
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 

 
 
 
 
 
 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 
 
 
 

Turai Tünde 
 

Öregek társadalomnéprajzi vizsgálata 
 
 
 
 
 
 
Néprajztudományi Doktori Iskola 
Doktori Iskola vezetıje: Dr. Voigt Vilmos DSc., egyetemi tanár 
Európai Etnológia Doktori Program 
Doktori Program vezetıje: Dr. Paládi-Kovács Attila CMHAS, egyetemi tanár 
 
 
A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: 
 
A bizottság elnöke: Dr. Verebélyi Kincsı DSc., egyetemi tanár 
 
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Fülemile Ágnes PhD. 
                                               Dr. Széman Zsuzsa CSc. 
 
A bizottság titkára: Dr. Bali János PhD. 
 
A bizottság további tagjai: Dr. Kotics József CSc.  
                                             Dr. Kocsis Gyula PhD., Dr. Jávor Kata CSc. (póttagok) 
 
Témavezetı: Dr. Szilágyi Miklós DSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2009 



 2 

  
Tartalom 

 

BEVEZETÉS .................................................................................................................................................................... 4 

1. FEJEZET. A TEREP BEMUTATÁSA: KONTEXTUÁLIS ADATOK ................................................................ 10 

I. SZILÁGYSÁG A NÉPRAJZTUDOMÁNYBAN.................................................................................................................... 10 
II.  KONTEXTUÁLIS ADATOK........................................................................................................................................... 11 

II.1. Országos adatok................................................................................................................................................ 11 
II.2. Megyei adatok................................................................................................................................................... 11 
II.3. Községi adatok .................................................................................................................................................. 13 
II.4. Tölgyes adatai ................................................................................................................................................... 14 

2. FEJEZET. AZ ÖREGKOR MINT AZ ÉLETÚT EGY SZAKASZA – AZ IDİSEK MINT CSOPORT.......... 20 

I. NEKEM IS MÁN LEFÚJTAK – ÁTLÉPÉS A FELNİTTKORBÓL AZ ÖREGKORBA................................................................ 25 
I.1. Még a vas sem örökös, minden mulandó – A test változásai .............................................................................. 27 

I.1.a. Elmegy az életnek és az ételnek is az íze – A medikalizált test........................................................................................27 
I.1.b. Kiverte az ág a szemit – Az esztétizált test......................................................................................................................33 

I.2. A munkatevékenységek körének megváltozása ................................................................................................... 35 
I.3. A családi állapot változásai................................................................................................................................ 40 

I.3.a. Akinek nincs unokája, annak se öröme, se bánata – Nagyszülıvé válás .........................................................................40 
I.3.b. Azóta pediglen egyedül bírom a várat – Özvegység .......................................................................................................40 

I.4. Gazdasági állapot életkor-specifikus sajátosságai............................................................................................. 41 
I.5. Az életkori kontextus / a kontextuális életkor..................................................................................................... 42 
I.6. A lakóhely megváltozása .................................................................................................................................... 42 
I.7. Kimentünk a divatból – A régi világ képviselése ................................................................................................ 43 

II.  SEMMI SE OLYAN, AZ AZ IGAZSÁG, HA MEGÖREGSZÜNK – AZ IDİSKOR TARTALMAI ................................................ 44 
II.1. Hanyatlás .......................................................................................................................................................... 44 
II.2. Bölcsesség ......................................................................................................................................................... 47 
II.3. Második gyermekkor ......................................................................................................................................... 49 
II.4. 60–70 év felé mán hazafelé – Elmúlás, elszámolás, halálra készülıdés ........................................................... 50 

III.  ÖREGEMBER NEM VÉNEMBER – AZ ÖREGKOR DIFFENRENCIÁLTSÁGA..................................................................... 52 
IV.  ÖSSZEGZÉS.............................................................................................................................................................. 54 

3. FEJEZET. IDİSEK A CSALÁDBAN – CSALÁD AZ ID İSEK KÖRÜL........................................................... 56 

I. A CSALÁD FOGALMA .................................................................................................................................................. 56 
I.1. A család intézménye és az idısek szerepe a család intézményének újragondolásában...................................... 56 
I.2. A család fogalmának további árnyalása............................................................................................................. 62 
I.3. A család jelentısége és jelentései ....................................................................................................................... 65 
I.4. Családtípusok Tölgyesen.................................................................................................................................... 72 

II.  A KAPCSOLAT MŐKÖDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI, ELVEI ÉS DINAMIKÁJA ...................................................................... 75 
II.1. Multigenerációs érintkezések: találkozások és kommunikáció ......................................................................... 76 
II.2. „Tanácsot könnyő adni, kalácsot nehezebb” – Az információáramlás formái és korlátai ............................... 86 
II.3. Segítés, támogatás – terjeszkedés akár a nagycsalád-stratégiáig..................................................................... 88 

II.3.a. Az instrumentális támogatás..........................................................................................................................................90 
II.3.b. A szociális támogatás....................................................................................................................................................97 
II.3.c. Az emocionális támogatás...........................................................................................................................................100 
II.3.d. A rituális és transzcendentális támogatás...................................................................................................................101 

III.  KONFLIKTUSOK ÉS KAPCSOLATOK – IDİSEK MINT A PROBLÉMÁK RENDEZİI ÉS / VAGY KIVÁLTÓI ........................ 102 
III.1. Idısek alapstratégiája konfliktuskezelésre: a megelızés............................................................................... 103 
III.2. Idısek a konfliktusrendezés szerepkörében.................................................................................................... 107 
III.3. Idısek konfliktusokban................................................................................................................................... 111 

IV.  IDİSGONDOZÁS..................................................................................................................................................... 116 
IV.1. Kötelesség vagy elkötelezettség?.................................................................................................................... 118 
IV.2. A feladatok ..................................................................................................................................................... 121 
IV.3. Az idısgondozás idıdimenziói ....................................................................................................................... 124 
IV.4. Idısgondozási stratégiák................................................................................................................................ 126 

V. „MÍG AZ ÖREG ÍL, ADJON, MIKÓ MEGHAL, HAGYJON”  – ÖRÖKHAGYÓ ÖREGEK........................................................ 132 
V.1. A vetkızés nehézségei: személyi kérdések és idızítés...................................................................................... 134 
V.2. Az örökség sokfélesége .................................................................................................................................... 140 

V.2.a. Materiális örökség........................................................................................................................................................140 
V.2.b. Szociális örökség .........................................................................................................................................................142 
V.2.c. Szellemi örökség..........................................................................................................................................................144 



 3 

V.2.d. Morális örökség ...........................................................................................................................................................147 
V.2.e. Biológiai örökség.........................................................................................................................................................148 

VI.  A CSALÁD MINT LEHETİSÉG ÉS KERET AZ IDİSEK SZÁMÁRA – ÖSSZEGZÉS........................................................... 149 

4. FEJEZET. IDİSEK ÉS A ROKONSÁG ............................................................................................................... 152 

I. ALAPOZÁS: M I A ROKONSÁG? .................................................................................................................................. 153 
I.1. A rokonsági ideológia....................................................................................................................................... 154 

I.1.a. „Vér nem válik vízzé”....................................................................................................................................................154 
I.1.b. Affinális rokonság.........................................................................................................................................................156 
I.1.c. „Így csinálták a rokonságot”........................................................................................................................................157 

II.  ROKONSÁGI GYAKORLAT........................................................................................................................................ 159 
III.  A ROKONSÁG ERİTEREI......................................................................................................................................... 162 

III.1. Gyakorlati – szociális erıtér.......................................................................................................................... 163 
III.1.a. Idısek találkozásai rokonaikkal ..................................................................................................................................163 
III.1.b. Segítség idıseknek és idısektıl..................................................................................................................................173 
III.1.c. „Nem bornya, nem nyalja.” – A rokonság szerepe az idısgondozásban....................................................................176 

III.2. Rituális – szakrális erıtér .............................................................................................................................. 181 
III.3. Mentális – identifikációs erıtér ..................................................................................................................... 187 

IV.  A ROKONSÁGI ERİTEREK AZ IDİSEK PERSPEKTÍVÁJÁBÓL – ÖSSZEGZÉS............................................................... 191 

5. FEJEZET. NEM ROKONI KAPCSOLATOK: SZOMSZÉDOK, BAR ÁTOK, JÓEMBEREK ÉS EGYÉB 
INFORMÁLIS KAPCSOLATOK .............................................................................................................................. 193 

I. A NEM ROKONI KAPCSOLATHÁLÓ KOMPONENSEI..................................................................................................... 195 
I.1. Szomszédság ..................................................................................................................................................... 196 
I.2. Barátok, jóemberek, ismerısök és mindenféle egyéb informális kapcsolat ...................................................... 199 
I.3. Szelekció – a kapcsolatkészlet kapcsolathálóvá transzformálásának módja.................................................... 205 

II.  A NEM ROKONI KAPCSOLATOK MŐKÖDÉSI MECHANIZMUSAI .................................................................................. 211 
II.1. Gyakorlati / instrumentális támogatás............................................................................................................ 213 

II.1.a. Hétköznapi támogatás ..................................................................................................................................................215 
II.1.b. Ünnepi támogatás ........................................................................................................................................................217 
II.1.c. Speciális támogatás ......................................................................................................................................................218 
II.1.d. Krízis-áthidaló támogatás ............................................................................................................................................220 

II.2. A szociális, kognitív és kommunikációs támogatás ......................................................................................... 225 
II.3. Az érzelmi és a rituális támogatás................................................................................................................... 233 

III.  ÖSSZEGZÉS............................................................................................................................................................ 235 

BEFEJEZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK ...................................................................................................................... 236 

BIBLIOGRÁFIA .......................................................................................................................................................... 241 

MELLÉKLETEK......................................................................................................................................................... 283 

 
 
 
 
 



 4 

BEVEZETÉS 

 

Meddig jó élni, hány évet körülbelül? 

Egy olyan 60-65 évig. Még akkor az ember úgy érzi, hogy még ember, de azután már  érdekes az egész.  

 

Az öregkor, bár az életút szerves része és a technikai fejlıdés következtében társadalmunk egyre 

több tagjának meg is adatik, korántsem egyértelmően pozitív vagy legalábbis többnyire pozitív 

minıségekkel felruházott és viszonylag problémamentesen megélhetı idıszak. Gondolhatunk itt 

akár az egészségügyi, a gazdasági, a társadalmi, de akár az identitás szintjén jelentkezı 

nehézségekre is, hiszen ezek egymásba fonódva, egymást megerısítve hoznak nehezen 

feldolgozható és megoldható élethelyzeteket és lelkiállapotokat, melyek elrendezésében a kulturális 

háttér a megerısítés helyett sokszor csak bizonytalanságokat, kételyeket, ambivalens értékeket és 

cselekvési modelleket kínál.  

Az öregkor, bár az egészségügyi, gazdasági, társadalmi nehézségek miatt, és az identitás 

szintjén jelentkezı problémák folytán számtalan nehezen feldolgozható és megoldható élethelyzet 

és lelkiállapot kereszttüzébe helyezi az egyént, korántsem egyértelmően negatív és csak 

küzdelmekkel megélhetı életszakasz. A kontextust képezı kulturális jelentésmezıben ugyan nem 

elsısorban és nem csak pozitív, értéktelítettséget sugalló minısítések társulnak a legutolsó 

életkorhoz, illetve sok kérdés és kétértelmőség kapcsolódik az öregkorban lévık 

megnyilvánulásainak megítéléséhez, megengedéséhez és korlátozásához, mégis hozhat magával ez 

az életszakasz is új örömeket és lehetıségeket, új terepeket az önkifejezés újabb formáinak, a 

személyiség kiteljesedéséhez.  

Pozitív is, negatív is, jó is, rossz is, könnyő is, nehéz is az öregkor, ami kezdıdhet a 

nyugdíjazással, vagy korábban, netán késıbb, kezdıdhet 60 éves korban, 70 éves korban vagy 

valamikor ekkortájt, aszerint, hogy ki mikor milyen idısnek érzi magát, sıt mi több, nagy 

valószínőséggel nincs is összhangban az, aminek látják, és aminek az egyén gondolja, érzi saját 

magát. Ezt a küzdelmes állapotot mutatja nagyon kifejezıen a fent idézett rövid interjúrészlet: az 

emberi élet tovább tart, mint ameddig az ember-identitás, a teljességérzet fenntartható, azaz az 

életút egyes szakaszaihoz kulturálisan rendelt pozitív és negatív tartalmak egyenlıtlen elosztása 

miatt az önmagával való azonosulás problematikussá válik egy adott kor után, és ami ekkor 

következik, az már nem az igazi lét, az valami idegen, valami furcsa, érdekes létállapot, valami, 

amivel szemben távolságérzete van az egyénnek, ami nem igazán ı, nem része az igazi, valós, saját 

emberi életének. Érdemes tehát odafigyelni az egyértelmőség és a leegyszerősíthetıség 

lehetetlenségére, az általánosíthatóság korlátozottságára, és keresni azokat a lehetıségeket, 

melyekkel mégis leírható, megragadható az öregedés és az öregség többarcúsága.  



 5 

Disszertációm célja tehát az öregkor, az öregek köré szervezıdı társadalom és kulturális 

kontextus, valamint a társadalom és a kulturális kontextus által körülhatárolt öregek megértése a 

belsı dinamikák felıl. Társadalmi kategóriák és társadalmi viszonyok feltárására törekszem adott 

kulturális környezetben. Egyszerre próbálom feltárni az alapkategóriákat és azok mőködését. A 

feladat nehézsége, hogy relatívnak kezelem azokat a fogalmakat, melyekkel leírom a jelenségeket, 

miközben a jelenségek megértését a kulturális kategóriáktól teszem függıvé. A kihívás és a feladat 

izgalma pedig abban rejlik, hogy ezek együtt rajzolódnak / rajzolódhatnak ki, kölcsönösen adva 

értelmet egymásnak, kölcsönösen behatárolva és lehetıvé téve egymás mozgásterét.  

Társadalomnéprajzi elemzésem fókuszában kapcsolatháló-vizsgálat áll. De az idısek 

kapcsolatainak feltérképezésén túlmenıen mindvégig törekszem arra, hogy ne csak az idısekre 

lássunk rá, hanem az idısek által az egyes kapcsolatformákról is többet tudjunk meg: az 

idıselemzés által nyitott perspektíva egyúttal olyan új ablak is lehessen, ahonnan a bemutatott 

kapcsolatformák más szemszögbıl nézve kevésbé megmutatkozó sajátosságai is megláthatóak 

legyenek. Az így pozícionált elemzés lehetıséget nyújt arra, hogy megértsük a társadalmi 

viszonyok mélystruktúráját, belsı mőködési mechanizmusait.  

Kutatásom terepéül egy szilágysági falut választottam, melyet Tölgyesnek fogok nevezni – 

illetve jelzem egyúttal azt is, hogy a disszertációban szereplı valamennyi személynév fiktív 

beszélgetıtársaim védelme érdekében.1 Olyan település ez, melynek korstruktúrája viszonylag 

kiegyenlített, nem tekinthetı elöregedett közösségnek, nem hangsúlyozódik felerısödötten az 

öregedés a jelenségek okai és következményei között, hanem kutatásom fı kérdése szempontjából 

normális (sic!) mikrotársadalmat vizsgálhatok potenciális torzító / torzításhoz vezetı tényezık, 

optikai csalódások veszélye nélkül. Fontos szempont volt ez terepválasztásom során. Egy korábbi 

kutatásom után, ahol egy elöregedett falu idıseinek társadalmi helyzetét vizsgáltam2, ezúttal 

tudatosan kerestem olyan települést, ahol más viszonyok között és más szempontok alapján 

nézhetem meg szintén az öregek, az öregedés kérdéskörét. Emiatt a döntés miatt az említett elınyök 

mellett azzal a nehézséggel is szembe kellett néznem, hogy míg egy elöregedett közösségben szinte 

adta magát valamennyi kérdés és válasz, a súlypontok szemmel láthatóak, erısen körvonalazottak 

voltak, egy nem elöregedett mikroközösség öregkérdésének felgöngyölítése korántsem olyan 

kézenfekvı, nehezebben lehet megtalálni azokat a réseket, ahonnan rálátás nyílik a megfogalmazott 

kérdésekre, illetve megtalálni azokat az utakat, melyek végigjárásával és végiggondolásával 

                                                           
1 Az adatközlık érdekeit védve a nevek megváltoztatása mellett a személy minden olyan adatát megváltoztatom, ami a 
beazonosítást lehetıvé tenné. Az életpályájával kapcsolatos településneveket és foglalkozásokat vagy elhallgatom, vagy 
valami hasonlóra cserélem az interjúrészletekben, amennyiben az adott közlés szempontjából ez az adat nem releváns. 
Amennyiben viszont az elemzés szempontjából fontos adatról van szó, olyan formán közlöm, hogy a többi adatot 
engedem háttérben maradni korlátot szabva ily módon az életpálya rekonstruálhatóságának és a személy 
azonosíthatóságának.  
2 Turai 2004a. 
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koherens, szélesebb értelemben is érvényes válaszok adhatók az öregek és az öregedés 

problémakörére, illetve az öregek és környezetük kapcsolatára vonatkozóan.  

A kutatás alapját képezı terepmunkát 2000-ben kezdtem (1999-ben már készítettem 

interjúkat, de ez még csak tájékozódó jellegő volt, amikor a teljes régióban győjtöttem keresve a 

helyet vizsgálataimnak), és folyamatosan végeztem 2006-ig, 2007-ben a disszertációírás során 

felbukkanó hiányosságok pótlása, az ekkor felmerülı bizonytalanságok tisztázása érdekében 

végeztem kiegészítı adatgyőjtést. A néprajzos terepmunka, a folyamatos megfigyelés és interjúzás 

volt segítségemre. A tájékozódó-, a mély-, az életút- és a kontrollinterjúk egymást kiegészítve 

vezettek el a közösség bonyolult, végtelenül kusza kapcsolatszövevényének diakrón és szinkron 

megértéséhez, hogy erre támaszkodva végezhessem jelenkori vizsgálatomat anélkül, hogy 

kontextusból kiragadott, csak a felszínen érvényes és csak korlátozott mértékben értelmezhetı 

jelenkori helyzetrajzot villanthassak fel az idısekrıl, de egyúttal magáról a közösségrıl is. Mindezt 

kiegészítettem az egyházi anyakönyvek tanulmányozásával, de különösképpen a néptanács 

mezıgazdasági vagyon-nyilvántartásával, ami háztartás szerinti osztályozásának köszönhetıen 

bizonyult a leginkább alkalmasnak arra, hogy kontextuális adatokat szolgáltasson kutatásomhoz.  

Hipotéziseim, melyekre a fentebbiekben már tettem utalásokat, lévén, hogy formálói voltak a 

kutatási koncepció kialakításának, az alábbiakban összegezhetık: 

– az öregek társadalmi helyzetének megértése elıfeltételezi az öregkornak mint 

életszakasznak a feltárását, 

– az öregkor és az öregedés kulturálisan meghatározott jelenség és jelentéshalmaz,  

– az idısek megérthetık az ıket körülvevı társadalmi kapcsolatok feltárásával, 

ugyanakkor a mikrotársadalom számos sajátossága, mőködési logikája látható és érthetı 

meg az idısek elemzése felıl, 

– az idıseket körülvevı kapcsolatháló bonyolultsága nagymértékben abban rejlik, hogy a 

viszonyok rugalmasak, rendelkeznek az újraformálódás és a folyamatos átalakulás 

képességével, amire az életkor sajátosságaiból adódó élethelyzetek tudnak jól 

rávilágítani,  

– a kapcsolatháló elemei tartalmilag és formailag egyszerre kötöttek és egyénileg 

alakíthatók, pontosabban: van egy kulturálisan adott raktárkészlet minden 

kapcsolattípusra vonatkozóan, de a kulturálisan kódolt mőködtetési elvek és 

mechanizmusok mellett helye van az egyéni preferenciák kifejezésének, így lehetıvé 

válik a kapcsolatkészlet személyes kapcsolathálóvá formálása.  

A disszertáció elemzı fejezetei – tehát az elsı kivételével – a jelzett logikát követik: 

kategóriák (öregkor, család, rokonság, szomszédság, barátok, jóemberek, munkatársak, ismerısök) 

és mőködési mechanizmusok az egymásba fonódással értelmezik egymást, hogy végül együttesen 
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kirajzolhassák a kapcsolatháló belülrıl megértett és sok szempontból érvényes összetett képét. Bár 

az egyes fejezetek külön-külön helyeznek figyelmük fókuszába egy-egy kapcsolattípust, fontos 

látni, hogy ez a tagolás csak az elemzés kifejtésének a megkönnyítését szolgálja, a különféle 

kapcsolatok ugyanis szorosan összetartoznak, egymástól erıteljesen függve léteznek, és egymásra 

reagálva mőködnek. A kapcsolatháló egésze, és így az idısek társadalmi helyzete tehát csak a 

fejezetek egymásra / egymásba olvasásával – ahogyan azt majd az adott pontokon jelezni is fogom 

– válik érthetıvé.  

Az elemzést megelızıen fontosnak tartom egy olyan fejezetnek a beiktatását, ami kontextusba 

helyezi a késıbbiekben sorra kerülı közösségtanulmányt. Jelentısége az anonimitás miatt 

különösen nagy, ugyanis a településnév elhallgatása korlátozza az olvasót abban, hogy tágabb 

értelmezési mezıbe helyezhesse az elemzést, és igénye szerint egyéb ismeretek mellé tehesse az 

olvasottakat. E probléma áthidalása érdekében megneveztem a tájegységet magát, ami valamelyest 

behatárolja a terepet, és elhelyezi a közismert makro- és mezoszintő információk széles skáláján, 

illetve bemutatom mindazon demográfiai, társadalmi és gazdasági sajátosságait a falunak, melyeket 

a megértés szempontjából szükségesnek vélek. Az anonimitás tehát ilyen formában nem sérti az 

érthetıséget, ugyanis bemutatásra kerülnek mindazon tényezık melyeken belül érvényesnek 

tekinthetık a kutatás eredményei – így az esetleges további elemzések és összehasonlítások 

lehetısége elıl sincsen elzárva az út. 

