e. the desire for interpersonal attachments)
is a fundamental human motivation. Loneliness, which is a crucial indicator of
social wellbeing, may be the result of the failure to satisfy this need
(Baumeister & Leary, 1995; Heinrich & Gullone, 2006).
Our findings are in line with the previous research demonstrating that
social stress may be acute at the very beginning of the acculturation process
(Moyerman & Forman, 1992), when the inability to cope with it effectively
(van Roekel et al., 2015), along with the lower level of social support provided
by peer networks, may lead to considerable negative consequences beyond
the social realm (Cacioppo, Hawkley, & Berntson, 2003; Thoits, 2011).
However, the lack of a correlation between perceived discrimination and the
assessment of studying indicates that the impact of social stress and social
support on satisfaction with studying may be of more universal character, and
not necessarily restricted to foreign students.
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This study has theoretical implications for examining the social
conditioning of the satisfaction with studying abroad. It shows that both
subjective (feeling of loneliness) and objective (size of peer network)
dimensions of social relations established abroad have, independently of each
other, an input into the level of satisfaction with studying abroad. This is
consistent with the results of earlier studies, discussed in the introduction to
this paper, indicating that although both phenomena are closely related, they
constitute theoretically and empirically distinct constructs.
These findings also have important practical implications.
They confirm the need to pay special attention to the processes that make it
easier for foreign students to adapt socially, particularly in the initial phases of
studying, including the urgent need to develop programs for international
students that help them build community and connections (Hattingh, 2015;
Yeh & Inose, 2003). Such programs should consider two facts. Firstly, that the
number of friends they make among their peers from the host country is
particularly relevant to the social integration of foreign students (e.g.
Hendrickson, Rosen, & Aune, 2011; Kashima & Loh, 2006). Secondly, that
international students have a stronger preference for friends from their own
ethnic group (e.g. Maundeni, 2001; Rosenthal, Russell, & Thomson, 2007),
which seems to be a characteristic of networks created by minority groups as
such (Leszczensky & Pink, 2015). Adaptation- supporting processes should
therefore focus on facilitating the creation of internationally mixed peer
relations consisting of foreigners, preventing the emergence of socially
isolated groups.
In this context, the effectiveness of interventions seems to be related
to taking two factors into consideration. On the one hand, they should
enhance the specific communication skills of foreign students, i.e. by raising
the linguistic competences in the language of the host country
(Smith & Khawaja, 2011; Yeh & Inose, 2003; Zhang & Goodson, 2011) and, on
the other, develop general social skills, e.g. based on the techniques associated
with cognitive-behavioral therapy, which is the most effective method of
reducing loneliness (Masi, Chen, Hawkley, & Cacioppo, 2011).
At the same time, an effective intervention cannot disregard the fact
that social networks are relational, being characteristic of groups rather than
individuals (Dijkstra, Cillessen, & Borch, 2013; Dijkstra, Kretschmer,
Lindenberg, & Veenstra, 2015). Thus, it should not be limited to behavior
management and social skills’ training provision but should look into the
context of students from the host country as well, reducing their prejudice and
tackling stereotypes, promoting inclusion and tolerance and reducing the
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distance between the two groups, which is particularly relevant as prejudice
prevents the development of intergroup (also inter-ethnic) friendships (Stark,
2015).
Educational institutions may also have a less direct impact on the
situation by supporting such forms of student activity that allow people from
various countries and backgrounds to find common interests (e.g. music,
sports, etc.), which by virtue of not being directly related to ethnic divisions
(Stark & Flache, 2012) can lead to the creation of ties of a non-ethnic nature.
Universities should also ensure that the educational process is not taking
place in nationally uniform groups (Hattingh, 2015; Janmaat, 2014).
Several limitations of the current study must be recognized.
First of all, we have utilized a relatively small non-probability sample of
foreign students. So, in order to increase statistical power the results should
be confirmed in a larger sample. Secondly, because of the small sample we had
to reduce the number of variables used in the analysis. Subsequent studies
should also consider additional predictors of satisfaction with studying
abroad, such as sex, linguistic ability, strong ethnic identity etc. Another
limitation is that our participants were recruited from one region of Poland
and from one university, and therefore the results may not be generalizable to
other geographical regions and educational institutions. Furthermore, our
research has only used an ego-centric measure of social networks. It would be
useful to consider the structure of sociometric networks in the future studies
(Košir & Pečjak, 2005), providing for establishing the position of foreign
students in peer networks of students from the host country, e.g. social
preference (Coie, Dodge, & Coppotelli, 1982). Consequently, it would be
possible to define the range of the intersubjectively interpreted social
isolation of foreign students (Rubin, Bukowski, & Parker, 2006), and recognize
the extent to which social rejection (Cillessen & Bukowski, 2000) impacts the
feelings of loneliness and overall satisfaction with studying abroad.
Given the above limitations, our analyses should be regarded as
preliminary and exploratory. Despite this, the results we have obtained
contribute to a better understanding of the social factors that influence the
satisfaction of foreign students with studying abroad.
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Appendix
Figure A1. Factor analysis of the tools used in the study

A1A. Satisfaction with studying in Poland – SwSiP (one factor model)

A1B. Perceived Discrimination – PD (one factor model)

182

MÓDSZERTANI KALANDOZÁSOK
A1C. de Jong Gierveld Loneliness Scale – DJGLS (bifactor model)

A1D. de Jong Gierveld Loneliness Scale – DJGLS (incomplete bifactor model)

Notes. ** p< 0.01; ns – non-significant; the figures show standardized loadings
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