A második fejezet alapozza meg az elemzést. Annak feltárása nélkül, hogy az adott terepen kit 

és milyen elvek alapján tekintenek öregnek, illetve melyek az öregkornak a kulturális tartalmai, az 

elemzı nem fogalmazhat meg állításokat az öregekre vonatkozóan. Az idısek társadalmi 

helyzetének vizsgálata elıtt mindenképpen szükséges annak tisztázása, hogy kik az öregek, 

azazhogy kik is képezik tulajdonképpen a kutatás tárgyát. Szőkösnek érezve a demográfiai és a 

társadalmi öregség fogalmak által nyújtott keretet, és alkalmatlannak érezve ezeket a terepen talált 

jelenségek leírására, javaslatot teszek a kulturális öregség fogalomra, majd a terepmunka 

eredményei alapján kidolgozom ennek koncepcióját adott kulturális paraméterek alapján – próbára 

téve egyúttal az elgondolás érvényességét és alkalmazhatóságát.  

Ezt követıen kerül sor a kapcsolatháló-elemzésre, melynek keretében az informális 

kapcsolatokat vizsgálom meg. Lévén, hogy idısekrıl van szó, akik kevéssé és az életidıben 

elırehaladva egyre kevésbé érintkeznek a hivatalos szférával, miközben a magánélet egyre 

jelentısebbé válik számukra, eltekintek a formális kapcsolatok bemutatásától, és figyelmem 

középpontjába a családot, a rokonságot, a szomszédságot, a barátokat, a jóembereket, a (volt) 

munkatársakat és az ismerısöket helyezem. 

Az idıseknek a családban elfoglalt helye és a családnak az idısekhez való viszonyulása 

kulcsfontosságú az idıskutatás szempontjából, hiszen ez jelenti az alapvetı és erıs kötések bázisát 
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az idısek számára. Megvizsgálom, hogyan szervezıdik a család az idısek köré, kik tartoznak ebbe 

a csoportba, milyen elvek mőködtetik a kapcsolatot, milyen csatornákon keresztül áramoltathatók 

különféle (szellemi, materiális, érzelmi stb.) értékek egymás felé, illetve hogy kik, miket és milyen 

irányba áramoltatnak ezeken keresztül. Az élethelyzetek tág spektrumának a figyelembevétele 

ugyanakkor azt is láthatóvá teszi, hogy meddig terhelhetık az adott kapcsolatok, azaz hol vannak a 

határai, illetve milyen forgatókönyveket mőködtetnek ezek túllépésekor (újraszervezıdés, kapcsolat 

tartalmainak újragondolása és átalakítása, konfliktuskirobbanás, konfliktuskezelés). Az idısek 

elemzése felıl ugyanakkor a család intézményének mőködése a maga teljességében is láthatóvá 

válik – formai és tartalmi szempontból egyaránt. A fejezet egyik alapállítása, hogy a nukleáris-, a 

törzs- és a nagycsalád csak absztrakt, az ideológiák szintjén elkülöníthetı kategóriák, a társadalmi 

gyakorlat során folyamatosan átlépik a határokat és az adott élethelyzetekhez alkalmazkodva 

képesek újraszervezni az éppen aktuálisan érzékelt szempontok szerint az in-group és az out-group 

határait. A multigenerációs kapcsolatok mőködtetési gyakorlata, a támogatások, az idısgondozási 

stratégiák és az örökségben való osztozás számtalan példával támasztják majd alá a kijelentést.  

A rokonság a család után a második legfontosabb szolidaritási bázis az idısek számára, ám 

ezzel a megfogalmazási móddal korántsem akarom a statikus koncentrikus körök látszatát kelteni, 

kutatási eredményeim szerint ugyanis folyamatos az átjárás a koncepcionálisan eltérı távolságokra 

helyezett kapcsolattípusok között: a felmerülı hiátusok esetén képesek akár helyettesíteni is 

egymást (pl. gyerektelen öregek, utódok elköltözése miatt magányos öregek esete), illetve eltérı 

szempontok eltérı sorrendeket eredményezhetnek (pl. barátok, jóemberek jelentısége rokonsághoz 

képest / mellett, távol élı család esetén a mindig közel lévı szomszédok fontossága). Ebben a 

fejezetben azt vizsgálom meg, milyen elemekbıl épül fel Tölgyesen a rokonság mint kulturális 

raktár, majd pedig azt igyekszem felderíteni, milyen elvek alapján formálódik ez a készlet gyakorolt 

rokonsággá.  

Végül pedig a családon és a rokonságon kívüli informális kapcsolatokat veszem szemügyre. A 

szomszédok, a barátok, a jóemberek, a (volt) munkatársak, az ismerısök kerülnek említésre. A 

fejezet nehézsége abban rejlik, hogy míg a korábbiakban az alkalmazott kategóriákhoz tartoztak – 

normatív és a társadalmi gyakorlattal csak fenntartásokkal összeegyeztethetı, de referenciapontként 

többé-kevésbé mégiscsak használható – definíciós formai és tartalmi kritériumok, ez esetben a 

fogalmak igen szabatos, következetlen és egymásba mosódó használatával állunk szemben. A 

terminusok újragondolása és óvatos, szubtilis meghatározása után három támogatási forma alapján 

vizsgálom meg az idısek szempontjából tanúsított jelentıségüket: a gyakorlati és instrumentális; a 

szociális, kognitív és kommunikációs; valamint az érzelmi és rituális támogatások teszik 

megérthetıvé a kapcsolatháló ezen szeletének mőködését.   
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Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik doktori disszertációm elkészítésében 

segítségemre voltak: mindazoknak, akikkel a terepen találkoztam, és akik készséggel, türelemmel és 

jó szívvel válaszoltak a számukra sokszor jelentéktelennek, unalmasnak és céltalannak tőnı 

kérdéseimre, illetve mindazoknak, akik a terepen győjtött adatok értelmezését vitték elıbbre 

kérdéseikkel, megjegyzéseikkel, kritikáikkal – különösképpen szakirányítómnak, Szilágyi 

Miklósnak tartozom hálával. 
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1. FEJEZET. A TEREP BEMUTATÁSA: KONTEXTUÁLIS ADATOK   

 

I. Szilágyság a néprajztudományban 

A vizsgálat helyszínéül választott település Szilágyság része, mely régió a néprajzi kutatások igen 

elhanyagolt tájegysége. Mindeddig csupán három nagyobb lélegzetvételő könyv látott napvilágot, 

ami a teljes területet átfogta: Kós Károly, Szentimrei Judit és Nagy Jenı etnográfiai győjtéseket 

bemutató közös munkája, Almási István és Magyar Zoltán folklorisztikai győjteményei.3 Nagyobb 

figyelmet fordítottak erre a területre a történészek, akik a résztémákkal és részterületekkel 

foglalkozó írásokon kívül szintén két monografikus igénnyel készült munkát tudhatnak maguk 

mögött, amelyek kis mértékben ugyan, de tartalmaznak néprajzi adatokat is: Petri Mór 

monográfiája, mely a 20. század elején készült, valamint egy népes, elsısorban a helyi 

értelmiségiekbıl összeállt szerzıcsoport tanulmánykötete.4      

De nemcsak a teljes tájegységet lefedı könyvekben nem bıvelkedünk, igen csekély azoknak 

az írásoknak a száma is, amelyek valamelyik kisrégiót vagy települést mutatják be. Két etnográfiai 

tematikájú könyv említhetı: Virág Magdolna néphittel foglalkozó munkája, melyben három 

tövisháti falu (Szilágygörcsön, Magyargoroszló és Erked) halállal kapcsolatos képzeteit mutatja be5, 

illetve Szilágyborzás idısödı társadalmának vizsgálata, melyet 2004-ben jelentettem meg6. Ezen 

kívül Szilágyságot csak töredékesen érintik a néprajzi szakirodalomban.7 Igen nagy mértékben 

hozzájárultak a vidék megismeréséhez és ismertetéséhez Major Miklós, Mitruly Miklós és Sípos 

László írásai, melyek részben néprajzi jellegő munkák, részben történelmi és földrajzi 

érdekeltségőek, de ilyenkor sem mulasztják el a néprajzi sajátosságokat elemzı kitérıket.8 

Örvendetes, hogy a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen az utóbbi évtizedben újrainduló 

néprajzoktatásnak köszönhetıen – fıleg szilágysági származású – diákok, illetve most már 

etnográfiai felkészültségő kutatók tollából is egyre több szakmunka készül különféle tematikákban, 

egyre szélesebben lefedve a térséget.9 

 

                                                           
3 Kós – Szentimrei – Nagy 1974.; Almási 1977., Magyar 2007. 
4 Petri 1901–1904.; Szabó Zs. 1999. 
5 Virág 1994.  
6 Turai 2004a. 
7 Balogh I. 1935.; Kósa – Filep 1983.; Kunt 1983.; Balassa 1989.; illetve a Magyar Néprajzi Lexikon idevágó szócikkei: 
Szilágyság (Kósa 1992. 33–35.), szilágysági hímzések (Fél – Hofer 1992. 35–38.), szilágysági viseletek (Szabadfalvi 
1992. 38–40.).   
8 Major 1978a., 1978b., 1992., 1994., 1995., 1996., 1998a., 1998b., 1999a., 1999b., 1999c.,[1999], 2000., 2001a., 
2001b, 2002., é. n., Major – Torkos 2005.; Mitruly 1996., 1998., 1999., 2002., 2003.; Sípos é.n.   
9 Közülük néhány publikálásra került: Páll 1994.; Bokor 1996.; Czégényi 1999., 2001., 2002., 2003.; Nagy M. 2001.; 
Fóris 2002a., 2002b.; Soós 2002a., 2002b., 2002c.; Párhonyi 2003.; Papp 2003a, 2003b.; Szabó R. Cs. 2003.; Turai 
1999., 2000a., 2000b., 2002a., 2002b., 2002c., 2003a., 2004b.; Nagy R. 2007. 53–82. 
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II. Kontextuális adatok 

Doktori disszertációm fókuszában az öregedés és az idısek társadalmi helyzetének tanulmányozása 

áll, olyan problémakör, mely az utóbbi évtizedekben fokozottan érinti a világ, ezen belül is fıként 

Európa és az Egyesült Államok demográfiai szerkezetét és társadalmi viszonyait. Az etnográfiai 

vizsgálat megkezdése elıtt szükségesnek tartom bemutatni azokat az országos, megyei és községi 

demográfiai adatokat, melyek az értelmezés kontextusát képezik, és így hozzájárulnak ahhoz, hogy 

az elmondandók elhelyezhetıek legyenek egy tágabb paraméterrendszerben.  

 

II.1. Országos adatok 

Elsıként mint legszélesebb értelmezési kontextust Románia korstruktúráját villantom fel. Az 

öregedési tendencia fokozódásának lehetünk a tanúi. Az idıs generáció aránya még nem haladta 

meg a többi generációét – ha a legalacsonyabb demográfiai öregségi küszöbbel, a 60 éves korral 

számolunk is, ez az arányszám a 2002-es népszámlálás idején 19,3%.10 De igen megközelítette a 

kiskorúak csoportját, és töretlen növekedést mutatott a 20. század második felében. Mi több, az 

elıreszámítások a tendencia folytatódását, sıt erısödését jelzik. (Lásd 1. melléklet) 

 

II.2. Megyei adatok 

A továbbiakban azt vázolom röviden, hogyan alakultak Szilágy megye demográfiai adatai a 20. 

században, valamint a 21. század elsı évtizedében, pontosabban a szocializmus évtizedeiben és a 

posztszocialista korszak kezdetén, melyeket erıteljes változások jellemeztek, illetve amelyek a 

kutatásom szempontjából relevanciával rendelkeznek.  

Szilágy megye az ország egyik legkisebb, és ugyanakkor gazdaságilag is erıtlen megyéje. 

Különösen az 1940-es évektıl, a centralizált államgazdaság kiépítésétıl kezdıdıen, amikor a 

központi redisztribúciónak való kiszolgáltatottság mértéke megnövekedett, ezek az adminisztrációs 

és gazdasági adottságok hátrányokat eredményeztek a lakosság számára. Mindezt fokozta, hogy az 

államvezetés is elmaradottnak, fejletlennek minısítve a régiót nem a felzárkóztatását ösztönözte, 

hanem mégjobban elhanyagolta újratermelve ezzel a nehézségeket. Megnyilvánult ez az állami 

befektetések mértékében; az iparszervezésben, ami nagyrészt veszteséges vállalatok mőködtetését 

jelentette a térségben11; valamint a településszervezésben, ami a kis településeket az 1974-es 

                                                           
10 www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/vol1/tabele/t02.pdf, http://nepszamlalas150.adatbank.transindex.ro, letöltés 
ideje: 2008.07.08. 
11 Ez igen gyorsan megmutatkozott az 1989-es változások után, hiszen amint az állam magukra hagyta ezeket a 
vállalatokat, hamarosan csıdbe is mentek nem tudván fenntartani magukat.  
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rendszerezési törvény alapján irracionálisnak minısítve elsorvasztani igyekezett (például nem adtak 

ki építési engedélyeket), illetve lerombolásukat tervezte (50 falut szántak a buldózereknek).12  

A hátrányos helyzet megtapasztalását, vagyis az adott helyzetnek a lakosság részérıl is 

hátrányosként való értékelését tükrözik a megye népmozgalmában megmutatkozó tendenciák, 

amelyek a tényleges szaporulat visszaesését vagy csak nagyon csekély növekedését jelzik a század 

közepétıl, ellentétben az elsı néhány évtizeddel, amit a lakossági gyarapodás jellemzett. (Lásd 2., 

3. mellékletek.)  

A természetes szaporulat nem mutatott kedvezı tendenciát a megyében, hiszen míg az 

élveszületések száma csökkent, a halandóság szintje emelkedett, ami népesség-visszaesést 

eredményezett.13 Ezt a veszteségi trendet erısítette fel a vándorlási egyenleg is, hiszen a kilépések 

száma fokozatosan nıtt, amit a bevándorlások kisebb száma nem pótolt – példának okáért: 1966-

ban a kilépések száma négyszerese a belépésekének, 1977-ben viszont már ötszöröse. A migráció 

fıként a falvakat érintette hátrányosan, hiszen a városok lettek a vonzó, tömegeket felszívó 

célpontok, de hátrányosan érintette magát a megyét is, mivel a vándorlás nem csupán a 

megyehatárokon belül zajló mozgás volt, hanem sokakat sodort más közigazgatási egységekbe is. 

(Lásd 4., 5. mellékletek.) 

A társadalmi mobilitás tendenciáinak a vizsgálatában csupán az empirikus tapasztalatokra kell 

hagyatkoznunk, ugyanis a népszámlálások nem nyújtanak segítséget e téren a statisztikai adatok 

elıállításában.  

Az 1941-es népszámlálás eredményeinek részletes feldolgozását 1975–1985 között 

publikálták, de csak a mai Magyarország területéhez tartozó településekre vonatkozóan. Az 1947-

ben és 1990-ben kiadott feldolgozásokban sor kerül a mai határokon kívül lévı, de a népszámlálás 

idején Magyarországhoz tartozó települések adatainak a közlésére is, de ezek nem térnek ki a 

foglalkozás szerinti megoszlásra. Az 1956-os népszámlálások azért nem hasznosíthatóak 

számunkra, mert tartományi és rajoni összesítı adatok formájában dolgozza fel a foglalkozás 

szerinti tagolódást. Az 1966-os összeírás adatait a mai megyeviszonyok függvényében közlik, sıt 

községekre és falvakra lebontva is. Az 1977-es népszámlálás szintén ugyanazon határok szerint 

tagolja a megyéket, viszont eltérı foglalkozási kategóriákat állapít meg. Az 1992-es adatok itt nem 

értékelhetıek, hiszen ekkorra már olyan mértékben átalakult a foglalkozás-struktúra, hogy ebbıl 

már nem lehet következtetéseket levonni a szocializmus utolsó évtizedére vonatkozóan. 

Az egyetlen dolog, amit mégis megtehetünk, az a mezıgazdaságban alkalmazottak számának 

összevetése 1956–1977 között: kevesebb, mint felére csökkent számuk (lásd 6. melléklet) – sajnos 
                                                           
12 Scînteia 1975. december 23. p. 2. 
13 1941 és 1948 között még csak 3444 fıvel csökkent a lakosság, ami magában foglalta a világháborús veszteségeket is. 
Viszont 1966 és 1977 között 3,9 ezrelékponttal csökkent az élveszületési arányszám, miközben megnıtt a halandóság 
szintje, s e tényezık együtthatása következtében a természetes szaporulat 5,4 ezrelékkel esett vissza. Varga E. Á. 1999. 
48., 55. 
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az 1941-es adatok hiányában nem vethetjük össze ezt a mezıgazdaságba való drasztikus 

beavatkozásokat megelızı adatokkal. Amit ezeknek a statisztikai tábláknak a segítségével 

láthatunk, az a földmővelıi foglalkozással való szakításról szól, arról, hogy a kollektivizálást 

megelızı zőrzavaros idıszakban is megkezdıdött már a kilépés, de ezt követıen még nagyobb 

mértékeket öltött, s a két évtized alatt felére csökkent az agrárszférában dolgozók száma. 

Az 1989-es rendszerváltozás a megyének nem hozott gazdasági fellendülést. A korábbi 

évtizedekben központi redisztribúcióval fenntartott ipar gyors tempóban leépült, aminek 

következtében átszervezıdtek a lakosságnak a pénzforrásokhoz való hozzáférési módozatai és 

lehetıségei. A mezıgazdasági tulajdon visszaszolgáltatása a családok tehetısségéhez hozzájárult 

ugyan, de már nem tudja betölteni kollektivizálás elıtti szerepkörét: nem jelent megélhetést, csak 

kiegészítı foglalkozásként járul hozzá a családok jövedelméhez/önfenntartásához.  

Szilágy megye korstruktúrája nagymértékben hasonlít az országoshoz, annyi eltéréssel, hogy 

mind a legfiatalabb, mind a legidısebb korcsoport kicsivel népesebb generációt mutat. (Lásd a 10., 

11. mellékleteket.) 

 

II.3. Községi adatok 

A község demográfiai egyenlege 1977-ig folyamatosan növekvı, ezt követıen viszont csökkenés áll 

be. Ekkorra értek be a szocialista népességmozgató gazdasági projektek és a rurális szférát érintı 

következményeik, illetve kiolvasható az adatokból a posztszocialista idıszak elsı évtizedének 

leépülési tendenciája: a foglalkozási struktúra beszőkülése, a perspektívanélküliség és a nemzetközi 

migráció. Etnikai összetételérıl röviden annyi mondható, hogy többségében magyar, vallási 

megoszlásában pedig a reformátusok, valamint a neoprotestánsok és az ortodoxok dominálnak. 

(Lásd 7., 8., 9. mellékleteket.) 

A község foglalkozási struktúrájának 1989 utáni szerkezetét tartom fontosnak részletezni, 

kutatásom ugyanis fıként erre a korra összpontosít – miközben természetesen a megelızı 

idıszakról, mint számtalan demográfiai és társadalmi jelenség elızményérıl, sem feledkezem meg. 

A szocializmushoz képest két gazdaságpolitikai mozzanat hozott jelentıs változást: egyrészt 1990-

ben a 18-as törvény alapján visszaszolgáltatták a népességnek a földtulajdonát, másrészt az állami 

centralizáció és a központi redisztribúció csökkentése végett/miatt teret nyert a privatizáció, illetve 

az ipari szektor nem gazdaságos része gyors tempóban leépült. Következésképpen sokan kerültek a 

munkaerıpiacon kívülre: munkanélküliekké vagy illegális dolgozókká váltak, visszaszorultak az 

agrárszférába vagy a háztartásba, esetleg a korai nyugdíjazási formákat (korkedvezmény, 

korengedmény, elınyugdíj) választották.  
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Az 1992-es népszámlálási adatokból az tudható meg, hogy a foglalkoztatottak aránya a 

lakosságnak mindössze 27,5%-át teszi ki, az inaktívaké viszont 72,5%-ot, melyen belül 17,1%-ot 

képeznek a tanulók, 5,1%-ot a munkanélküliek, 14,5%-ot a háztartásbeliek, 21%-ot a nyugdíjasok 

és 12,7%-ot az eltartottak (egyéb 2%)14. Miközben a községben a munkaképes korúak (15–59 

évesek) aránya 57,4%, – vagy ha kissé megengedıbben csak a 20 éven felülieket számoljuk 

aktívaknak, akkor is 48%-ot kell szembesítenünk a foglalkoztatottak 27,5%-ával. A munkahellyel 

rendelkezık csoportján belül a szakképzett munkások, kisiparosok vannak többségben (54,2%), 

ıket követik az adminisztrációban (14,1%), a mezıgazdaságban (12,5%) dolgozók és a 

szakképzetlen munkások (11,1%), öt százalék alatt marad a szolgáltatásban foglalkoztatottak 

(4,5%) és az értelmiségiek (3,7%) aránya.15  

A 2002-es népszámlálási adatok nem sok változást mutatnak. Ekkor az aktívak aránya 27,9%, 

az inaktívaké pedig 72,1% (munkanélküli 8,2%, nyugdíjas 26,9%, háztartásbeli 9,4%). A részletes 

foglalkozási szerkezet más kategóriákat használ, mint az elızı adatfelvétel, azt a fontos információt 

viszont kiolvashatjuk belıle, hogy ekkor már egyetlen személyt sem regisztrálnak mezıgazdasági 

alkalmazottként, tehát ezért a munkáért már senki – bár szinte valamennyien végeznek agrármunkát 

– nem részesedik fizetésben, és majdan nyugdíjban. A munkavállalók aránya a lakosságon belül 

19,5%, a magánvállalkozóké 4,7%, a saját háztartásban alkalmazottaké 4,9% (egyéb 1,8%). Míg 

korábban a községnek jelentıs része nem saját falujában, hanem a környezı települések munkaadó 

intézményeiben dolgozott, és ha nem költözött el, naponta ingázott, 2002-ben a lakosságnak már 

csak 10,8%-a van alkalmazásban más településen, ami jól mutatja a megye munkaadó 

lehetıségeinek beszőkülését.16  

A község korstruktúráját vizsgálva azt láthatjuk, hogy az öregedés tendenciája növekvı 

ugyan, de a 60 év fölöttiek még nem haladták meg a fiatal generáció (0–19 évesek) arányát, akik a 

lakosságnak egyharmadát teszik ki. A húsz évekre bontott korosztálystruktúra azt mutatja, hogy a 

két fiatalabb csoport a 30, a két idısebb pedig a 20 százalék körül mozog, tehát még elég jelentıs a 

különbség a fiatalabbak javára. (Lásd a 10., 11. mellékleteket.) 

 

II.4. Tölgyes adatai 

A győjtés folyamán feldolgoztam a református egyház anyakönyveit (keresztelési, házasságkötési, 

temetési), valamint a néptanácsi mezıgazdasági nyilvántartást (Registrul agricol). Ez utóbbit tartom 

disszertációm szempontjából a leginkább hasznosíthatónak, ugyanis háztartások szerint rögzíti a 

tölgyesi népességet, valamint az aktuális lakosságról ad keresztmetszetet. Az elıbbi forrás inkább 
                                                           
14 Az inaktívak kategóriájának részletezésekor valamennyi arányszámot az összlakossághoz képest, nem az inaktívak 
csoportjához mérve számoltam. 
15 http://nepszamlalas1992.adatbank.transindex.ro, letöltés ideje: 2008.07.08. 
16 http://nepszamlalas150.adatbank.transindex.ro, letöltés ideje: 2008.07.08. 
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diakrón vizsgálatra és családrekonstitúcióra nyit lehetıséget, illetve a lakosságnak csak egy részére, 

a reformátusokra vonatkozóan szolgáltat ismereteket. Éppen ezért a néptanácsi nyilvántartást 

használom elsısorban, az egyházit az ebben szereplı hiányos adatok pótlására és esetenként 

tájékozódásra, bizonytalan adatok ellenırzésére veszem igénybe.  

A néptanácsi mezıgazdasági nyilvántartást 2004 nyarán dolgoztam fel, és 2003-ra vetítve 

írtam ki az adatokat. Mivel a módosítások nem mindig datálhatóak pontosan, néhány 

bizonytalansági tényezıvel számolni szükséges: 

– Kitöröltem az adatbázisból azokat, akik neve mellé az volt írva, hogy 

elköltözött/házassággal elköltözött. Az ı vagyoni hátterükrıl (vagyonuk eladása, 

házasságkötéskor kapott vagyon) nincsenek információk. 

– Kitöröltem az adatbázisból a meghaltakat is. Több mint egyharmaduk nem rendelkezett 

semmilyen vagyonnal. Szintén több mint egyharmad esetében maradt özvegy. Mivel nem 

tudhatom, hogy a családon belül milyen megegyezés alapján osztozkodtak, és mivel a 

helyi jogszokás alapján az elhalálozott vagyona az özvegy használatában (ha nem is 

tulajdonában) marad elsısorban, az elhalálozott neve mellett szereplı tulajdont az 

özvegyhez írtam át. Azokban az esetekben, ahol nem maradt hátra özvegy, feltételezem, 

hogy a vagyon a gyerekek között elosztásra került. Mivel nincsenek információk arra 

vonatkozóan, hogy ezt hogyan oldották meg egymás között, a javakat töröltem, nem írtam 

át sem a gyerekekhez, sem az unokákhoz. Abban az esetben, ha a szülı valamelyik 

gyerekével egy udvaron lakott, az udvart és a rajta szereplı épületeket mint tulajdont, az 

ott élı gyerek javaihoz adtam hozzá, mivel valószínőleg ennek nagyobb része az ı 

örökségét képezte. 

– A nyilvántartás utcák és házszámok, tehát nem személyek szerint rendezi az adatokat. 

Ezért elıfordul, hogy néhány személy neve többször fordul elı, ugyanis több 

lakással/telekkel rendelkeznek, illetve vannak olyanok is, akik nem élnek Tölgyesen, 

viszont tulajdonnal rendelkeznek a településen. Ezeket a hibalehetıségeket a 

helyismeretem függvényében igyekeztem korrigálni, amennyire lehetett. 

– Végül pedig azt szükséges tisztázni, hogy a nyilvántartás által rögzített gazdasági tulajdon 

és a tényleges tulajdonhasználat nem esik egybe. Házastársak esetében a vagyon a férj 

nevén szerepel döntı többséggel, bár ez sosem egyéni, hanem családi tulajdon (lásd 13. 

melléklet). Illetve szülı-gyerek viszonylatban vannak még elcsúszások, ugyanis a szülık 

vagyonát képezı ingatlanokat nem kizárólagosan ık használják: törzscsaládos együttélés 

során általában a szülı nevén marad a ház, miközben a vele élı utódok használják ennek 

nagyobb részét, illetve a földtulajdon törvényjogi elosztására, azaz átíratására többnyire 



 16

csak a szülı halála után kerül sor, a használatban viszont már megosztva mővelik a 

területeket.  

A közösség státustulajdonítási rendszerében, ami természetesen nem esik egybe a tényleges 

vagyoni helyzettel, három csoport különül el: földmővesek/gazdák (1848-tól a középbirtokosok 

alkották a többséget), iparosok (jelentıs csoport volt a gazdák mellett, ma többnyire a 

szakmunkásokat, kereskedıket és az adminisztrációban, szolgáltatásban dolgozókat sorolják ide) és 

értelmiségiek (bár a település több százéves iskolai múlttal rendelkezik, a múlt század közepétıl 

alkotnak markánsabb csoportot az értelmiségiek). A néptanácsi nyilvántartás a kisbirtokosok, 

vagyis a fél hektárnál kisebb vagyonnal rendelkezık többségét (39%) mutatja, ami többnyire a 

házat és az udvart, kertet jelenti, az egy hektárnál kisebb vagyonnal bírók a lakosságnak több mint 

felét (53%) alkotják. A középbirtokosok (1–5 ha) 38, a nagybirtokosok (5 ha fölött) 10 százalékot 

alkotnak. (Lásd a 12. mellékletet.) Ennek ellenére a falu valóban a középbirtokosok 

dominanciájának képét mutatja17, éppen a használati- és a tulajdonjog közötti eltérés miatt: a ház 

tulajdonjoga többnyire átkerül a fiatalabb generációk nevére, ami nem érvényes a földmővelési 

területekre, ugyanis ezek a szülık tulajdonában maradnak, még ha közösen is használják (lásd a 14. 

mellékletet). A 60 év fölöttiek tulajdoni helyzete egyértelmően középbirtokosi többséget mutat 

(49,6%), illetve a nemek közötti vagyoni kiegyenlítıdést, ami csak látszólag szól errıl, valójában az 

özvegyek számának megnövekedését jelzi (lásd a 15. mellékletet).  

Korstruktúrájában valamelyes eltérést mutat a községi, megyei és országos állapotokhoz 

képest. Az alapvetı különbség abban állapítható meg, hogy a tölgyesi társadalom kisebb mértékben 

elöregedett (lásd a 10., 11., 16., 17. mellékleteket). Az idısek korcsoportjának belsı tagolódásáról 

pedig az mondható el, hogy a 60–69 évesek 55%-ban vannak, 70–79 évesek 33,8%-ban, az ennél 

idısebbek 11,2%-ban (lásd a 18. mellékletet).  

A tulajdonviszonyok és a korszerkezet vizsgálatán kívül a családszerkezetre vonatkozóan 

igyekeztem adatokhoz jutni. Itt kell számolni a legtöbb bizonytalansággal, mivel a mezıgazdasági 

vagyon nyilvántartásának nem az a célja, hogy ilyen jellegő képet nyújtson. Mégis ez az adatbázis 

hasznosítható a leginkább, ugyanis csak itt találkozhatunk a háztartások rögzítésével. Ha nem is 

tekinthetıek a nyilvántartásból kinyert adatok abszolút pontosnak, úgy gondolom, az arányszámok 

mindenképpen megbízható iránymutatók, és a tényleges állapotot nagymértékben megközelítı 

képet festenek Tölgyesrıl.  

Az egyik torzító tényezı a házszám és a család közötti eltérés: az egy házszám alatt élık nem 

feltétlenül alkotnak egy családot, illetve az egy udvaron, netán törzscsaládot alkotók esetében 

                                                           
17 A roma lakosságot leszámítva, akik fél hektárnál kisebb területtel, tehát házzal és a hozzá tartozó telekkel 
rendelkeznek. De mivel nem áll rendelkezésemre nemzetiségi bevallást is tartalmazó vagyoni összeírás, magam sem 
készítettem: tiszteletben kívánom tartani az egyéni és a tulajdonított identitás közötti eltéréseket, és stigmatizáló vagy 
stigmatizálásra lehetıséget nyitó kategóriákat nem szándékozom készíteni. 
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elıfordulhat külön házszám is. Az elıbbit nem tartom problémát okozónak, hiszen az egyes 

családformák (kiscsalád, törzscsalád, nagycsalád) nehezen elkülöníthetı kategóriák – amit a 

disszertációban részletesen elemzek –, valamint az egy udvaron, esetleg egy házban élık esetében 

könnyebb és gyakoribb az átcsúszás a kiscsaládból az összetettebb családformákba. Az utóbbi 

viszont feloldhatatlan, de mivel terepmunkám során nagyon kevés ilyen esettel találkoztam, 

arányukat nem tartom számottevınek.  

A másik bizonytalanságra okot adó tényezı a családfıi státus következetlen és pontatlan 

rögzítése. Olyanok is fel vannak tüntetve gyerekként, akikrıl tudom, hogy dolgoznak, esetleg 

családot is fenntartanak. Nem lehet hően követni az adatbázisban megjelölt státusokat, mert ezek 

részben tulajdonított státusok (adminisztratív személy által), részben pedig nem 

átjavított/revizionált státusok, hanem ırzik azt az állapotot, amikor az adatot rögzítették. Ezért 

átjavítottam a státusokat. Családfınek tekintem tehát a következıket:  

– családfınek van beírva, 

– testvérként van beírva és nem kiskorú (ebben a viszonyban nincsen eltartott, hanem csak 

önálló háztartás), 

– nyugdíjas korú szülı (ennek a generációnak van nyugdíja, tehát önellátó, ha nem is 

teljesen), 

– 25 év fölötti gyerek (Nem tudom 18 évnél meghúzni a határvonalat, mert az egyetemisták 

és a fiatal munkanélküliek még eltartottak. A 25 év felettiekrıl viszont már feltételezem, 

hogy önálló keresettel rendelkeznek.), 

– 25 év alatti  gyerek, hogyha házas. 

Szükséges tisztáznom még a családok osztályozásakor használt családmegnevezéseket. 

Hangsúlyozom, hogy a néptanácsi adatok feldolgozása során csak strukturális szempontokat tudok 

érvényesíteni, és az így kapott eredmények nem esnek egybe, csak potenciálisan a ténylegesen 

megvalósított családformákkal. Ugyanakkor azt is fontos kiemelnem, hogy az egyes családformák 

közötti kapcsolatot rugalmasnak vélem, hiszen értelmezési szempontok és eltérı helyzetek 

függvényében másként definiálják és másként mőködnek az egyes családmagok/családok18. Itt 

most, mivel csak strukturális adatokkal rendelkezem, ezek alapján készítek kategóriákat, melyek 

nem tekinthetıek kemény adatoknak, viszont rálátást adnak Tölgyes családjainak szerkezetére, és a 

késıbbi fejezetekkel együtt kölcsönösen kiegészítve egymást eligazítanak a falu társadalmának eme 

kusza és nehezen megfogható szeletének megértésében. Összegezve tehát:  

– kiscsaládnak tekintem az egy családmaggal rendelkezı háztartásokat;  

– törzscsaládnak tartom azokat a több családfıs házakat, melyekben a családmagok 

vertikális egyenesági vérségi kapcsolatban vannak (szülı-gyerek, nagyszülı-szülı-gyerek, 

                                                           
18 Lásd a következı fejezetben részletesen. 
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nagyszülı-unoka), melyek ugyan alkothatnak különálló kiscsaládokat is, de nagy 

valószínőséggel könnyen és gyakran váltanak át és mőködnek törzscsaládként;  

– végül pedig beszélek még nagycsaládszerkezetrıl, mely csoportba azokat a családokat 

sorolom, ahol a családfık között horizontális elsıfokú vérségi kapcsolat is van (felnıtt 

testvérek szülıvel vagy szülı nélkül). Ez a legtöbb esetben a késın önállósodó / elköltözı 

gyerekeket jelenti, vagy az egy udvaron / egy házszám alatt élı felnıtt testvéreket. Azért 

nem a nagycsalád terminust használom, mert csak strukturálisan, és fıként csak 

potenciálisan tekinthetık / tőnnek nagycsaládnak, valójában külön családmagokként 

mőködnek. Amit nagycsaládstruktúrának nevezek, az vagy továbbra is kiscsaládként 

mőködik (nem házas gyerekek esetében) vagy törzscsaládból és kiscsaládból tevıdik 

össze (vagyis a házas gyerek leválik, és önállósul családjával, a nem házas gyerek pedig 

szoros kapcsolatban marad a szülıkkel).  

– Ezeken kívül vannak egyéb rokoni kapcsolatokat (nagynéni, nagybácsi) magukban foglaló 

háztartások, vagy nem azonosítható viszonyok19, melyeket külön kezelek. 

Az ilyen formában módosított adatok és a fent bemutatott, bizonytalansági tényezık torzító 

hatásának finomítását/csökkentését célzó értelmezési mezı keretében következtetésként a kiscsalád-

dominancia állapítható meg (44%), amit a törzscsaládosok követnek (27%), majd az egyedül élık 

(21%), és igen kis hányadát teszik ki a népességnek a nagycsaládszerkezettel (6%) vagy egyéb 

kapcsolatokkal (2%) rendelkezı háztartások (lásd a 19., 20. mellékleteket).  

Megvizsgáltam külön a 60 évesek és az annál idısebbek családszerkezeti helyzetét,20 és azt 

találtam, hogy nem az elhagyatottság jellemzı rájuk, hanem épp a különféle családformákba való 

beágyazottság: 50% él törzscsaládban, 19% kiscsaládban, 9% nagycsaládszerkezetben, és 22% 

lakik egyedül (lásd a 21., 22., 23., 24., 25. mellékleteket). Az idıseket körülvevı családok 

méretének vizsgálata is azt mutatja, hogy nem a magányos lét a domináns: az özvegy vagy nem 

házas idıseknek is csak 37,5%-a él egyedül, az idıs házaspároknak pedig több mint fele (58%) még 

további családtagokkal lakik közösen (lásd a 26., 27. mellékleteket). 

A statisztika módszertanára alapozva végeztem el a fent bemutatott adatgyőjtést és -

feldolgozást, de, amint már többször is jeleztem, ezek nem elégségesek a társadalmi mozgások 

megismeréséhez, ugyanis a tényleges gyakorlat igen gyakran tér el attól a képtıl, amit a statisztikai 

természető adatok megmutatni képesek. Az elmondottak tehát csak értelmezési keretnek 

tekinthetık. A társadalmi gyakorlatot a néprajz módszertanával igyekszem feltárni, és a 

következıkben azt mutatom be és elemzem, ami a terepen végzett adatgyőjtéssel és a több éves 
                                                           
19 Fıként a roma lakosság esetében nem sikerült beazonosítani a háztartáson belüli viszonyokat a sokféle családnév 
miatt, ami takarhat egyszerően csak élettársi kapcsolatokat, és ebbıl született gyerekeket, illetve válás után újraalakult 
családokat, de a pontatlanság elkerülése végett inkább nem terheltem a kategorizálást vélelmezett viszonyokkal. 
20 Romák között alig van 60 éves vagy annál idısebb, talán még a két százalékot sem érik el az idısek korcsoportján 
belül.  
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megfigyeléssel tárható fel – ez elvezet a részletekhez, mivel lényegesen többet képes megmutatni a 

tölgyesi idısek helyzetébıl. 
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2. FEJEZET. AZ ÖREGKOR MINT AZ ÉLETÚT EGY SZAKASZA – AZ 

IDİSEK MINT CSOPORT 21 

 

Doktori disszertációm fókuszában egy életkori csoport, az öregek vizsgálata áll. Bár gyakran és 

könnyen használjuk ezt a terminust azt feltételezve, hogy a jelölı mögötti tartalmak konszenzuson 

alapulóak és egyértelmően rögzítettek, valamint a jelentéstulajdonító mechanizmusok is a 

megszokott rendet tartva zökkenımentesek és kiszámíthatóak, ez a szóhasználati habitus csak 

közbeszédi szinten megnyugtató. Tudományos elemzés tárgyává téve az öregkort nem érhetem be a 

hallgatólagos megegyezésen és megszokáson alapuló terminushasználattal. Mivel korántsem ilyen 

egyértelmő, és fıként nem lezárt, rögzített az öregkor kategóriája, kiemelt figyelmet kell szentelni 

ennek, majd pedig tisztáznom szükséges, hogy a vizsgált közösségben ki, miért, hogyan, mikortól 

és mennyiben számít öregnek, azaz kirıl/kikrıl szól a disszertáció. 

A társadalom nagymérető öregedésével való szembesülés elıtérbe tolta az idısekkel való 

foglalkozást – a tudomány és a közélet terén egyaránt. F. Hampton Roy és Charles Russell a 

jelenséget a baby boom mintájára aging boomnak / papy boomnak nevezi kifejezve ezzel a 

tendencia erısségét és jelentıségét, valamint okozatának egyik komponensét.22 Az életkori arányok 

ilyen mértékő és irányú megváltozását általános elfogadottsággal veszélyesnek tekinti a társadalom 

önmagára nézve, ami nagymértékben hozzájárul annak a látásmódnak a kialakulásához, ami a 

generációs szolidaritás logikáját felülírva az idıseket teherként koncepcionalizálja a közösség többi 

tagja szempontjából. Ez a lelkiállapot és megközelítésmód akkut témaként tartja fenn az öregedés 

kérdéskörét és az öregekkel kapcsolatosan felmerülı feladatokat.23 

A gondoskodó, jóléti állam mőködésében az utóbbi kb. két évtizedben halmozódnak a 

problémák, rendezése megoldásra vár, folyamatosan foglalkoztatja a közéletet és a szakembereket. 

Térségünkben a szocializmus végével indult meg a jóléti állam hanyatlása, és vált hasonlóan fontos 

feladattá a hiátusok áthidalásának kidolgozása, rendezése. Mivel a szociális ellátó rendszer 

legnagyobb kiadási tételét a nyugdíjak kifizetése képezi, az idısek kerülnek a feszültségek 

kereszttüzébe: nagymértékben kapcsolják hozzájuk a gondoskodó állam válságának okait, valamint 

a megoldás kulcsát az idıseknek az ellátó rendszerbıl való kiszorítása körül keresik. Az idısekkel 

foglalkozó diskurzust tehát napjainkban a közgazdasági beszédmód dominálja. Abban az 

értelemben is, hogy ezzel a megközelítésmóddal készül messzemenıen a legtöbb írás, de abban az 

                                                           
21 Az öreg és az idıs szavak jelentésköre nem fedi teljesen egymást, aminek a bemutatására még ebben a fejezetben sor 
kerül. Olyankor viszont, amikor ez a finom megkülönböztetés nem rendelkezik relevanciával, a két kifejezést 
szinonimaként használom.  
22 Roy – Russell 1992. IX.  
23 Hareven épp azzal magyarázza, hogy az öregek mindeddig kevés figyelmet kaptak, hogy a társadalmi rendre nézve 
nem tekintették ıket veszélyesnek. Hareven 1995. 213. 
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értelemben is, hogy jelentıs hatást gyakorol a többi tudományterületre. A népjóléti rendszerek 

mőködését, mőködésének határait, a válsághelyzetet, valamint a reformokat (javaslatok, valamint 

reformintézkedések elemzése) fókuszba helyezı írások egyre növekvı szeletet jelentenek az 

idıskutatásban.24 

Szoros kapcsolatot tart a közgazdasági diskurzussal a szociális gondozói, ugyanis a jóléti 

állam gondoskodói szerepkörébe tartozó feladatra helyezi a hangsúlyt, és szintén a közös kasszából 

való újraelosztásnak a kérdésköreit feszegeti, de amíg az elıbbi fıként a materiális szempontokra és 

elsısorban a nyugdíjakra összpontosít, a szociális gondozók hatáskörébe egyéb teendık is 

tartoznak. A szociális gondozói diskurzus kevésbé erıteljes, mint az elıbbi. Romániával 

kapcsolatban viszont külön meg kell jegyezni, hogy ez a szakterület a rendszerváltás után jelent 

meg – lévén, hogy a szocialista idıszakban a társadalmi problémák és a szegénység tabuk voltak –, 

és dinamikus lendülettel fejlıdik.25 

A második legnagyobb erısséget és érdeklıdést magáénak mondható diskurzus a 

demográfiai. A társadalom öregedésének észlelése és tematizálása a demográfusok és statisztikusok 

asztaláról indult26, és igen sokáig dominálja a népesség korarányának bemutatása és az 

elıreszámítások.27 A migrációs mozgások felerısödésével és a vándorlással kapcsolatos érdeklıdés 

fokozódásával új szín kapcsolódott az öregedési folyamatok vizsgálatához: elemzések és becslések 

készülnek a korstruktúra öregedése és a bevándorlók/kivándorlók korösszetétele közötti 

összefüggésekrıl, pozitív vagy negatív hozadékairól.28 Végül pedig egy elméleti jelentıségő 

kísérletet említek: Patrice Bourdelais abból a megállapításból kiindulva, miszerint az öregkor 

idıben változó kategória, és nem köthetı adott életévhez, javaslatot tesz arra, hogyan lehetne 

                                                           
24 Néhány példa a tengernyi irodalomból: Palme 1992., Müller 1999., Guillemard 2002. 333–368., Hammer – Österle 
2003. 37–53., Vincent 2003. 79–108., Marwell 2004. 265–291., Castel 2005. 42–65.,  A magyar szakirodalomban: 
Berényi – Borlói – Réti 1990. 1–9., Szabó S. 1991. 1159–1172., Augusztinovics 1992. 624–641., 1993. 415–431., 
1999b. 657–672., 2005. 429–447., Bod 1992a. 123–145., Bod 1992b. 244–261., Martos 1994. 26–48., Andorka – 
Kondratas – Tóth I. Gy. 1995. 1–29., Antal – Réti – Toldi 1995. 14–22., Réti 1995. 926–941., Rosner 1995. 40–42., 
Rosner 1996. 40–45., Gere 1997. 4–6., Martos 1997. 521–530., Simonovits 1998. 689–708., Müller 1999. 60–92., Tóth 
I. Gy. – Csaba (szerk.) 1999., Antal 2001. 9–11., Marton 2001. 5–9., Gál R. I. 2003., Tomka 2003., Mészáros 2005. 
275–288., Szabó K. 2005. 448–461., Stahl 2005. 599–607., Németh 2005. 608–612., Gömöri 2005. 732–742., 
Augusztinovics – Köllı 2007. 529–559., Ágoston – Kovács 2007. 560–578., Gál – Iwasaki – Széman 2008., Tomka 
2008b. A román szakirodalomban łiclea – Tufan 1994., Zamfir C. – Por – Zamfir E. 1994. 33–42., Doru 1996. 3–16., 
Prisăcaru 1996. 23–36., Zamfir C. (coord.) 1999., Gal D. 2001., Teşliuc – Pop – Teşliuc 2001. 71–91., Preda 2002.. 
25 Preda 2002., Gal D. 2003., Manu – Poede 2003. 84–88., Mărginean 2004., Paşa – Paşa 2004., Sima – Călin 2004. 17–
22., Zamfir C. – Stoica (coord.) 2006. 
26 A társadalom öregedésének gondolatával foglalkozó történeti elemzésrıl lásd Bourdelais 1993. 49–116. 
27 Magyarországra vontkozóan néhány az elmúlt másfél évtized írásaiból: Valkovics 1990. 869–899., Rimer 1991. 318–
326., Baranyai 1994. 448–460., Klinger 1995. 118–141., 2002. 191–223., Czibulka 1996. 20–37., Czibulka – Lakatos 
1996. 143–165., Hablicsek 1996., 1998., 2000., 2003., 2004c., 2005., Fóti – Lakatos 1997. 332–348., Csepely-Knorr 
1998. 610–624., Simonovits 1998. 689–708., Augusztinovics 1999a. 120–132., Medgyesi 1999., Medgyesi – Sági – 
Szívós 1999., Medgyesi – Szívós – Tóth I. Gy. 2000. 177–204., Gál R. I. (szerk.) 2003., Hablicsek – Tóth P. P. – Veres 
2005., Vukovich 2005. 73–81. Romániára vonatkozóan lásd: Halus 1997. 1–29., Zamfirescu – Prisăcaru 1997. 27–39., 
Zamfirescu – Postelnicu 1998. 1–19., Zamfirescu 1999. 1–11., Gâlceavă – Orza – Deacu 2002. 30–61., łarcă 2002. 50–
73., GheŃău 2004. A romániai magyarokat érintıen lásd Veres 2006. 
28 Hablicsek – Tóth P. P. 1996., 2000., GheŃău 2004., Hablicsek 2004a., 2004b., Hablicsek – Illés 2005. 
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elszakadni attól a megközelítési módtól, ami meghatározott, évtizedeken keresztül változatlanul 

rögzített életkorhoz köti az öregedés kezdetét. Az általa felkínált alternatíva rugalmasan kíván 

lépést tartani a gazdasági, társadalmi, egészségügyi tendenciákkal, és egy összetett indikátor 

(indicateur synthétique)29 bevezetésével a fejlıdı életkor (âge évolutif) mérését véli 

megragadhatónak.30 

A szociológiai megközelítések e két nagyerejő diskurzusnál sokkal árnyaltabbak, mivel a fıbb 

tendenciák mellett számtalan részletkérdésre is kitérnek. Kiemelt témáik: az idısek helyzete a 

családban és a társadalomban, illetve egyre nagyobb teret nyernek a közgazdasági alapon felvetett 

kérdések (aktivitás/inaktivitás, gondozási rendszerek, munkaerıpiaccal való kapcsolat) szociológiai 

részletezései, mélyfúrásai.31 

A néprajztudomány32 és az antropológia33 területén belül az elıbbieknél lényegesen kevesebb 

kutatást végeztek. Megjegyzendı, hogy mindez annak ellenére van így, hogy valamennyi humán- és 

társadalomtudomány közül a néprajzosoknak volt a legtöbb kapcsolatuk az öregekkel. 

Terepmunkáik során ugyanis elsısorban az idıseket keresték és keresik fel, velük készítenek 

interjúkat. De ezek a beszélgetıtársak adatközlık maradnak: egy korábbi világ jegyeinek a 

hordozói, akiknek a tudása értékes és felgyőjtendı a néprajzosok számára, de a generációt érintı 

egyéb kérdések a kutatások margóján rekednek, kevés relevanciát tulajdonítva nekik. A 

hagyományok szócsövei tehát, s ebbe a szők szerepkörbe zárva épültek be csupán a 

néprajztudományba. 

A történészek nem formálnak önálló diskurzust, hanem a már említettekhez kapcsolódnak, 

azok elızményeit tárják fel. Lehetıségeik korlátozottsága folytán többnyire a szociális 

ellátórendszerekkel foglalkoznak, egyébre vonatkozóan ugyanis nehezen találni értelmezhetı 

forrásokat.34 

                                                           
29 A szintetizáló indikátor két demográfiai indikátorból tevıdik össze: “5 év megélésének valószínősége” indikátor 
(indice “survivre de 5 ans”) és “életkor, amitıl kezdve várhatóan még 10 évet élhet” indikátor (indice “encore 10 ans à 
vivre” ). Bourdelais 1993. 155–275. 
30 Bourdelais 1993. 155–275. 
31 Ezeket a késıbbiekben sokszor érintem, itt nem részletezem tehát.  
32 A magyar szakirodalomban a kérdéskör két aspektusa került feltárásra: egyrészt Hamar Anna,  Paládi-Kovács Attila, 
Szabó László és Ambrus Judit az idısek társadalmi helyzetét elemzi, másrészt Verebélyi Kincsı egy folklorisztikai 
vizsgálat elvégzéséhez készít jegyzetet. Hamar 1981., Hamar 1982. 663–668., Paládi-Kovács 1996. 153–163., 1997. 
169–173., Szabó L. 1996. 36, 43., Verebélyi 2001. 313–321. Ambrus 2002. 
33 Lawrence Cohen próbálkozik a geroantropológia terminus bevezetésével, de ez egyelıre még csak egy kezdetet jelöl, 
nem egy önálló ágat az antropológián belül. Cohen L. 1994. 137–158.  
34 A vizsgált terep szempontjából egyaránt relevánsak a magyar és a román kutatások, lévén, hogy 1918-ig a magyar 
állami rendelkezések, 1918-tól pedig a román társadalmi és törvényi hagyományok, majd az új állami rendelkezések 
voltak/lettek meghatározóak. Rădulescu 1996. 255–276., Socol 1998. 129–144., Văcărel – Bercea 1998. 167–201., 
Lambru 2002. 61–81., Zamfir, E.  2006. 197–216., Tomka 2008a. 39–53. 
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Végül pedig a gerontológiát említem, aminek a részletezésétıl eltekintek, ugyanis a jelen 

disszertációnak nincsenek szerves kapcsolódásai ehhez az igen eltérı természető és más alapokon 

álló tudományterülethez.35 

Az öregkorral foglalkozó szakmai diskurzusok vázolása egyúttal felvillantja, mennyire sok és 

sokféle koncepció van érvényben párhuzamosan, mely palettát tovább-bıvíti a tudományon kívüli 

értelmezések köre. F. Hampton Roy és Charles Russell az általuk készített The Encyclopedia of 

Aging and the Elderly címő könyvben kognitív, kronológiai, szociális és funkcionális korról 

beszélnek36, az International Encyclopedia of the Social Sciences címő munkában az Aging szócikk 

háromféle öregedést említ: a biológiait, a pszichológiait és a szociálist.37 Anélkül, hogy folytatnám 

a sort, összefoglalóan azt mondhatom, hogy bár biológiai-kronológiai alapú az életút felépítettsége, 

tagolásának társadalmi konszenzus szerinti logikája nem vita tárgya, mint ahogy az sem, hogy az 

öregkor jelentései nem az öregkor inherens tulajdonságaiból táplálkoznak, hanem sokkal inkább 

külsı szempontok alapján rendelıdnek az életszakaszhoz. 

A fent bemutatott diskurzusok többféle öregségfogalmat használnak, ám ezek – megítélésem 

szerint – az öregedésnek csak egy-egy aspektusát fedik le, így nem alkalmasak az öregkornak mint 

életkori kategóriának a feltárására, elemzésére. 

A pszicho-szomatikus öregedés elsısorban a gerontológia és a geriátria tárgyát képezi. 

A demográfiai öregedés koncepciója mögött az a feltevés áll, hogy az életút meghatározott 

életkorok alapján tagolható. Demográfusok és statisztikusok dolgoznak ezzel a meglehetısen 

banalizáló fogalommal, ám az egyszerősítésre való törekvésük ellenére az utóbbi években nekik is 

szembesülniük kellett azzal, hogy nem határozható meg és fıként nem rögzíthetı megnyugtatóan az 

öregkori küszöb egy abszolút számmal. Míg korábban a 60 év felettieket sorolták az öregek 

csoportjába, a 2000-es évek elejétıl ezt a határvonalat 5 évvel feljebb tolták, sıt újabban készülnek 

ezt a 70 évhez emelni.38 

A társadalmi öregedés fogalmát Széman Zsuzsa vezette benne annak érdekében, hogy a fenti 

koncepcióhoz képest árnyaltabban megközelítésre legyen mód.39 Az elképzelés a nyugdíjkorhatár 

mentén rögzíti az öregkori küszöböt, vagyis a nyugdíjrendszer által felállított és intézményesült 

mesterséges határvonalat tekinti kiindulópontnak, és azokat nevezi idıseknek, akik az aktívak 

körébıl átlépnek az inaktívak közé. De még ez sem oldja meg teljesen megnyugtatóan a kérdést. A 

Martin Kohli nevéhez főzıdı életút-intézményesülés koncepciója, ami a munkaerıpiac dinamikája 
                                                           
35 Csupán egyetlen írást említek meg, Oláh Andor 1979-ben publikált tanulmányát, ami a népi gerontológiai tudást 
mutatja be Békés megyei győjtései alapján. Oláh 1979. 179–206. 
36 Roy – Russell 1992. 5–6. 
37 Birren – Talmon – Cheit 1968. 177. 
38 Széman 2007. 7–8. 
39 Széman 2007. 19–34., Széman – Harsányi 2008. 57–70. 
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alapján három életfázisra – keresımunka elıtti (felkészülési), keresımunka, keresımunka utáni 

(pihenési) korszakra – tagolja a modern életutat, napjainkban már nem tartható40, ugyanis a 

munkanélküliség és a korai nyugdíjazás különbözı formái megnehezítik a nyugdíjrendszer 

logikájának a rávetítését az életútra. Illetve végképp nem érvényesíthetı azokra, akik a 

munkaerıpiacon kívül maradva végeznek tevékenységet és érik el az öregkort (pl. háztartásbeliek, 

fogyatékkal élık, intézményes kereteken kívül dolgozó agrárlakosság). Ennek ellenére a 

szociológiában elfogadott az öregségi nyugdíj szempontrendszere alapján megvonni a 

választóvonalat a közép- és az idıs korosztály között. 

Mivel ezeknek egyikét sem tartom alkalmasnak, és fıként nem elégségesnek az öregkor 

kategóriájának megragadásához, javasolom a kulturális öregség koncepciójának elıtérbe 

helyezését. A koncepció lényege, hogy az életpálya olyan kultúrspecifikus forgatókönyvnek 

tekintendı, mely tartalmazza azokat a fıbb választóvonalakat, amelyek jelzik az átmeneteket.41 

Kutatásom adekvát kiindulópontjaként tehát azzal az elgondolással azonosulok, mely az öregkor 

küszöbét nem egyetlen, illetve nem egy mesterségesen rögzített elv alapján határozza meg, hanem 

arra épít, hogy kulturálisan kódolva vannak azok az elvek, melyek elválasztják egymástól az egyes 

életszakaszokat. Az egyes átmenetek jellege azonban különbözik egymástól. 42 A gyermekkor és a 

felnıttkor közötti átmenet konkrétabban kitapintható, de ez a korszakváltás sem írható le egyetlen 

esemény megvalósulásának függvényében, ugyanis a választóvonalat alternatív és részben 

alternatív események összessége jelenti: biológiai átmenet; egyházi szertartás (a többség esetében 

ez a konfirmálás), ami a gyülekezet teljes jogú tagjává avatja az egyént; érettségi oklevél 

megszerzése; pénzkeresıvé, anyagilag függetlenné válás; a munkamegosztásban felnıtt munkának 

tekintett munkafolyamatok elvégzése; katonai szolgálat; házasságkötés.43 A felnıttkorból az 

öregkorba való átlépést nehezebb megragadni, mert nem kapcsolódnak hozzá ilyen konkrét, 

korszakváltást jelzı események, az átmenet fokozatos, szinte látensen lopakodó, folyamatszerően 

zajlik le. Nem véletlen tehát, hogy elemzésem legelején szükségesnek tartom bemutatni, hogyan 

                                                           
40 Kohli 1990. 175–212., 1993. 161–177., illetve az aktuális gazdasági trendek miatt megváltozott munkaerıpiaci 
viszonyokhoz igazított elmélet Kohli 1996. 
41 Mandelbaum 1982. 34., Niedermüller 1988. 376. 
42 Az életkorok közötti átmenetek antropológiai vizsgálatához lásd a L’Homme tematikus számát: Peatrik 2003. 
43 Az életút fordulópontjainak kutatása nagyon kedvelt téma a magyar néprajzkutatók körében. Elsısorban a születés, 
keresztelés, házasodás és temetés szokáseseményeinek vizsgálata kapcsán kerül az elemzésekbe a korcsoportváltás. 
Néhány példa: Jung 1978., Dömötör 1983., Vasas – Salamon 1986., Balázs 1994., 1995., 1999., Tátrai 1994., Kósa – 
Szemerkényi 1998., Benedek H. 1998., Csonka-Takács 2002. stb. Egyéb, a magyar szakirodalomban eddig említett 
kéréskörök, melyekben az életkorok közötti átmeneteknek szerepük van: munka (Fél – Hofer 1997. 146–150.), viselet 
(Gergely 1978., Fülemile – Stefány 1989. 25–72., Örsi 1995. 475–478., Fülöp 2000., 2001., Flórián 2001. 45–63.), 
magaviselet (Örsi 1995. 479–482., Jávor 2000. 610–623.), jogi népszokások (Tárkány 1981. 109–111.), rítus (Keszeg 
1999., Nagy Z. 2007.), kalendáriumi ünnepek (Tátrai – Karácsony Molnár 1997. 17.) Valamennyi korcsoport közül a 
gyermekkor (kezdete és vége) és a nagylánykor, legénykor (mint a gyermekkor vége és a felnıttkor kezdete) kapja a 
leghangsúlyosabb szerepet. Az átmenetet komplex folyamatként Tátrai Zsuzsanna láttatja a gyermekkorból a 
nagylánykorba való átlépés kapcsán (Tátrai 1994. 7–11.). Az életkor belsı tagoltságáról és belsı átmeneteirıl ír Katona 
Imre a gyermek- és ifjúkor bemutatásakor (Katona 2001.). 
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formálja meg az adott közösség a maga öregség-kategóriáját, milyen elvek alapján dönti el, hogy 

kiket illet az idıs címkével, azaz hogyan formálja meg az öregek csoportját, illetve milyen 

jelentéseket társít az öregkorhoz mint életkori szakaszhoz. 

Az öregség jelentésmezejének feltárása nem tartozik a társadalomtudományok fı irányvonalai 

közé, a demográfiai és a társadalmi öregséghez képest a figyelem margóján van. Néhány kutató 

megemlíthetı mégis, akik az öregkor kulturális dimenzióinak feltárásában és leleplezésében 

elkötelezettek: Featherstone, Hepworth, Wernick, Vincent helyezik kutatásuk fókuszába44, 

érintılegesen többek között leginkább Bourdelais, Turner, Attias-Donfut, Marris, Rubinstein, 

Moody, Pochet, Hareven foglalkoznak ezzel45. Közvetlen térségünkben alig kapott mindeddig 

figyelmet az öregkornak ez a megközelítése. A magyar kutatásokból teljességgel hiányzik. 

Romániában a közelmúltban Daniela Gîrleanu-Şoitu foglalkozott Iaşiban és környékén élı idısek 

életkor-konstrukciójával. Kérdésfelvetése és megközelítésmódja nagymértékben hasonlít az 

enyémhez, módszertanában – és így eredményeiben is – kissé eltér, ugyanis kvalitatív 

szociológusként az interjúkra támaszkodik, aminek következtében a problémának azon vetületei, 

melyek a terepmunkával, a folyamatos megfigyeléssel ismerhetık meg, kimaradnak látókörébıl.46 

Végül pedig Urszula Lehr kutatásait említem, aki néprajzi terepmunkára és levéltári forrásokra 

támaszkodva boncolgatja a kérdést, nagy teret engedve a történeti és folklorisztikai 

szempontoknak.47  

 Mielıtt továbblépnék, röviden szót ejtek a személyes és interperszonális kor gondolatáról, 

valamint a kettıt összeegyeztetı konszenzuális korról.48 Ez a terminushasználat arra a feszültségre 

kínált megoldást, ami az egyén belsı identitása (személyes kor) és a mások által neki tulajdonított 

jellemzık/címkék (interperszonális kor) között feszül. Mindeddig azért nem említettem ezt, mert a 

kulturális öregkor részének tekintem, ugyanis mind az ön-, mind a mások szemlélete 

nagymértékben kulturálisan determinált. Komponensei – pontosabban: alappillérei – tehát a 

továbbiakban bemutatásra kerülı koncepciónak.  

 

I. Nekem is mán lefújtak – Átlépés a felnıttkorból az öregkorba 

Amint már kifejtettem, az öregkorba való átlépés nem egyetlen, kiemelt esemény által történik meg, 

ahogyan azt a demográfiai és a társadalmi öregség koncepciói vélik, hanem fokozatosan, több 

                                                           
44 Featherstonr – Hepworth – Turner 1997., Vincent 2003., Featerstone – Wernick 1995a. 1–15. 
45 Bourdelais 1993. 13–154., 277–380., Turner 1995. 245–260., 1997. 7–51., 1997. 52–69., Attias-Donfut 1988., 
Hareven 1995. 119–134., Pochet 1997., Marris 2002. 13–28., Rubinstein 2002. 29–40., Moody 2002. 41–54.. 
46 Gîrleanu-Şoitu 2006. 
47 Lehr 2007. 
48 Featherstone – Hepworth 1997. 139–140. 
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szempont érvényesülésével, elvek egész mátrixa játszik szerepet abban, hogy az átlépésre sor 

kerüljön.  

A kulturális különbségek relevanciáját a vizsgált közösség is észleli az adott mikrorégión 

belül is, ami szintén abban erısít meg, hogy erre a fejezetre nem csupán a kutatói finomkodás miatt 

van szükség, hanem az idısek elemzéséhez feltétlenül szükséges tisztázni, hogy az adott terepen 

kikre is vonatkozik az elemzés, amikor idıseket említek: 

Meg szerintem faluja is válogatja. Például itt Tölgyesen sokkal könnyebb öregnek lenni, mint 
Ballán, ahol én születtem. Azért, mert ott jobban bele vannak bonyolodva a földmővelésbe. És 
ha a fiatalok is dolgozzák, vagy már elmentek, és nem segítenek, akkor minden ırájuk szakad. 
(…) 
Miért könnyebb itt öregnek lenni, mint Ballán? 
Ott jobban foglalkoznak a mezıgazdasággal, és ez jobban kihasználja ıket. És például egy 
ugyanolyan életkorú idıs ember itt még elvégzi a saját kis kerti munkáját és a ház körül és 
megvan, de viszont egy olyan életkorú idıs ember Ballán még kijár a mezıre, annak még el kell 
mennie a hegyre megdolgozni a szılıt, az még hagymát rak, még piacra is eljár. Itt viszont már 
nem, itt az idısek ilyesmivel már nem foglalkoznak, sıt a fiatalok se, nemhogy az idısek. 
Szerintem ott sokkal nehezebb az ı életük. 

Az is jelzi, hogy az öregkor kategóriája nem közelíthetı meg leegyszerősítı szempontokkal, 

hogy egyfajta relativitás is jellemzi. Különbözı nézıpontok különbözıképpen tagolhatják az 

életutat, és bár ugyanazokkal a terminusokkal látják el az egyes életszakaszokat, ezek a korszakok 

korántsem ugyanazok. A kapcsolódási elemet tehát nem a naptári életkor, hanem az életkorhoz 

rendelt tartalmi elemek alkotják. Az öregkori küszöb felfelé történı elmozdítását a halálesetek 

értékelései mutatják: a kb. 70 év alatti halálozás esetén korai halálról beszélnek, a halottat még 

fiatalnak minısítik. A küszöb lefele mozdítására tanulás, házasodás, gyerekvállalás témakörében 

kerül sor, ezeket a tevékenységeket ugyanis a fiatalsághoz kapcsolják. 

„Édesanyámék akkor már nagyon öregek vótak, mer amikor én születtem, mán 45 évesek vótak, 
édesapám is, édesanyám is.” 

„Én 37 éves vótam má akkó, öregsígemre kezdtem az iskolát, mán idısebb korba végeztem 
eztet a 8 hónapos iskolát. Ilyen mechanic agricol.” 

„A nagyapa utána nem akart új feleséget vagy a nagymama új férjet? 
Nem! (Nevet.) Akkor idıs, öregasszony volt, mire menjen férjhez?! 
Tizen valahány éves gyereke volt, nem volt olyan idıs! 
Na, de hát már közben férhez ment a nagynéném. Férhez ment az édesanyámnak a testvéréhez, 
a Palihoz.” 

Továbbá az is bonyolítja az életút tagolásának megértését, hogy az életkor változásával a 

beszélı/szemlélı/minısítı, azaz a jelentéstulajdonító és jelentéshasználó személyek nézıpontja is 

folyamatosan módosul – a rögzített, zárt életkori kategóriák illúziója végképp elvetendı. 

„Te mit gondolsz, hogy hány éves kortól számít valaki öregnek? 
Régen nekem már a 30 éves nagyon idıs volt. És látom is, hogy mennyire nem szeretnek már 
tegezni, amék megérik már év szerint. De amúgy 50-60. De most, hogy már kezdek öregedni, én 
is 30-on fejül vagyok, már azt mondom, hogy inkább a 70-80 évesek az idısek. Változik.” 
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I.1. Még a vas sem örökös, minden mulandó – A test változásai 

A test szempontjai jelentıs szerepet játszanak az életszakaszok megformálásában. Bármennyire is 

tőnik egyértelmőnek ez a kijelentés, ambivalenciái miatt több nehézséget is okoz. Egyrészt a test és 

az identitás nem fedik egymást.49 Ennek érzékeltetésére használja a Featherstone – Hepworth 

szerzıpáros a maszk metaforáját az öregek rejtızködı magatartására, vagyis arra, hogy a negatív 

reakciók miatti félelmükben álarc mögé bújtatják belsı érzéseiket, meggyızıdéseiket, illetve az 

életkorról alkotott külsı sztereotípiák és az én szubjektív élményei közötti elcsúszásokat fejezik ki a 

szerzık ezzel.50  De a börtön metaforával is a lényeget ragadja meg Featherstone és Wernick 

jelezve a test korlátozó erejét, ami nincs feltétlenül összhangban a belsı törekvésekkel.51 Másrészt a 

test biológiai és kulturális összetettségének bonyolultságát vetik fel, amirıl tanulmányok egész sora 

készült52, de e vitának bemutatását nem tartom fontosnak disszertációm szempontjából, csupán azt 

kívánom jelezni, hogy a továbbiakban nem teszem le a voksot sem egyik, sem másik 

kizárólagossága vagy elsıbbrendősége mellett, mivel úgy vélem, hogy a biológiai és a kulturális 

test leválaszthatatlanok egymásról, ahogyan az az elemzés során meg is mutatkozik majd. 

 

I.1.a. Elmegy az életnek és az ételnek is az íze – A medikalizált test 

A test egészségügyi felügyelet alá kerülése és történéseinek orvosi terminusokban való elbeszélése 

a test jelentéseinek medikalizálódásához vezetett. E társadalomtörténeti folyamat az 1950-es 

évektıl folyamatosan foglalkoztatja a kutatókat. Talcott Parsons azt vizsgálta meg, hogy a test 

történéseinek betegségként való definiálása hogyan eredményez újabb deviáns kategóriát, illetve 

hogy a beteg milyen – strukturált és intézményesített – társadalmi szerepet tölt be.53 Michel 

Foucault az egészségügyi intézmények kiépülésével, valamint ezeknek társadalmi hatásával 

foglalkozott. Elméletének két sarokpontja van, melyek máig hatást gyakorolnak a tudományos 

gondolkodásra: egyrészt a klinikai orvoslás megszületését az orvosi tekintet megváltozásával 

magyarázza, másrészt a testnek az egészségügyi intézmény kontroll alá kerülését és ennek 

következményeit hangsúlyozza.54 Irving Kenneth Zola továbbviszi ezt az elképzelést, és a tendencia 

széleskörő hatásáról, vagyis a társadalom medikalizálódásáról értekezik: az orvost egyre 
                                                           
49 Számtalan elemzés készült ebben a témában. Csak néhányat említek: Turner 1994., Radley 1995. 3–23., Negrin 2002. 
21–42., Budgeon 2003. 35–55., Hockey – Draper 2005. 41–57. 
50 Featherstone – Hepworth 1997. 134–142. 
51 Featherstone – Wernick 1995a. 10–12. Illetve idıs nıkre vonatkoztatva a börtön metaforáját: Wahidin – Tate 2005. 
59–79. 
52 Néhány példa: Turner 1994., 1996., Berg – Harterink 2004. 13–41. Illetve lásd késıbb a test medikalizációjának 
bemutatására vonatkozó részt.  
53 Parsons 1999[1951]. 101–108., 1999[1960]. 109–122. 
54 Foucault 2000[1955]. 91–321. 
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gyakrabban választják egyéni és szociális problémák okának magyarázójává és megoldójává, egyre 

több hétköznapi tevékenységet hoznak összefüggésbe az egészséggel, illetve az egyéni – morális – 

felelısség visszakerül a betegségkoncepcióba és egészségmegırzésbe.55 Freidson az orvosi tudás 

autoritásának növekedését és az orvostudomány professzionalizálódását helyezi érdeklıdésének 

fókuszába, és a Parsons által megalapozott elméletet gondolja tovább. Azt elemzi, hogy a 

betegség/beteg a szociális deviancia térfelére csúszik át, valamint amellett érvel, hogy a beteglét 

társadalmi állapot, jelentései társadalmi alkotások.56  

Az 1990-es évektıl – részben követve a tudománytörténeti elızményeket, részben új 

szempontok beemelésével – három téma dominálja a medikalizációval foglalkozó kutatásokat. 

Egyrészt a társadalmi kontroll jelentıségének és formáinak az elemzése nyer egyre nagyobb teret. 

Itt most mindössze Bryan S. Turner munkáit emelem ki, aki a három nagy ellenırzést gyakorló 

intézmény, vagyis a vallás, jog és egészségügy kapcsolatát vizsgálja, ami magyarázatot ad számára 

a medikalizáció történeti aspektusaira, hiszen a társadalom szekularizációjából eredezteti az 

orvostudománynak a vallási erkölcsök fölötti ellenırzési szerepkörének átvételét, továbbá elıkészíti 

a terepet ahhoz, hogy a test fölötti egyéni és intézményes kontroll nemcsak egészségügyi, hanem 

morális szempontok mentén is értelmezhetıvé váljék.57 Másrészt a piaci logikának és az egyre 

nagyobb teret hódító kommercializálódásnak a hatása kerül elemzésre.58 A gyógyszeripar és az 

egészségügyi szolgáltatások vizsgálata során Peter Conrad arra a következtetésre jut, hogy a 

medikalizálódás átcsúszott az orvosi szakma térfelérıl a kereskedelem hatókörébe.59 Harmadrészt a 

gyors technikai változások, különösképpen a mikrobiológia (biomedicine) került elıtérbe, aminek 

komoly hatása van az élethossz megnövelésében, a test hanyatlásának lassításában, illetve látható 

tüneteinek elrejtésében, módosításokat eredményezve ezzel az öregkorhoz való viszonyulásban.60 

A medikalizációval foglalkozó kutatásokon belül természetesen külön tematizálódik az 

öregkor, melyek alaptétele, hogy az elmúlt század történései az öregkort patologikus esetté 

formálták, és mint ilyen deviánsnak, orvosi ellenırzés alá tartozónak, kezelendınek tekintik, és 

ekként is viszonyulnak hozzá mind az érintett, mind a fiatalabb generációk.61 Ezek az elemzések 

egyértelmően azt sugallják, hogy mindezen folyamatok kísérıjelenségeként az idısek 

stigmatizálódnak, egyre erıteljesebben kapcsolódik hozzájuk a hanyatlás/leértékelıdés jelentésköre, 

                                                           
55 Zola 1972. 487–504. 
56 Freidson 1960., 1970., 1984. 
57 Turner 1994., 1996. 197–214. Az elmélet bírálata: Bull 1990. 245–261. 
58 Turner 1994. 139–147., Lupton 1995. 36–40., Clarke et al. 2003. 161–194., Vincent 2003. 109–162. 
59 Conrad 1992. 209–232., 2005. 3–14., Conrad – Leiter 2004. 158–176. 
60 Néhány példa: Clarke et al. 2003., Le Breton 2004. 1–20., Hogle 2005. 695–716., Kaufman – Morgan 2005. 317–
341., Cooper 2006. 1–23., Mykytyn 2006. 5–31. 
61 Myles 1978. 508–521., Azzarto 1986. 189–195., 1993. 40–48., Estes – Binney 1989. 587–596., Binney – Estes – 
Ingman 1990. 761–771., Tancredi – Romanucci-Ross 1991. 407–420., Mykytyn 2006. 5–31. 



 29

elveszítik a korábban irányukban tanúsított társadalmi tiszteletet.62 A megállapítással vitatkozni 

nem kívánok, ugyanis magam is úgy vélekedem, hogy a technikai fejlıdés jelentıs mértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy az öregkor tartalmai között felerısödjön a hanyatlás gondolata, szeretném 

viszont jelezni annak a mítosznak a tévességét, miszerint a technikailag egyszerő társadalmakban az 

idıseket osztatlan tisztelet övezné/övezte volna, és ennek az állapotnak a technikai fejlıdés vetett 

volna véget az idıseket nem értékelı mentalitás egyetlen okozójaként.63  

Ebben a kutatástörténeti kontextusban kívánom elhelyezni a tölgyesi elemzést, ugyanis 

terepmunkám során azt tapasztaltam, hogy az öregkor kezdetének és az életszakasz tartalmának ez a 

legfontosabb eleme. Bár valamennyi korban elıfordulnak betegségek, mégis az öregkor 

tartozékának tekintik, így a gyermekkort és az egészen fiatalkort leszámítva számtalan betegség és 

többféle fájdalom jelentkezését is az idıskor jelzıjeként, elıhírnökeként értelmeznek.  

„Szerinted mikor kezdıdik az öregkor? 
Nem tudom, még nem léptem bele, de mintha már jeleket kaptam vóna. 
Milyen jeleket? 
Fáj a térgyem. Találkoztam régi munkatársammal, amék ott dógozott Krasznán annak idején, 
az akkor volt ennyi idıs mint én, vagy 20 évvel fiatalabb. Tegnap vót a malomba, ő görbebottal 
jön, mán alig tud járni, és én csak sántítok. Úgyhogy mondom: nem nagy akkor a korkülönbség 
köztünk. Hogy az öregkor mikor kezdıdik, azt mindenki maga tudja.” – Mondja egy 42 éves 
férfi.  

Mivel a test rendellenességei elsısorban egészségügyi problémává váltak, értelemszerően 

valamiféle abnormalitásként tételezıdnek, és orvosi felügyelet alá kerülnek. Az idısek tetemes 

pénzösszeget költenek orvosra és gyógyszerekre, mely gyakorlat általánossága miatt 

természetesként elfogadott, és esetükben az számít meglepınek, szinte deviánsnak, ha valaki nem 

így él.  

„Apa: Jó egészségem van. Rígen meghaltak, ha mónár vót, 45 éves korába. Asztma.  
Fia: Apukám kivétel, őtet még az átok se fogja. (Nevetnek.) […] 
Apa: Én még mámma is mondtam a felesígemnek… Tudjuk, ı is ma-holnap-holnapután 70 lesz, 
én a 70-be mán bementem, márciusba tıtöm be a 71-et. Én nem érzem. Jó erıs vagyok. Enni-
inni tudok, gyomrom soha nem fájt, nem vótam beteg ember, mint mások. Tudja az Isten, 
milyen vas ember vagyok én.  
Fia: Mőtve nem vót. Orvosságot nem szedett. Fogorvoshoz nem kellett sokat járjon. 
Apa: Eredeti fogam mind megvan, egy hiányzik, a bölcsességfogam.” 

Az a primér tapasztalat, miszerint a betegségek elıfordulási gyakorisága nagyobb öregkorban, 

valamint az, hogy az orvostudomány fejlıdése és az életidı meghosszabbodása következtében 

megnövekedett az öregként eltöltött idıszak, azt eredményezte, hogy az öregkor patologikus 

állapottá váljék – lévén, hogy olyan testi gyengeségek és mőködési problémák láncolata lett, ami 

                                                           
62 Az összefüggés explicit megfogalmazásának egy példája Tancredi – Romanucci-Ross 1991. 407–420. 
63 Magyar viszonylatban az öregek bántalmazására, halálba küldésére / elgedésére és a szembathiedelemre vonatkozóan 
lásd : Sánta 1970., Dobos 1986. 70–78., Nagy O. 1988. 467–531., Ambrus 2003. 72–88., Jung 2004. 19–42., 
nemzetközi példákra vonatkozóan pedig lásd Sumner 1978. 474–483. 
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orvosi beavatkozással javítható, korrigálható vagy legalábbis idıben kinyújtható. Az öregség-

betegség asszociáció tehát olyan erıteljes, hogy alapvetıen meghatározza az idıskorról való 

gondolkodást. Jól jelzi ezt, hogy az öregkort orvosi terminusokban és betegségtörténetekként 

beszélik el, illetve hogy ezt az életszakaszt innen definiálják.  

„Bizon, mán én is, amilyen öreg vagyok… Ez a jobb kezem etört a más évbe. A törés nem fáj, a 
két lábom szakad le, a két vállam szakad le. Nincsenek a helyin a hátgerinccsontjaim. Vótam én 
má filmezve is, vótam kezelve is, de aszonta a doktor Váradon, hogy: Szabó néni, e vannak mán 
kopva a csontok. A nagy strapa megeszi az embert.” 

Az idıseknek számtalan kórháztörténet, orvoslátogatási élmény, gyógyszerszedési tapasztalat van 

tarsolyukban. Itt most csak egyetlen példát emelek ki, abból is csak egy részletet terjedelmessége 

miatt. Nem egyedi és nem kivételes eset. Arra érdemes figyelni, hogy az özvegy úgy meséli 

élettörténetüket, hogy a nyugdíjazás utáni idıszakból csak a betegségek sorozatát mondja el. Férje 

öregsége számára csak a test egészségügyi problémáit, kezeléseit, a kórházakban végigküzdött 

kálváriát jelenti – holott több év leforgásáról van szó, ami minden bizonnyal nem csupán ezzel telt, 

ám mégis ez kerül általa kiemelésre, ezt tekinti meghatározónak.  

„ İ betegeskedett, betegnyugdíjas vót, én má rendes nyugdíjas, majd aztán ı is rendes 
nyugdíjas lett. De aztán jött a betegség, és ’92-be meghalt. S azóta egyedül vagyok. 88-ba 
ilyenkor ı mán beteg vót. Má azelıtt jóval, csak énelıttem mindig titkolózott, orvoshoz nem 
akart menni, és akkor ilyen tájt, karácsony elıtt elmentünk az orvoshoz. […] Mikor mentünk az 
orvoshoz, Kádár nevezető ember vót, Temesvárról került ide akkorjában, és mondtam neki, 
hogy beteg, vizsgálja meg. […] İ elmondta, hogy mi a baja, de sajnos segíteni azon nem 
lehetett. Hazajöttünk, de két nap múlva mentünk vissza, hogy vizsgát csináljon. És aszonta, 
hogy ı ajánlja, hogy Nagybányára vagy Marosvásárhelyré menjünk, me ı megcsinálja a 
beutalót. Azt mondtam, hogy meglátom, hogy hova, este megtudom, me Vásárhelyen van 
unokatestvérem, és hogyha azok el tudják intézni, akkó Vásárhelyré megyünk. Na, és el is 
mentünk, de mivel év vége vót, a fıorvos nem vót má elı, és mive más megye vót, nem vettek be 
csak a zilahi fıorvos pecsétjive. Akkó én haza kellett, hogy jöjjek szilveszter estéjin, ı ott 
maradt az unokatestvéremnél, haza kellett jöjjek […]. Elment majd Zilahra újév után rögtön, és 
a pecsétet elhozta, a papírt. Én mentem is vissza, ott vótam másfél hónapig, amíg megmőtötték. 
Gyanús vót a mőtés, de megmőtöttík. Én hazajöttem miután megmőtötték, és minden este tudta, 
hogy mi zajlott le a kórháznál ıvélle, mert az unokatestvéremnek a szomszédja nagyon jó vót a 
fıorvossa meg a kezelıorvossa, és mindig leadta, hogy hogy van, mint van. És akkor jobban 
lett. Elmentünk érte, hazahoztuk. Itthon jól is vót, nem is vót jól. Nagyon sokszor még naponta 
kétszer is szaladtunk az orvoshoz […], me a szondát kellett rákötni. Majd novemberbe 
megmőtötte vízhólyagga. Nagyon jó sikerült, jó vót. Hazajöttünk. Jól is vót az, fel is hízott. De 
valahogy fejlıdött benne a betegsíg. ’92-ig egyfolytába mindig a ’jaj’ vót. Vót olyan hét, hogy 
le se vetkıztem talán, mer éjjel-nappal mellette vótam. Sıt annyira legyengült, hogy nem is 
tudtam egyedül csak segítséggel rendezni. […] A végin borzasztóan lefogyott, tehetetlen vót. 
Szóval nehéz vót.” 

Annak ellenére, hogy az idıs is összetett személyiség, szellemi és szociális személyisége 

háttérbe szorul, és kevesebb relevanciával van jelen medikalizálódott biológiai testéhez képest. A 

betegség egyenesen kódolva van ebbe az életkori szakaszba, amit két érv is leleplez: 

– egyrészt a betegség a legfontosabb és legbiztosabb jelzıje az öregkor kezdetének:  
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„Mikortól kezdıdik az öregség?  
Nekem elíg jó korán kezdıdött ezze a betegsígge.  
Hány éves volt akkor?  
Én pontoson mán megmondani nem tudom. Mikó megütött a szél.” 

„Mikortól kezdıdik az öregkor? 
Nálam? Mikor kezdıdött? […] Most egy éve. Elárulok magának, ha már eddig eljutottunk. 
Most egy éve kaptam ezt az úri betegséget, valószínőleg tudja, hogy mit. […] Prosztatát. Na, én 
azt nem tudtam, hogy mibe rejlik, mi vót, hogy vót, nem ismertem.” 

– másrészt ha az adott életszakasz öregkornak minısül más elvek alapján, akkor is, ha még 

nyoma sincs a betegségnek, automatikusan összekapcsolják vele, ugyanis az öregség 

kezdete – a bemutatott logika alapján – vitathatatlanul és elkerülhetetlenül a 

betegségláncolat kezdete is egyben: 

„Én úgy tapasztaltam, legalábbis, akik közel voltak énhozzám, hogy ahogy megjelent az elsı 
nyugdíj, megjelentek az elsı komolyabb bajok az egészséggel is, tehát ez már magával hozza 
azt is.” 

„Mondták mindig, hogy ne várja senki a nyugdíjat, mer mikó má nyugdíjas, akkó jönnek a 
betegségek, bajok, mindenféle, mán nem egészséges az ember.” 

Az életszakaszt dominánsan meghatározó pszicho-szomatikus tartalom kihat a teljes 

élettevékenységre. Nemcsak azáltal, hogy korlátozza a szabad mozgást és az esetleges tervek 

megvalósítását, vagy hogy ennek kell alárendelni számtalan egyéb helyzetet (például nem tud 

elmenni templomba, mert vizelet-visszatartási problémákkal küzd; a megszokott 

munkafolyamatokat megváltozott tempóban, formában és segédeszközökkel tudja elvégezni; hallás, 

látás- és különféle mozgáskorlátozások következtében csak igen körülményesen, az adott 

nehézségekre tekintettel tud részt venni a szociális életben stb.). Hanem azáltal is, hogy a 

betegséglét megteremtıdik és/vagy meghosszabbodik a megelızés fázisával: betegség hiánya 

esetére is számtalan olyan gyakorlat érvényes, ami vélelmezett betegségeknek rendeli alá a 

betegségmentes hétköznapokat, és olyan viselkedéseket hív elı, melyek prevenciónak minısülnek, 

és betegjellegő viselkedéseket léptetnek mőködésbe (diéta, bizonyos tevékenységek mellızése, 

illetve a mozgásnak – mint hanyatláslassítónak – a folyamatos fenntartása).  

Láthatjuk tehát, hogy a betegség nemcsak kísérı jelensége, idınkénti tartozéka, hosszabb-

rövidebb idıszakokat meghatározó eseménye az idıskornak, és nem is csupán egy komponens a sok 

közül, hanem esszenciája, legfontosabb jellemzıje. A betegség jelentésének és jelentıségének ilyen 

mérető kiszélesedése azt eredményezte, hogy az életszakasz egésze medikalizálódott: az öregkor 

hosszú, gyógyíthatatlan betegségként definiálódik. 

„Az öregség egy folyamat, amit megállítani nem lehet, csak lehet lassítani. Olyan értelemben, 
hogy gyógyszerrel. De ez egy elég csúnya betegség, mert ebbıl nem lehet kigyógyulni soha.”  

Az öreg test medikalizálódásának erıteljessége vitathatatlan, olyan mértékben határozza meg 

az öregkor kezdetét és minıségét. Hozzá kell tennem viszont, hogy az orvostudomány és az ebbe 
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vetett bizalom nem törölte el, nem cserélte le teljesen a hagyományos mentalitást, hanem igazodott 

két korábbi gondolkodásmódhoz.  

Egyrészt a népi gyógyászat logikájának az orvosi gyakorlatra és gyógyszerekre való 

átültetésérıl van szó: az orvostudomány és az egészségügyi intézmények által képviselt tudás csak a 

tapasztalás és a közösségi kontroll szőrıjén keresztül tud átkerülni a gyakorlatba. A betegségek 

orvosi magyarázatai és kezelési szokásai – a nagyon súlyos és a ritka esetek kivételével – 

újrafogalmazódnak és -értelmezıdnek a közösség egészségügyi tudásának mezején, és az 

összeadott tapasztalatok által csiszolódnak. Az orvostudomány árnyékában mőködik egy laikus 

tudás mindarról, ami ott történik, annak alapján, ahogyan onnan leszivárog, és ahogyan kiegészül az 

egyéni tapasztalatokkal és a korábbról örökölt, bár mára már nagymértékben leértékelıdött népi 

gyógyászattal. Diagnózisok, gyógyszerek és gyógymódok orvostól függetlenül is közlekednek 

betegtıl betegig, melyek idınként akár képesek felülbírálni és felül is írni a hivatalos tudást és 

gyakorlatot.  

„És én ’99-be, mikor úgy megfájult a derekam, térdem, hogy kezelés alatt voltam Zilahon a 
neurolódzsián… Vót egy fiatal orvos, valami Călin, nem tudom, ott van a neve valahol, annyi 
gyógyszert kipróbált rajtam végig, fel van írva nálam hosszan, hogy mit kaptam, nem használt 
semmit. […] Úgyhogy én onnan hazajöttem, akkor elvitt a fiam, Nagybányán voltam egy hétig, 
meddig, nálok, utána ki a recuperarera, ott kaptam 10 kezelést. De úgy képzelje el, hogy olyan 
fájdalmam volt, hogy én sírva mentem mindig fel a kezelésrıl a harmadik emeletre. […] Ez volt 
’99-be. Hazajöttem én, éjjel itt is felkeltem, sírva jártam, jöttem-mentem, annyira fájt. […] Így 
húzódott, 2000 húsvét harmadnapján elmegyek a fiamékkal Nagybányára megin, és aszongya 
nekem a másik menyem […]: anyám, mér nem tetszik megvenni a diclofenac duo kapszulát? Te, 
mondom, Kati, ha nem ajálja orvos, hát hogy vegyem meg orvosi rendelés nélkül. Tessék 
megvenni, tessék kipróbálni. […] Sétálgattam, bemegyek egy patikába: lehet kapni? Lehet. 10 
szemet, 34 ezer lej, sose felejtem el, megvettem. Egyet lejjebb be is veszek, érzem, a derekam 
jobban mozog, nem fáj annyira. Másnap reggel beveszem a másikat, úgyhogy hazajöttem 
szombaton a busszal, de én addig már bevettem vagy négy szem, öt szem tablettát, hétfün 
reggel is bevettem. Kiállok az utcán, jön a doktor úr, tudta a betegségem, mondom: doktor úr, 
én a menyem nyomására, Nagybányán voltam, és megvettem a menyem nyomására a 
diclofenac duo kapszulát, és azt szedegetem reggelenkint egyet-egyet. Aszongya, hogy: jó? 
Mondom, elég jó, mer mán nem fáj úgy a derekam. Aszongya, ismeri úgy hallásból, hallott 
róla, de még nem ismeri jobban, így mondta. De aszongya, ha jobban van, akkor szedje. 
Bevettem akkor a tízet. Elég tőrhetıen éreztem a derekamat. […] İsszel az unokámat a 
leányomék vitték Zilahra kivítetni a polipját, […], és mondom Máriának: te, hozzál nekem 
Zilahról 10 kapszulát abból a diclofenacból. Hát már szeptember van, beszedem azt a tízet is. 
[…] Úgyhogy én azóta semmit nem vettem a derekamra, lábamra. De már nem tudom, hány 
asszonynak elmondtam ezt!” 

A hagyományos mentalitásnak a másik továbbvitt fontos eleme a betegségnek a vallással való 

kapcsolata.64 Nem arról van szó, hogy az orvosi tudás és a vallásos hit egymással rivalizálnának a 

betegségek okának keresésében és kezelésében, hanem arról, hogy egymásba épülı, egymást 

                                                           
64 A betegségnek a technicizálódás elıtt az egyház által vallásos jelentésekkel való feltöltésérıl lásd Turner 1994., 
Conrad 1992. 
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kiegészítı rendszerként mőködnek. Miközben a betegségek medikális természete 

megkérdıjelezetlen marad, a betegállapot elıálltát Istentıl jövınek tekinti a domináns mértékben 

vallásos közösség: a jót is, de a fájdalmat is Isten adja; illetve a betegség, azáltal, hogy szenvedés, 

tisztítja a lelket. 

„Nagyon nehezen tudok felállni is, mozogni is, kivált ha így bolyong az idı is. Így elfogadjuk a 
Jóisten akaratát. Azt mondja az Ige, hogy minden javunkra válik, és eztet úgy vesszük, hogy a 
Jóistennek terve van velünk, hogy még jobban letisztuljunk a világi dolgokról, és így készít el az 
örökkévalóságba. Ha a Jóisten ezt megengedte, akkor ezt el kell fogadjuk. İ többet vesztett, és 
különb lelkiállapotban volt, mint mi, de mindezek ellenére, azt mondja az Ige, nem vétkezett 
szívében, hanem azt mondta: az Úr adta, az Úr vette is el. És mikor a teste is nyomorúságba 
vót, akkor sem tagadta meg a Jóistent. Ez így van, kell készüljünk. Így vesszük az Úrtól, hogy 
még szorosabb kapcsolatba legyünk vele.” 

A test belsı történéseinek elemzése rendjén zárógondolatként egyetlen konkrét fiziológiai 

változást szükséges megemlítenem, a menopauzát, mivel jelentése potenciálisan kapcsolatban van 

az öregkori életszakasszal.65 A termékenységi állapotból a terméketlenségbe való átlépés magában 

hordozza a határkijelölı funkció lehetıségét, mégsem válik egyértelmő választóvonallá. Egyrészt 

azért, mert az öregkorral való kapcsolata ambivalens, nincsen konszenzus cezurajellegét illetıen: 

akár igen korán is bekövetkezhet, amikor még minden életúttagoló elv a középkorúak csoportjába 

tartozónak minısíti ıket, illetve a nık a menopauza után még sokáig megtarthatják teljes fizikai 

erejüket, ami képessé teszi ıket arra, hogy elvégezzék a felnıttség valamennyi tevékenységeket. 

Másrészt a fiziológiai változás bekövetkeztét az egyén nem teszi nyilvánossá, tehát ez nem egy 

olyan esemény, amirıl a közösségnek információi lehetnének, és az egyes egyének generációs 

hovatartozását ennek alapján ítélhetné meg. Harmadrészt Tölgyesen a fiziológiai változást nem 

kíséri semmiféle szertartásos elismerés. A nıknek a transzcendenssel való cselekvésviszonya nem 

változik meg a menopauzát követıen, nem teszi ıket alkalmassá olyan rituális funkciók betöltésére, 

amelyekre termékenységi állapotukban nem vállalkozhattak.66 Következtetésként tehát az mondható 

el, hogy jelentısége nem mellızhetı, ugyanis egy szők réteg esetében része az identitásnak, viszont 

semmiképpen sem tekinthetı általános érvénnyel választóvonalnak, mivel a test egyéb 

változásaihoz képest lényegesen kisebb relevanciával bír.  

 

I.1.b. Kiverte az ág a szemit – Az esztétizált test 

A külsı test lényegesen kisebb szerepet játszik az öregkornak a korábbi életszakaszokról való 

leválasztásában, annak ellenére, hogy ez a látható, a külsı szem számára könnyebben, sıt azonnal 

                                                           
65 A menopauza medikalizálódásáról kiváló antropológiai elemzés olvasható Dona L. Davis tollából: Davis 1997. 3–20. 
66 Keszeg Vilmos Mezıségen végzett kutatásai azt jelzik, hogy a nıi életpályának a nemiségen innen és túli szakaszát 
ellentétbe állítják az érett, termékeny életszakasszal, és a „megtisztulás az asszonyt a közösség számára 
létszükségletnek számító funkciók betöltésére teszi alkalmassá", melyek közül példaként említhetı a bába szerepének 
betöltése, a jóslások specialistáivá válás, a laikus vallásos élet irányítása, a cseberbe nézés. Keszeg 1999. 259–265. 
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észlelhetı felszín. Paraszti társadalom lévén, melynek az értékrendjét a testi örömöket elıtérbe 

helyezı modernitás és a kommercializmus csak korlátozott mértékben befolyásolja, a külsı test 

nem válik személyiségrıl árulkodó / személyiséget kifejezı reprezentációs felületté.67 A témában 

készült, fıként a nyugati társadalmakat vizsgáló kutatások eredményei nem vethetık össze a 

tölgyesi tapasztalattal, ugyanis itt sem a kozmetikai ipar, sem a külsıtest-ideálok, sem a testjegyek 

alapján történı értéktulajdonítás nem nevezhetı meghatározónak.68 A mitizálás és a félreértés 

elkerülése végett jelzem, hogy a testi szépség Tölgyesen is érték, csakhogy nem túldimenzionáltan. 

Sıt azt is meg kell jegyeznem, hogy a testre vonatkozó nyugat-európai modellek éreztetik 

hatásukat, de még nem annyira, hogy alapvetıen megváltoztatnák a mentalitást. A szép és ápolt 

külsıvel való megjelenés fontos és természetes törekvés, mint ahogy mindig is az volt az adott 

kornak és régiónak megfelelı ideálok szerint69, illetve miközben a szépség nem kerül a morális 

természető értékek elé. Összegzıen az mondható, hogy a test Tölgyesen nem esztétizálódott.  

Az általános kép megrajzolása után a belsı árnyalatokat szükséges bemutatni, hiszen ebben a 

tekintetben sem a homogenitással találkozunk. Mindenekelıtt azt a banális, ám a jelen elemzés 

szempontjából lényeges megállapítást kell tennem, hogy az életszakaszok és a szépség kapcsolata 

nem kiegyenlített, nem egyenletesen elosztott, hanem elsısorban a fiatalsághoz kapcsolódik a 

szépség értéke és mércéje. Ez két okból kerül figyelmünk elıterébe: egyrészt magyarázatot ad arra, 

hogy az idısek szempontjából miért nem bír relevanciával a testi megjelentés, másrészt egyike azon 

tényezıknek, melyek hozzájárulnak az idıskor negatív jelentéstartományának megformálásához.  

Továbbá különbségek észlelhetık a nemek között is. Mivel ez közhelyszámba menı 

kijelentés, túl sokat nem kívánok itt elidızni. Röviden annyit mondok, hogy a saját identitás 

szempontjából a nıknél kap nagyobb hangsúlyt az esztétikai szempont, férfiaknál alig játszik 

szerepet, legfennebb a változás konstatálásában kerül be a többi jelzı/árulkodó tényezı közé. 

Mások megítélésében valamivel összetettebb a helyzet. Miközben a nık érzékenyebb és jobb 

megfigyelıi mások fizikai megjelenésének, idıs nıkkel szemben megengedıbbek és 

szolidárisabbak. A férfiak férfitársaikkal szemben megengedıek csak, idıs nık minısítésében 

leginkább ık azok, akik esztétikai alapon stigmatizálni szoktak – az alcímbe beemelt mondatot is 

egy idıs férfi mondta lesajnálóan feleségérıl. 

A generációs különbségekben a nyugati testideálok beszivárgása érhetı tetten. Az idısek 

önmaguk testi változásait észlelik ugyan, de jelentıséget csak abból a szempontból tulajdonítanak 
                                                           
67 Lásd még Verebélyi 2005. 73–79. 
68 Nem célom áttekintı bibliográfiai jegyzéket készíteni a témában, ugyanis tengernyi az irodalom. Mindössze azokat 
emelem ki, melyek az idıskort érintve elemzik a test esztétizálódását. Turner 1994. (fıként ezek a részek: 31–66., 142., 
162–170.), Featherstone – Turner 1995. 1–12., Featherstone – Wernick (eds.) 1995b., Featherstone 1997. 70–107., 
Featherstone – Hepworth 1997. 126–150., Featherstone – Hepworth – Turner  (szerk.) 1997., Nelson (ed.) 2002. 
69 Lásd pl. Fülemile – Stefány 1989., Tátrai 1994., Örsi 1995. 475–478., Flórián 1997., Fülöp 2000., 2001., Juhász 
2006.  
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ezeknek, hogy a test elöregedését jelzik és az elmúlás vizuális hírnökei. Az ısz haj, a ráncok, a 

fogak elvesztése az öregkor princípiumához tartoznak, ez nem vitás. Ezek jelentkezései 

választóvonal-értékőek. A különbség tehát nem abban van, hogy ezt a különbözı generációk 

elismerik-e vagy sem, hanem abban, hogy milyen pluszjelentéseket társítanak hozzá. A fiataloknak 

– és itt elsısorban a fiatal nıkrıl van szó – a szépség elvesztésének gondolata lelki problémát is 

okoz: a csúnyulás veszteség, bukás, hanyatlás. Fontos viszont hozzátenni, hogy mindezt nem vetítik 

rá az aktuális idısekre, nem stigmatizálják ıket testi fogyatékosságuk miatt. Gondot saját magukra 

nézve okoz: vagyis saját öregedésük, majdani fizikai testük értékvesztése miatt aggódnak. A 

környezetükben élı idısekre a felmentı és szolidáris viszonyulás ellenére két szempontból mégis 

negatívan hat – ha impliciten is – ez a lelkiállapot: a félelmek bennük lokalizálódnak, ık testesítik 

meg a fiatalság elvesztésének sorsszerő, elkerülhetetlen bekövetkezését, illetve a veszteség-

gondolat miatt sajnálatérzés rendelıdik az idıskor jelentéseihez, és így az idıskorba tartozókhoz. 

„Te hogy képzeled el magad idıskorodra? Szerinted te milyen leszel? 
Nem tudom. Csúnya, az biztos. Nem is merek rágondolni. Van, hogy eszembe jut, hogy hú, már 
mindjárt leplöttyed a kezem vagy a húsom. Nem szeretnék öreg lenni. Mindig azt mondtam, 
hogy 60 éves korig elég, ha megérem, de kísıbb már olyan csúnya leszek.” 

 

I.2. A munkatevékenységek körének megváltozása70 

A paraszti társadalomban a test a munkavégzés eszköze, ezért a fizikai hanyatlás, a test gyengülése 

a munkabírás csökkenése felıl nyeri értelmezését.71 A néprajzi szakirodalom72 ezért az öregséget 

nem az életévek, hanem az effektív munkához való viszony függvényében határozza meg. Szabó 

László szerint "A paraszti munkarend a kort éppen a végzett munka alapján dönti el. Attól függıen, 

hogy ki milyen munka elvégzésére alkalmas, vagy alkalmatlan, tartozik valaki a gyermekek, 

fiatalok, felnıttek vagy öregek csoportjába."73 Az, hogy az egyén a munkafolyamatokban milyen 

tevékenységek elvégzésére vállalkozik, illetve melyek elvégzésére alkalmas, lényeges szerepet 

játszik annak eldöntésében, hogy melyik korcsoportba sorolja önmagát, illetve sorolja ıt közössége. 

A fizikai erınlét nem önmagáért való, hanem a munkabírást jelenti, ezért a munkákban való 

részvétel korlátozódása a test hanyatlásáról árulkodik, ami kiemelt fontosságú határjelzı a 

felnıttkor és az öregkor között.  

„Mikortól számít valaki idısnek?  
Mintúl mán nem tud úgy dógozni, mozogni. Mán 60 éven felül idıs.” 

„Az öregkort hozza a maga élet kora, az élet módja. Mert én magamrúl mondom csak, hogy 
nekem az öregkor 70 éves korom után kezdıdött. 70 éves koromig én úgy tudtam dógozni, úgy 

                                                           
70 További részletek a 3. fejezet II.3.a részében. 
71 Lásd még Verebélyi 2005. 73–75. 
72 Hamar 1982. 664., Szabó L. 1997. 24., Fél – Hofer 1997. 146–150.  
73 Szabó L. 1997. 24.  



 36

bírtam a munkát! 70 éves korom után kezdtem gyengülni: na, most mán nem megy ez a munka 
se, az a munka se úgy mint addig. […] Még tıtt jobban is, nehezebben is, de én, hál’ Istennek, 
egísz 70 éves koromig… akkó vettem észre, hogy öregszek, addig jól bírtam erıvel 
egíszsíggel.” 

„Addig nem öreg, amíg tudsz dógozni.” 

Mivel az egészségi állapot nagymértékben befolyással van a munkavégzésre, a betegségek és 

a munkabírás egymással szoros kapcsolatot tartó tényezık az öregkori küszöb kijelölésében. Az 

alapvetı különbség közöttük az, hogy az elsı esetében a fájdalmakon, a kezeléseken, a test 

romlásán van a hangsúly (direkt kapcsolat test és öregkor között), az utóbbi a korlátozottságot, az 

életnek értelmet adó tevékenységek körének kényszerő újrarendezését helyezi elıtérbe (indirekt 

kapcsolat test és öregkor között).  

„Mikortól kezdıdik az idıskor? 
Hát nekem most 59 éves koromba kezdıdött. Addig tudtam menni dógozni, de most nem tudok. 
Vót egy betegsígem májusba, a vírnyomás hozhatta ki. Egy villámlás vót csak a fejemen így, és 
azóta nem vagyok jól. Eddig bírtam magam, nagyon sok lakodalmat lebonyolítottam 200-300-
400 szemílyes lakodalmakat, fıszakácsné vótam.” 

Két következménye van a munkabírás hanyatlásának: egyrészt a munka mennyisége csökken, 

másrészt a tevékenységek köre változik meg.74 Az alaphozzáállás mindenképpen az, hogy a munka 

teljes feladására csak akkor kerül sor, ha az egyén végképp képtelen a munkavégzésre – csak 

nagyon kivételes esetekben fordul elı, hogy járni, mozogni tudó idıs mindenféle tevékenységet 

elhárít. A paraszti társadalom erkölcsi értékrendjének egyik alappillérét képezı munkamorál az 

életút végéig ténykedésre ösztönzi a közösség tagjait.  

„Miért nem hagyja abba a munkát? 
Akkó megeszen az unalom. Nem lehet, muszáj mozogni. És nem lehet, hogy fekszem egy nap az 
ágyba, és ne mozogjak. Odaköt az ágy, rögtön odamarad az ember az ágyba. Térdkopásom van 
nekem, és ha nem mozgatom, mered meg. Muszáj. És máskülönben meg hajtja az embert az 
ösztön, a munka. Aki nem szeret kapálni… Van olyan fiatalember, hogy elhagyja a növényit ott, 
ahol van, kapát nem vesz a kezibe. Én meg kimegyek két bottal a kertbe, ha gazos, kikapálom, 
ne nıjön tovább. Hajtja az embert a maga ösztöne. Én nem tőröm, hogy nekem térdig érı gaz 
legyen a növény közt. […] De nem lehet, hogy: na, én mán megöregedtem, nem kılök fel, nem 
csinálok semmit. Nem lehet. Ha feküdnék egy nap, másik nap odakötne az ágy. Amég lehet, 
addig ki az ágyból!”  

„Hát muszáj menni, dógozni ke. Magyarba nem csináltam semmit az égvilágon, még azt se 
engedte a fiam, hogy amikó locsolt, hogy a gumicsövet vigyem utána. Me van egy 30 méteres 
gumicsöve, meg a villanycső. […] Persze, hogy rossz vót, hogyne lett vóna rossz. Ott is csak a 
tévét nézhettem, meg aludtam.” 

A munkatevékenységi kör megváltozásának egyik legfontosabb eleme a földdel kapcsolatos 

munkálatokról való lemondás. Ha csak tehetik, azaz, ha vannak a faluban vagy a közelben 

letelepedett gyermekeik, átadják nekik a visszakapott földbirtok nagy részét vagy az egészet. Azok 

az idısek, akiknek a gyerekei nem vállalják a földmőves életformát távolságbeli vagy egyéb 

                                                           
74 Erdıvidéki öregasszonyokra vonatkozóan lásd Zakariás 2000. 134–137. 
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(életmódbeli, mentalitásbeli) okok miatt, kénytelenek folytatni a földön való munkálatokat 

csökkentett intenzitással és igényességgel, illetve, ha anyagi lehetıségeik megengedik, 

napszámosok segítségével. De nem a végsıkig. Az örökölt föld és a hagyományos munkamorál 

ugyan nagy lelki imperatívusz, többnyire 75-80 éves kor körül feladják, parlagon hagyják a földet.  

A kertben, a ház körül és a háztartással kapcsolatos teendıket viszont egészen addig 

folytatják, amíg jártányi erejük van. Fokozatosan csökkentik a munka mennyiségét: elsıként a nagy 

állatok tartását adják fel, majd disznótartásra sem vállalkoznak többé, a kertet is egyszerősítik, a 

házimunkában is törekednek redukálni a feladatokat. Illetve fokozatosan növekszik a segítség-

elfogadás.  

„Mari néni mikor kezdte érezni, hogy most már telik az idı, most már idısödik? 
Ez a fájdalom, ami van az én ízületeimben, ez most kezdıdött nekem 8 éve erısebben. Addig is 
észrevettem, hogy a reuma erısen uralkodik bennem, most két éve, hogy botot kellett, hogy 
vegyek.  
De látom, hogy még most is csirkéje van, még most is dolgozik. 
Hát igen. Megtesszük. Lenn van egy hokedli a kertbe, oda lemegyünk, vagy van amikor egyedül 
is lemegyek, pihengetek. A tegnap is kiszedtük a hagymát a férjemmel. İ délután kiment a 
szılıbe, én meg visszamentem, és meggyomláltam a paprikát, vinettát.  
De miért? Itt a család. 
Nem ülhetek mindig bent. Hál’ Istennek a nagymosást elvégzi a család, de a fızíst én elvégzem 
kettınk részére. Nagytakarításba nem tudok fogni, de a kis takarítást megcsinálom. De 
besegítenek ık szívesen. Ha mondom, hogy légy szíves ezt vidd le, vagy hozd fel a kertbıl. A 
tegnap is leszedtem az uborkát, a menyem felhozta. De hogy teljesen tehetetlenül üljek, azt se 
szeretem, meg nem is egészséges, míg még tudok mozogni. Hogy meddig adja még az Úr, hogy 
tudjak mozogni, nem tudom. Jobb úgy, hogy ha mozgunk egy kicsit.” 

A tömbházakban élık, az úgynevezett blokkosok helyzete annyiban más, hogy lényegesen 

kevesebb fejtörést okoz számukra életük újraszervezése, ugyanis tevékenységi körük korábban is a 

háztartásra és a ház melletti igen kis alapterülető kertre terjedt ki. E tekintetben tehát ık valójában 

mindent változatlanul folytatnak. 

A tevékenységi kör megváltozása nemcsak a munkáról való lemondást jelenti, hanem új 

tevékenységek végzését is. Az idıtöbblettel rendelkezı, de mindenképpen dolgozni igyekvı idısek 

többnyire megtalálják a maguk elfoglaltságát, és a haszontalan (azaz általuk haszontalannak 

minısített) idıtöltés – mint például a tévénézés, kapuban ücsörgés, szomszédolás – vagy 

semmittevés helyett  az aktivitást választják. Fıként már korábban is végzett feladatokról van szó, 

amelyekre eddig lényegesen kevesebb idejük volt (pl. kézimunkázás, keresztrejtvényfejtés), illetve 

régi vágyakról, melyekre eddig nem futotta idejükbıl (pl. versírás, énekkarba járás), de van példa új 

tevékenységek vállalására is (pl. közösségi szerepvállalás, egyházkerületi ténykedés, a CAP helyi 

fiókjának vezetése75). 

Ennek az alfejezetnek a keretein belül kell kitérnem a nyugdíjba vonulás kérdésére is. A 

társadalmi öregség fogalmának értelmében ez az esemény átlépést jelent az aktívak kategóriájából 
                                                           
75 Ezekre a késıbbiekben részletesen kitérek. 
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az inaktívakéba. Egy adott szinten valóban ez történik, ugyanis a végét jelenti egy olyan 

tevékenységnek, amit eddig több évtizedig végzett az érintett, illetve ettıl kezdve a munkaerıpiac 

határain kívülre kerül, akkor is, ha ez szándékaival nem esik egybe. A nyugdíjazás mégsem tölti be 

ilyen magától értetıdıen, és fıleg nem általános érvénnyel a határvonal-funkciót. Több okból sem. 

Egyrészt azért nem, mert Tölgyesen nagy számban vannak olyanok, akik sosem léptek be a 

munkaerıpiacra, így öregedésük szempontjából semmilyen relevanciával nem bír a nyugdíjazás – 

illetve egyre többen vannak most olyanok, akiknek nem sikerül intézményes munkahelyhez jutniuk, 

így perspektívájukba sem tud bekerülni az esetleges nyugdíjazás, mint életutat tagoló esemény. 

Másrészt az idısek többségét a földmővesek teszik ki, akik a kollektív gazdaság alkalmazottai 

voltak, azaz nyugdíjazásuk elıtt is, után is ugyanazt a munkát végzik, és semmiféle változást nem 

okozott számukra ez a szociálpolitikai mozzanat. Harmadrészt a nyugdíjazás azok esetében sem 

jelenti az aktivitás megszőnését, tehát az inaktívvá válást, akik értelmiségiként, ügyintézıként, 

munkásként stb. dolgoztak, csak a tevékenységi kör megváltozását. Negyedrészt pedig a nyugdíjba 

vonulás nem feltétlenül esik egybe az öregkor többi jelével, sıt az elcsúszás növelését fokozták a 

korai nyugdíjazási formák (korkedvezményes, korengedményes, rokkantsági és elınyugdíjazás), 

melyek a rendszerváltás után igen széles réteget érintettek, amikoris az állam az igen nagy ütemben 

leépülı gazdaságból felszabaduló munkaerı-felesleget így igyekezett csökkenteni.  

Láthatjuk tehát, hogy a nyugdíjba vonulás nem tölt be olyan erıteljes cezúraszerepet, ahogyan 

azt a társadalomkutatások jelentıs része sugallja. Az öregkori küszöbnek csak egy elemét képezi. 

Ezt viszont nem szándékozom kétségbe vonni. Az intézményesített öregséginyugdíj-korhatár 

kétféleképpen járul hozzá a választóvonal kijelöléséhez. Annak a szők körnek – értelmiségiek, 

adminisztrációban dolgozók, ipari alkalmazottak – az esetében, akiknek a tevékenységi köre 

jelentıs mértékben lesz más a nyugdíjazás után, az életpályájában lényeges változást jelent. Meg 

kell jegyeznem ugyanakkor, hogy ık sem tekintik egyértelmően cezúrának.  

„Miben változott meg a Sári néni élete, amikor nyugdíjas lett? 
Semmi egyéb, csak annyi, hogy nem mentem dolgozni, hanem itthon voltam.” 

„Karcsi bácsi [a férje] hány éves korban ment nyugdíjba? 
Mán 10 éve nyugdíjba van. 60 éves korába ment nyugdíjba. 
És az számít, amikor valaki nyugdíjba megy az öregség szempontjából? 
Nem attól. İ azóta mindig dógozik. İ mióta nyugdíjba ment, egy nap nem vót kimaradva, hogy 
ne menjen dógozni a fiúkkal, segíteni nekik. Nem tudná otthagyni őket semmi pénzér, úgy hozzá 
van nıve. 
Tehát az, hogy valaki nyugdíjba megy, nem számít ilyen szempontból? 
Nem. Tudod, akkor azért jött nyugdíjba, mert a testvére azt mondta neki, hogy: menj, Karcsi, 
nyugdíjba, mer ha véletlenül bejön a 65 év (mint nyugdíjkorhatár), és valami közbejön, nem 
tudsz menni nyugdíjba, jobb lesz, ha elmész most. Jobban járt volna, ha nem ment vóna, mert 
késıbb más vót a pénz, másként fizettek, és nagyobb nyugdíjat kapott vóna. Ez már mindegy, 
ezt már ellıttük, késı bánat.” 
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Másrészt általánosságban, ugyanis az egyéni, személyes helyzetektıl elvonatkoztatva az 

öregséginyugdíj-korhatárnak referenciaértéke van. Önmagában kevés ahhoz, hogy az öregkor 

kezdetét jelentse, de egyfajta viszonyítási pontként mégis elfogadott – az alkalmazotti státusban 

lévıknél és a fiatalabb generációknál egyre inkább.  

„Szerintetek mikortól számít valaki öregnek? […] 
Mikó állam bácsi nyugdíjaz, akkó mán öregnek számít. […] 
De ti már mondjuk egy nyugdíjasra úgy néztek, hogy az már öreg? 
Hát igen, eztet merem vállalni. […] 
Ha mondjuk valaki 56-57 éves korában megy nyugdíjba? 
Hát na. […] Ha azt nézed, a bányász nyugdíjasok most jönnek ki, azok 45 évesek, azokat nem 
mondhatni öregnek, és már nyugdíjas. Na, de hát igen, mondjuk 55-tő mán…” 

„Az, hogy valaki nyugdíjba megy, az számít, attól számolják, hogy valaki öreg vagy az még 
nem számít annyira? 
Az igen, még az állam is, a törvíny is úgy szabja meg, hogy ez mán az öregkorhoz függ a 
nyugdíjazás.” 

Következtetésképpen a munkatevékenységi kör megváltozásának kérdéskörében az öregkor 

kategóriájára vonatkozóan két aspektust szeretnék kiemelni. Mind a munka mennyiségét, mind a 

munkafeladatok típusát illetıen két törekvés sarkallja az idıseket. Egyrészt az önállóság elvesztése 

ellen küzdenek: az önellátás képességének (vagy legalábbis illúziójának) fenntartása és a 

segítségek, a másokra szorulás mértékének csökkentése motiválja ıket erıteljesen abban, hogy ne 

adják fel a ténykedést – ami az élet feladásának jelentését is magában hordozza az adott 

közösségben. Másrészt a feleslegesség, a haszonnélküliség érzése ellen küzdenek, ami 

különösképpen a munkahelyrıl kilépık számára okoz nehéz feladatot.76  

„Nekem ez volt. Jaj, már nem kell menjek, már nincs rám szükség. Aztán most már 
megszoktam.” 

„Nem hiányzott a munkahely? 
Dehogynem! Nagyon hiányzott egy ideig.  
Mennyi ideig?  
Mit tudom én, hogy mennyi ideig. Egy évig, kettıig hiányzott. Hiányzott a munkahely, a 
kolléganık, a kollégák.” 

„Biztosan minden életkornak megvan a maga szépsége. Nem tudom, hogy mi a jó az öregkorba. 
Azt nem mondanám, hogy az, hogy nem kell munkába menni, mert például én nagyon szeretem 
a munkámat, és ha már kicsit tovább vagyok vakáción, akkor az már… szóval nem tudnám 
elképzelni az életemet munka nélkül.” 

„Hogyha az embert elküldik, és el kell, hogy menjen nyugdíjba, akkor egy kicsit számít, mert 
úgy gondolom – nem tudom, hogy én hogy leszek –, akkor kiesik, kiszakad egy közösségbıl, és 
már ez egy kicsit visszaveti az embert, ha nem tartozik ahhoz a közösséghez, ahova évtizedeken 
keresztül tartozott. De az itteni környezetemben azt látom, hogy a nyugdíjas pedagógusok 
között nincsen ez, mert annyira ügyesen el tudják magukat foglalni.” 

„Nehéz biztos annak, aki egy egész életet ledolgozott, hogy megszőnjön minden, és utána 
otthon kelljen ülnie, és nem menjen – láttam anyósomról is. Nagyon nehéz, mert úgy érzi, hogy 

                                                           
76 A feleslegesség elemzésérıl lásd Sennett 2008. 3–30. 
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valami kiesett az életébıl, most már felesleges, most már senkinek sem kell, mert otthon van 
csak, elszigetelve. De nyugdíjasan is meg tudja találni az ember az örömét az életben.” 

 

I.3. A családi állapot változásai 

A felnıtt életszakasz végének közeledtét jelzi az üres fészek állapotának megjelenése. Új helyzet 

ez, hiszen a mostani idısek még többnyire sokgyerekes családokban nıttek fel, ahol a 

gyermekvállalás és -nevelés idıszaka igen sokáig kitolódott. İk viszont már a 2-3 gyermekes 

családmodellt választották, ami a gyermekvállalási idıszakot a húszas éveikre szorította, és itt 

nagyjából le is zárta. Mivel utódaik kiházasítására még az öregkor beköszönte elıtt sor kerül, a 

határjelzı elvek mátrixához nem sorolható, de mindenképpen jelzi egy új családi ciklus kezdetét.  

 

I.3.a. Akinek nincs unokája, annak se öröme, se bánata – Nagyszülıvé válás 

Mivel a nagyszülıvé válás idején a nagyszülık még többnyire az aktív felnıttkor tagjai, az elsı 

unoka megszületésének az öregkorjelzı szerepe ambivalens megítéléső. Ennek ellenére a 

nagyszülıség esszenciális tartozéka, sıt kiemelt fontosságú komponense az idıskornak. Részben 

azért, mert a szülıi feladatkör befejezıdése után egy új, szülıség utáni szerepkörbe helyezi az 

egyént, részben pedig azért, mert miközben a nagyszülıség a felnıttkornak csak egy részét fedi le, 

addig az idıskort teljes mértékben kitölti. A gyermekkor-felnıttkor-öregkor életúttagolás és a 

gyerek-szülı-nagyszülı státusok párhuzama szintén hozzájárul ahhoz, hogy az életút-

konstrukcióban az öregkor és a nagyszülıség egymásba csússzon. Mindezekre pedig ráerısít, hogy 

a nagyszülıi szerepkörrel együttjáró megszólítás és megnevezés (mama, papa) olyan terminusok, 

melyeket idıs emberekre is használnak, függetlenül attól, hogy van unokája vagy sem (öregmama 

'öregasszony', papa ’öregember’). De a strukturális szempontokon túlmenıen az is nagyon 

világosan jelzi az életszakasz és a szerepkör közötti kapcsolatot, hogy szinte valamennyien az 

unokák létét és a velük való foglalatosságot nevezik meg öregkoruk legnagyobb örömforrásának. 

 

I.3.b. Azóta pediglen egyedül bírom a várat – Özvegység 

Az özveggyé válás ugyan nincsen közvetlen kapcsolatban egyetlen életszakasszal sem, a házastárs 

elvesztése mégis nagyobb valószínőséggel következik be idısebb korban. Ebbıl kifolyólag az 

özvegyek legnagyobb arányban az utolsó életkorba tartozók körében vannak jelen. Nem véletlen, 

hogy a két állapot között, ha nem is törvényszerő, de asszociatív kapcsolat létezik. Elsısorban 

ennek az elvnek az alapján kerül közelebb az egyén – különösen, ha már közel jár az idıskor alsó 

korhatárához – a legkorosabb generációhoz, de ugyanakkor a sajátos helyzetbıl fakadó problémák 
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miatt is, melynek megoldási stratégiái és e stratégiák hasonlóságai a szintén özvegyekhez – akik 

demográfiai eloszlásuk folytán többségében öregebbek – sodorják. 

 

I.4. Gazdasági állapot életkor-specifikus sajátosságai 

Különbözı anyagi helyzetbıl és különbözı elıtörténettel érkeznek meg az idısek az életút e 

szakaszában, három materiális természető szempont mégis fellelhetı valamennyiıjüknél, és mint 

ilyen, homogenizálja ıket.  

Elsısorban az öreg címkével ellátott életkori csoportnak a foglalkozás-struktúrájáról teszek 

említést. Dominál körükben az agrár munkakörhöz való tartozás. Fıként azért, mert többnyire 

mezıgazdasággal foglalkoztak egész életükben, és csak az egészen fiatal idıseknél, a frissen 

nyugdíjasok esetében szélesebb a foglalkozási paletta. Illetve azért, mert a munkaerıpiacról való 

kilépés után, a korábbi tevékenységtıl függetlenül, idejük legnagyobb részét a földdel és/vagy a 

kertészettel való foglalatosság teszi ki.  

Másodsorban a nyugdíjnak mint új pénzforrásnak a homogenizáló hatásáról van szó.77 

Miközben a nyugdíjba vonulás cezúrajellegéhez ambivalens a viszonyulás, a nyugdíjnak mint új 

pénzhez jutási módnak, a küzdelem nélküli havi fix meglétének az öregkor kategóriája 

megformálásában szerepe van. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a mai idısek még 

valamennyien kapnak nyugdíjat, hiszen ha a feleség háztartásbeliként ki is maradt a 

munkaerıpiacról, a férje egészen biztosan alkalmazott volt valahol, és utána megilleti ıt az 

özvegységi nyugdíj. Hogy a nyugdíjnak a választóvonal-jelentésében melyik szempont játszik 

nagyobb szerepet, a küzdelem nélküli havi biztos jövedelem vagy az idısek körében való általános 

elterjedtsége, nem tudni, az ad majd erre választ, amikor a mai munkanélküliek kerülnek ebbe a 

korba és nem részesülnek nyugdíjban – nem csekély a számuk. 

Harmadsorban materiális lehetıségeik visszaesése sorolandó ide. Nem akarom feltétlenül a 

szegények kategóriájába tenni ıket, hiszen igen eltérı vagyoni helyzettel rendelkezı egyénekrıl 

van szó, illetve nem ık a közösség legszegényebb tagjai.78 Ami viszont mindannyiukra általánosan 

elmondható: öregedéssel, a munkatevékenységi kör szőkülésével, a munkaerıpiacról való 

kikerüléssel jövedelmük visszaesik; a nyugdíjak, fıleg az agrágszektorban alkalmazottak esetében 

nagyon kicsik; ha rendelkeznek is ház- és földtulajdonnal, amitıl tehetısnek számítanak, a 

rendelkezésükre álló készpénzmennyiség igen csekély.  

 

                                                           
77 A nyugdíjrendszer kialakulásának az öregkor intézményesítésében játszó szerepérıl lásd Tomka 2008a. 39–52. 
78 A szegénység és az öregség közötti kapcsolatról lásd még Spéder 2002. 106–120. 
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I.5. Az életkori kontextus / a kontextuális életkor 

Az egyén életkora még ha mérhetı is absztrakt számokban, mégis van egy bizonyos fokú 

relativitása. Úgy ahogy a többi említett és említendı szempont olyan járulékos jelentésként rakódik 

az életéveket jelzı számra, ami árnyalja, és le vagy fel mozdíthatja el kissé az egyént a kanonizált 

korfán, ugyanígy egy rajta kívüli tényezı, vagyis környezetének életkora is eredményezhet hasonló 

hatást. Az idısebb vagy fiatalabb házastárs, annak egészségi állapota és a gazdasági-társadalmi 

reprodukcióban való aktivitása maga után vonja párját is az interpretációs horizonton. Ugyanígy 

van ez a gyerekek és unokák életkorával is. Minél fiatalabb a gyerek, annál „fiatalabb” a szülı is, 

illetve vannak fiatal nagyszülık, mely jelzı nem a saját, hanem az unoka születési idejének 

köszönhetı. Meg kell ugyan jegyezni, a lokálisan jól szabályozott házasságkötési és 

gyermekvállalási normák igen jól ırködnek az életkori különbségek fölött, így ritkák a nagy 

eltérések. Leginkább az elköltözött gyerekek színezik a helyzetet, akik meglephetik az otthoniakat 

korai, de inkább késı házassággal és/vagy gyermekkel. Tölgyes határain belül a leggyakoribb példa 

az elcsúszásra a sokgyerekes családok esete, melyekben tovább tart a szülıi feladatkörök 

betöltésének ideje, mint az általánossá vált két vagy három gyerekes családokban, s így ezek a 

felnıttek, ha már vannak is unokáik, még jóideig szülık is, azaz nem siklanak át egybıl és 

teljességgel a második generációból a harmadikba. A horizontális és a lefele-ág életkori 

sajátosságain kívül a vertikális kapcsolatok felfele-ági állapota is jelentıs, sıt talán ennek van a 

legnagyobb súlya: az, hogy az egyén fölött van-e még egy generáció, vagy ı a legidısebb a 

családban, hatással van arra, hogyan észleli – ı maga és környezete – pozícióját az életút ívén.  

 

I.6. A lakóhely megváltozása79 

Lakóhely-változtatásra az idıskori életszakasz két pontján kerül sor a leggyakrabban. Egyrészt a 

gyermekek házasodása okozhat változást szüleik életében. Amennyiben valamelyikıjük úgy dönt, 

hogy a szülıi házban marad, a lakóteret két családmaghoz igazítják. Az általánosan alkalmazott 

stratégia szembeszökıen tükrözi az életszakaszok közötti hierarchiát: a fiatalok nem az üres vagy 

könnyőszerrel megüresíthetı tereket kapják meg, hanem a ház reprezentatív, nagyobb mérető, utcai 

szobáit, ami egyúttal a szüleiknek a megszokott térbıl való teljes kimozdítását is jelenti. Az idıs pár 

ilyenkor a ház hátsó részébe költözik, vagy ha van az udvaron olyan melléképület, ami átalakítható 

szoba-konyhás lakótérré, akkor oda, esetleg külön erre a célra épített kisházba. Ám az egyes 

életkorok közötti hierarchikus viszony a mostani öregek házasodásának idején még nem ezt az 

irányt mutatta, azóta fordult meg. Jól szemlélteti ezt költözködéseik története: az ı fiatalkorukban, 

ha a szülıkkel egy házban maradtak, az azt jelentette, hogy nekik jutott a ház hátsó része, vagy a 

                                                           
79 Részletek a 3. fejezet IV.4. részében. 
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különálló kisház; az utcafronti szobákba csak akkor kerültek, amikor az öreg szülık kihaltak, vagy 

esetleg – ritkábban – átengedhették nekik a nagyobb teret, ha sok (három vagy annál több) gyerekük 

volt, és emiatt már nehezen fértek a kis térben; végül pedig ismét visszakerülnek a ház kevésbé 

értékes részébe, ugyanis ık már automatikusan ideköltöznek, ha új családmag létesül portájukon.  

Drasztikusabb változásra számíthatnak azok az idısek, akiknek nincs a közvetlen közelükben 

utódjuk. A hanyatlás fokozódása, az önellátás képességének elveszítése, a gondozás szükségessége 

mind afelé a megoldás felé vezetnek, hogy a szülıt valamelyik gyermeke magához költöztesse. 

Bármennyire is erıs az „id ıs fát nem lehet átültetni” vagy a „mindenütt jó, de a legjobb otthon” 

ragaszkodás és a költözést elutasító hozzáállás, egy adott kor és egészségi állapot után 

elkerülhetetlenné válik.  

 

I.7. Kimentünk a divatból – A régi világ képviselése 

Ez az elv kivételesen nem arra utal, hogy az idısek változtak volna meg, hanem éppen 

ellenkezıleg: a világ változott meg körülöttük. İk megırizték azt, ami életük alapelemeit jelentette: 

mentalitásukat, értékrendjüket, tárgyaikat, szokásaikat egy másik világból hozták, történeteik, 

tapasztalataik is ehhez kötik ıket elsısorban. Nem az ı térfelükön történt tehát a módosulás, hanem 

az utánuk következı generációk kezdtek el másként gondolkodni, élni, viselkedni, öltözködni. 

Tárgyi környezetük, lakberendezésük, ruházkodásuk, habitusaik, megoldási stratégiáik, 

gondolkodásmódjuk, érveik stb. Tölgyesen igen gyakran épp azáltal életkorjelzıek, hogy egy 

korábbi állapotot tükröznek, nem pedig azáltal, hogy a mindenki által mőködtetett rendszernek a 

minden generációra külön-külön vonatkozó kódjainak egyik tartományát, az idısekre érvényes 

jeleit hordozzák.80 Az öregek és a fiatalabb generációk nem annyiban térnek el csupán egymástól, 

hogy egy adott rendszernek más tartományát, például más formai- és színvilágát képviselik, hanem 

sok területen egészen más rendszereket mőködtetnek. Hogy ismét az öltözködés példáját említsem 

fel: nemcsak arról van szó, hogy az idısek sötétebb ruhákat, az idıs asszonyok szinte kizárólagosan 

csak szoknyát hordanak, hanem arról, hogy a fiatalabb generációk egészen más öltözködési 

rendszerben mozognak, eltérı elemeket, eltérı logikákat, eltérı ízlésvilágot tartanak szem elıtt 

ruhatáruk összeállításakor. Összegzésként azt mondhatom tehát, hogy a folytonosságban 

bekövetkezett törések eredményeként az idısek régimódiakká váltak, egészen pontosan: az elmúlt, 

letőnt világ képviselıivé, a régi idık hordozóivá, még itt lévı maradványaivá.  

 

                                                           
80 A viselet korjelzı szerepérıl, valamint a kivetkızés generációválasztó aspektusáról lásd Gergely 1978., Fülemile – 
Stefány 1989. 25–72., Örsi 1995.475–478., Fülöp 2000., 2001., Flórián 2001. 45–63. 
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II. Semmi se olyan, az az igazság, ha megöregszünk – Az idıskor tartalmai 

Az öregkori küszöböt alkotó elvek elemzése után az öregkornak mint életkori szakasznak a 

tartalmait vizsgálom meg. A választóvonalat képezı tényezık és a jelentésmezı komponensei 

kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra, ezért nehéz is az elválasztásuk és a külön történı 

bemutatásuk, csupán a leírás és az értelmezés megkönnyítése végett döntöttem mégis emellett.  

 

II.1. Hanyatlás 

Az életút pályájának az elképzelése határozza meg az életszakaszok hierarchiáját és az 

életszakaszok belsı tartalmát. Ha az életút folyamatosan emelkedı, gyarapodó, gazdagodó 

pályaként lenne elképzelve, az öregkorba a beteljesedés jelentései kódolódnának. A Tölgyesen 

domináló életút-koncepció ezzel ellentétes képet mutat: olyan görbe az élet vonala, ami egy ideig 

emelkedik, aztán egyszer csak hanyatlásnak indul, és onnan már nincs többé lehetıség az 

újraemelkedésre, sorsszerően megfordíthatatlan az ív iránya.81 

Nagyon sokat elárulnak a közösség életút-elképzeléseirıl azok a metaforák, melyekben az 

életrıl beszélni szoktak. A legegyszerőbb az ív pályájának a vizionálása, a leggyakoribb a nap 

útjának a használata az életszakaszok egymás után következésének és egymáshoz való 

elhelyezkedésüknek az elképzelésében, illetve a virág nyílását vélik még hasonlatosnak az emberi 

élethez: 

– ívmetafora:  

„Amikor beleszülettünk ebbe a világba, akkor elkezdtünk készülıdni, mások készítettek, és eltelt 
20 év, amíg egy gyermek születésétıl kezdve felnı, és alkalmas arra, hogy dolgozzon, hogy a 
társadalom, a közösség javára tegyen valamit, amíg elérte az érett kort. Aztán eltelik egy 
néhány évtized, és beáll a hanyatlás. Mondhatjuk azt, hogy földi életünk olyan, mint egy ív, egy 
darabig van emelkedés, növekvés, és azután akarjuk, nem akarjuk, beáll a hanyatlás.” 

– a nap pályájának képzete: 

„Mikó az ember a delikorát éli, az mikó van? Pont mint egy nap, mikó femegy. Például regge, 
amikó felmegy a nap, az a kisgyerekkor. Mikor eljön a díl, akkó mán felnıtt férfivé válik, és 
körülbelül 40-50 éves koráig van ott. De amikor már 50-en túljut, akkor mán azt mondják: mán 
túlhaladt a delikorán az ember. És akkor mikor már 60-70, akkor már élete alkonya. Pontosan, 
mint amikor a nap lealkonyodik, úgy van az élet is.”  

– virágmetafora: 

„ Nagybácsi: […] úgy mint a rózsa. Egyszer bimbók vótunk, aztán kinyíltunk, mint a rózsa, és 
szépen összehúzódik és elhervad. Hogy mikor, azt nem tudjuk, mer az úrnak a dóga.  
Unokaöcs: Mér nem vagyunk, mint a tulipán? Az este Bori hozott tulipánt, az összehúzza 
magát, megint kinyílik… […] De mik ha egyszer összehúztuk magunkat, többet nem húzzuk ki 
magunkat. (Nevetnek.) 

                                                           
81 Az életív csúcsaként tételezett 50. életévrıl, valamint az erre épülı kortárstalálkozók jelenségérıl lásd Balázs 1992. 
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Nagybácsi: Mint a görcs. (Nevet.)” 

Ebben a konstrukcióban a gyerekkor jelenti a fejlıdést, a fiatalság a jókedvet, az erınlétet, a 

fittséget, a szépséget, a jókedvet, az aktivitást, a felnıttkor a kiteljesedést, az öregkor pedig a 

leépülést, a hanyatlást, a készségek és képességek elvesztését. Miközben mind a négy életkor 

szerves része a pályának, kettı emelkedik ki közülük, és e kettı tulajdonságait, hozzárendelt 

jelentéseit használják viselkedések és állapotok jellemzésére, illetve az egyén pozicionálására: a 

fiatalkor a pozitív minıségek értéktartománya, az öregkor pedig a negatív minıségek tárháza. Az 

értékek egyenlıtlen elosztása következtében a fiatalság magához vonzza mindazt, ami jónak számít, 

az öregségre pedig ráterhelıdik mindaz, ami kellemetlen, ami nehéz, ami rossz. Egymás 

ellentettjeként tételezıdnek, mégpedig olyan kardinális mértékben, hogy maximális kisajátítással 

bírnak saját értéktartományuk felett. Szó sincs arról, hogy csak aránybeli különbségek lennének 

közöttük, vagyis hogy a fiatalsághoz több jókedv, szépség, erınlét stb. kapcsolódik, miközben ezek 

a minıségek, bár kisebb mértékben, de jelen vannak az idısek térfelén is, illetve fordítva: az 

öregekre inkább jellemzı a lassúság, a betegeskedés, a rugalmatlanság stb., ugyanakkor ez a 

fiataloknál is megtalálható. Az ilyen esetek észlelésekor – ami korántsem ritka – nem a koncepció 

megkérdıjelezésére, sem semmilyen szintő elbizonytalanodásra nem kerül sor igazságértékét 

tekintve, hanem inkább úgy oldják fel az ellentmondást, hogy természetellenesnek értékelik a jól 

rögzített forgatókönyvhöz viszonyított eltérést, és mosolyogva fiatalosnak nevezik az idıst, illetve 

öregesnek a fiatalt.  

„Van, akirıl nem lehet megmondani, hogy hány éves, annyira fiatalos, fiatal a mozgása, fiatal 
mindene, úgy tartja magát.” 

„Szerintetek mikortól kezdıdik az öregkor? 
Tılem kérded?! (Nevet.) Én már öregkorba érzem magam eccer-eccer. 
Miért? 
Én már mindjár 30 éves vagyok, már öregszem. Úgy átlagba szerintem 60 év után. Anyuék még 
fiataloknak tartják magukat. 50 éves édesapám, édesanyám meg 49.” 

A hanyatlás okozója és jelzıje a leépülés. Azért szükséges különválasztani a látható és a 

láthatatlan dimenziót, mert az elıbb bemutatott gondolkodásmód világossá teszi, hogy a leépülés 

eleve kódolva van az életszakaszba, és függetlenül attól, hogy a tapasztalati szinten észlelhetı-e 

valójában, mindenképpen társítják hozzá, legfennebb megengedı gesztusokkal (fiatalosnak 

minısítéssel, fokozatok elismerésével) lágyítják a tónust. Amint viszont láthatóvá válnak a leépülés 

tünetei, az ideológia és a tapasztalat megerısítik egymást, és teljes bizonyossággal sorolják az 

egyént a biztos, megállíthatatlan hanyatláspályára kerültek közé.  

A legexplicitebb formája a f i z i ka i ,  t es t i  l eépü lés . A fáradékonyság, a gyengülés, a 

csökkent munkabírás, a mozgás nehézkessé válása mind errıl árulkodnak. A test 

medikalizáltságának köszönhetıen az öreg test a betegségek forrásává válik, és orvosi hatáskörbe 
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tartozónak tekintik. Vagyis az öregember teste a maga teljességében betegként 

koncepcionalizálódik – akár ténylegesen, akár csak potenciálisan létezik e kapcsolat –, aminek 

következtében egymásra tevıdik / egymásba mosódik egy társadalmi szerep és egy állapot, 

pontosabban: ezek jelentései.  

A sze l l emi  l eépü lés  kevésbé látványos, de mivel benne van az idıskor 

jelentéstartományában, eleve feltételezik az idısekrıl, és ha az öregkor más jeleit észlelik, ezt is 

automatikusan vélelmezik róluk.  

„Mán az mindig úgy van, hogy mennyire van az az illetı személynek az egészsége, az agy hogy 
marad meg, a gondolkozási tehetség. Mert bizony egy öregkorba mán el-elkapódik, valahogy 
mán hiába akármilyen vallásos vót, azér fiatalabb korába, abba a jó középkorba, amikor 
vallásos lesz az ember, akkor úgy kikapcsolódik egész öregkorára az ember – hogyha egy kis 
agyér-elmeszesedése kerül, mert ez az ilyesmi hozza szerintem.” 

A szellemi hanyatlásnak a láthatósága és általánossága miatt az agyér-elmeszesedés és a szenilitás a 

hangsúlyos, leginkább figyelembe vett formája. Bár ez csak potenciálisan rejlik az öregkorban, 

mégis olyan szinten tekintik részének, hogy az öregkori minısítések alapelemeként mőködik. 

Illetve azt szükséges még kiemelnem, hogy a végállapotnak nagyobb súlya van a jelentésképzésben, 

mint a fokozatoknak, ami ugyanakkor azt is eredményezi, hogy az egyéneknek az életút ívén való 

pozicionálásakor nagyobb valószínőséggel sodorják ıket a negatívabb pólus irányába. Fájdalmas és 

bántó a külsı identitás-tulajdonításnak ez a kegyetlensége, az tapasztalható mégis, hogy a 

munkabírás hanyatlása és a fizikai leromlás nagyobb mértékben foglalkoztatja az idıseket. Kivételt 

a kisebbséget jelentı értelmiségiek képeznek, akik nyugdíjba vonulásuktól kezdıdıen folyamatosan 

küzdenek szellemi képességük megırzéséért: keresztrejtvényeket fejtenek, vetélkedıket néznek, 

memóriagyakorlatokat végeznek.  

A szoc iá l i s  beszőkü lés  a korábbi munkakapcsolatok megszőnésével, az aktivitás 

csökkenésével, a testi hanyatlással és az egészségi állapottal van kapcsolatban. Kisebb fizikai és 

szociális térben mozognak, amit szintúgy veszteségként élnek meg. A munkaerıpiaci foglalkozással 

rendelkezıknél a nyugdíjazás nagy törést jelent ebbıl a szempontból, a mezıgazdasággal 

foglalkozók esetében a fizikai gyengülés, a mobilitás korlátozódása hoz változást. Sıt annak a 

veszélye is fennáll, hogy szociális halottá válik az egyén még életében, ami a nagyon idıseknél, 

fıként az ágyban fekvı betegeknél vagy a portát elhagyni nem tudóknál fordul elı. Addig viszont, 

amíg a képességek adottak a kapcsolatok fenntartására, esetleg bıvítésére, erıs az igyekezet arra 

vonatkozóan, hogy ne kerüljenek ki a társadalmi körforgásból. Ennek részletezésére viszont itt nem 

térek ki, a disszertáció ugyanis alapos képet nyújt majd az idısek szociális hálójának állapotáról és 

változásairól.  
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II.2. Bölcsesség  

Az idıskor hanyatlásképzetével ellentétben a bölcsesség koncepciója áll, ami az életív folyamatos 

emelkedését jelenti. Nem a leépülés és gyengülés tagadása ez, hanem annak állítása, hogy szellemi 

és spirituális értelemben folyamatos gyarapodás, felhalmozódás történik az idıseknél, ami többletet 

ad nekik. Ez egyúttal annak elismerését is jelenti, hogy a tudás fokozatosan épül, egymásra 

rakódnak az újabb ismeretek, szemben az állandóan elértéktelenedı tudásképzettel, ami az 

ismeretek cseréjét, a korábbiak kidobálásának szükségszerőségét vallja. Pontosabban: amellett teszi 

le a voksot, hogy az aktuális ismeretek mellett értéktelített, sıt értéktelítettebb az általános 

érvénnyel bíró, nem efemer természető érettség, széleslátókörőség, megfontoltság, higgadtság, 

vagyis a bölcsesség.  

Ez az életút-koncepció más hierarchikus viszonyba rendezné az életszakaszokat, a pozitív 

értékek folyamatos halmozódásának gondolata az idı telését fokozatos feltöltıdésként és 

kiteljesedésként definiálná, és az öregkor lenne a legértékesebb periódusa az életpályának. Ennek 

viszont csak a morzsáit lelni Tölgyesen, ahol mindent áthatóan és maga alá győrve uralkodik a 

hanyatlásképzet. Hogy ismét a metaforák felé irányítsam a figyelmet – amit nagyon kifejezınek 

tartok, egyfajta ablaknak tekintek, ahonnan rálátás nyílik a mentalitásra –, csak kivételes, 

ritkaságszámba menı említésként bukkantam rá az aratás, a begyőjtés képzetére, ami az öregkorról 

való beszédben a margóra szorult.  

„Ezt már úgy szokták mondani régiesen, hogy már megért gabona vót. Meg így a 
prédikációban is, mikó idıs nıt vagy férfit temet a tiszteletes úr, akkor úgy mondja, hogy: mint 
megért gabona, úgy szállott a sírba. Az ilyen öregebbek, a 80 évet meghaladottak, ezek már 
öregnek vagynak számítva.” 

„És, ez a valóság, mindenki öregsígire illeszkedik oda a valláshoz. Minden kornak megvan az ő 
maga teendıje. Én mindig azt mondom, hogy én úgy képzelem ezt az életet és ezt a 
vallásosságot, mint a gyümıcsöknek mindennek a termésidejit. Megvan, hogy búza, tengeri, 
minden mikó írik. És az emberisíg is írett korba fordul oda jobban a Jóatyához.  
Azt mondja Erzsi néni, hogy akkor érik be az ember, amikor megöregszik? 
Akkó bizon, mert akkó mán csak az ész is érettebb, és jobban fel tudja fogni a vallást is. […] 
Gondolja Erzsi néni, hogy az öregséggel jön a bölcsesség is? 
Az csak úgy, csak úgy jön! Míg fiatal az ember, mindig most ezír foglalt, most azít foglalt, de 
ekkor megillemedett öreg, a gondokat letette, és csak eljön az az idı, hogy mindenki Istenhez ke 
forduljon.” 

Jól mutatják az interjúrészletek, hogy a beérés metaforája Bibliai ihletettségő. És bár a 

Tölgyesi közösség alapvetıen vallásos, ez a gondolat a templom falain kívül érvénytelen, csak a 

nagyon vallásosaknál, többnyire a neoprotestáns felekezethez tartozóknál – de náluk sem 

bizonytalanságoktól mentesen, illetve nem a többségnél – elfogadott és igaz elképzelés. Az öregkor 

és a bölcsesség közötti kapcsolat nincs annyira szoros, hogy jelentéseik átfedjék egymást, és ne 

csúszhatnának el, ne keletkezhetnének rések. A bölcsesség lelki érettség, ami az Isteni szónak az 



 48

ismeretét és értését jelenti, és csak valószínősíthetı, hogy ez inkább az idıskorban következik be, 

amikorra felhalmozódtak az ismeretek, elcsendesedtek a világi kihívások, és több idı, igény van a 

vallásban való elmerülésre. Csak potenciális tehát a kapcsolat. A lelki érettség ugyanúgy lehet a 

fiatalság vagy felnıttség tartozéka. 

„Ez attú függ, hogy milyen lelki élete van valakinek. Lehet egy idıs ember is, ha nincs meg az a 
bibliaismerete, az a lelki élete, azt nem állítja oda a közösség, hogy ı végezzen papi szógálatot. 
Ha valaki femegy igét hirdetni, az annyit jelent, mint egy papi szógálat. Ebbe nincsen kifogás, 
ha valakinek olyan komoly megtért élete van, azt végezheti egy fiatal ember is. Mondjuk, 
átalába nem egy tizenévesre gondolok, hanem inkább 20-on felül. […] Nem vallásosnak kell 
lennünk, hanem lelkileg érettnek. Azt mondja az Ige, hogy ahogy telik az idı, fogy az ereje az 
embernek, úgy kell újuljon a belsı. Úgyhogy ke törıdjünk a lelki életünkke, sıt ke kíszüljünk a 
halálra. Egy fiatalnak is kell, tudatában kell legyünk, hogy ha születünk, meg kell haljunk is. 
Még sokkal inkább egy idıs. Reménykedünk abban, hogy van élet, van örökélet. […] Ezt nem 
lehet általánosítani. Mert lehet egy fiatal több, mint egy idıs, lehet olyan is. De viszont átalába 
csak az idısebb ember a lelkileg érettebb.” 

Valamennyi gyülekezetben konszenzus van arra vonatkozóan, hogy a vezetı pozíciókat az 

idısebbeknek kell betölteniük épp lelki többletértékeik és többlettapasztalataik miatt. Ismétlem: az 

idısebbeknek – nem az idıseknek. Igen relatív tud lenni így a megközelítés. Nem az életpályán 

való elhelyezkedés a szabályozó, hanem az, hogy mihez képest idısebb. A reformátusoknál az az 

elv, hogy a fıgondnoknak idısebbnek kell lennie a gondnoknál, de az aktuális vezetık mindegyike 

csak közelíti az öregkori küszöböt. Szó sincs arról, hogy nyitott lenne a életkori plafon, bár 

tapintatosabb és rugalmasabb, mint az alsó határ. 

„A kánon, tehát a romániai református egyház zsinata, a két kerület törvényhozó testülete, 
valamikor statutumnak nevezték, most kánon, elıírja, hogy legalább 25 évesnek kell lennie a 
presbiteri tisztségre vagy gondnokságra jelölt, választott egyháztagnak. A felsı korhatárra 
vonatkozóan enyhén fogalmaz a kánon: ajánlatos, hogy 70 év alatt legyen. De ahogy mondtam 
az elıbb is, nem mindig lehet betartani, mert sok esetben azzal állunk szemben, hogy nincs is 
kit tenni, a másik pedig, hogy annyira jó erıben van az a 70 éves bácsika, és olyan szívvel-
lélekkel rendezi, vállalja, csinálja az egyház ügyeit, hogy nem ajánlatos félretenni, mert a 
fiatalok hiába tehetnék, ma még nem állnak ott, ha ilyen tisztséget el is vállalnak, hogy azt az 
utat úgy végigjárják, azt az ügyet úgy képviseljék, és csinálják, mint az idıs, aki magát a 
szolgálatba begyakorolta, és aki az egyházban nıtt fel.” 

A fiatalítási tendencia viszont mindenhol erıteljes. Nemcsak a világi intézmények, az RMDSz 

és a tanács keretein belül, hanem az egyházaknál is. A már bemutatott reformátusoknál is, illetve 

már a neoprotestáns gyülekezeteknél is. Sıt mi több, annál a kis gyülekezetnél is, melynek 

vezetıségét Vének Tanácsának nevezik.  

„A Vének Tanácsában most hányan vannak? 
Most jelenbe az öregek már kiöregedtek, és a fiatalok pediglen még nincsenek beidomulva, me 
mindenki munkába van, el van foglalva, az egyik erre van, teherkocsi sofır, a másik más 
irányba van, és nincsenek úgy összefogva, csak ısszel vagy télen, ha idehaza vannak, akkor 
lehet ıket jobban összefogni. És ık szolgálnak az igébıl is.  
Hány éves kortól kerülhet valaki a Vének Tanácsába? 
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A Vének Csoportjába bekerülhettek még fiatalabbak is. Nem mondom, hogy nagyon fiatal, de 
45-50 éves, és 55-60 évig. És azután mán nagyon öreg, akkor mán nem tud normálisan 
gondolkozni minden területen. Az öreg az öreg.” 

A fenti idézet jól jelzi, hogy a bölcsesség leválhat az öregkor kategóriájáról. A következı idézet 

pedig azt, hogy a leválás folyamata még nem zárult le, a konszenzus nem jutott nyugvópontra, 

hiszen még feszültségeket vált ki, konfliktusokat idézhet elı.  

„Tapasztalat van, azt megosztjuk a fiatalokkal. De most már az a helyzet, most, a jelenkorban, 
hogy a gyülekezetben is a fiatalság nagyon elılépett. Most azt mondják, hogy az öregeknek 
nincsen tudománnyok semmi. Most pediglen mindenki tanultabb, csak nem a szentírásbúl, 
hanem csak a tudománybúl. […] Nem tisztelik, senkit nem tisztelnek mámma mán. Mindenki 
tudományos, mindenki többet tud, mind az öregek. Habár én még a nagyapámtúl azt tanultam, 
hogy minél idısebb az ember, annál nagyobb tapasztalattal rendelkezik. A fiatalnak megvan a 
tudománnya, amit könyvből tanult, de az öregnek megvan a tapasztalata, amit az életbe 
tanult.”  

A gyülekezetek intézményes keretein kívül, a munkás és terhelt hétköznapokban a 

„Mindenképpen bölcsebb lesz az ember idısebb korára”-hang elhalványodik a hanyatlás-diskurzus 

mellett, ami a szellemi leépülést emeli ki, a szenilitást prognosztizálja az idısek számára. 

„A hátránya az, hogy nem vagyunk se elég élénkek, se elég szépek, se elég okosak, fıleg, 
mindent elfelejtünk.”  

„Hát én nem mondhatnám, hogy bölcsebb vagyok. Én például butább vagyok, mint fiatalabb 
koromban.” 

„Nem mondják, hogy az idıs korral jön a bölcsesség? 
Nem, itt mán inkább törlıdik, itt nem jön. Nekem itt ezzel a vérnyomássa… érzem, me kihagy az 
agyam. Beszílgetünk valakivel, s az a valaki mondja-mondja-mondja, de hát istenem, mit is 
mondott?! S akkó meg ke kérdezzem, hogy mit is mondott.”  

 

II.3. Második gyermekkor 

Az eddig elmondottak szintézise az öregkornak mint második gyermekkornak a képzete: az 

önrendelkezés, az önállóság, a képességek, az ismeretekkel való rendelkezés, az erınlét, a szabad 

mozgás hiánya az egyik kapcsolódási pont.82 A másik nem az életkorok jelentéseiben, hanem az 

öregekhez való viszonyulásban található: eufemizmus a gyerekkorhoz való hasonlítás, ami 

szerethetıvé, sajnálhatóvá, elfogadhatóvá teszi az idıseket – és tegyük hozzá: lekezelhetıvé is.  

„Mondják azt, hogy az öregkor a hanyatlás korszaka vagy második gyerekkor vagy ilyen 
negatív dolgokat? 
Ezt mondják, meg sokszó be is bizonyosodik. 
İk maguk is mondják, vagy csak rájuk mondják? 
Mán mikó odáig jut, hogy nem önellátó, akkó mán belátja, mikó mán más ke gondot viseljen 
rulla.” 

                                                           
82 Az öregkornak mint második gyermekkornak a képzetérıl lásd még Featherstone – Wernick 1995a. 7., Hockey – 
James 1995. 135–148. 
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„Há igen, mondják, így szokták mondani, második gyerekkor. Mer a gyerek felejt, s most már 
az öreg is. […] Gyengébb is, mint gyerek, olyan gyenge lesz, visszagyengülünk abba a korba, 
hol vótunk gyerekkorba, ezír mondják, második gyerekkor az öregkor.” 

A hozzájuk való viszonyulást nagymértékben meghatározza. Ezek egyrésze pozitív, mert több 

türelmet, figyelmességet, kedvességet hordoz magában. Csak egy példa erre: karácsonykor két 

életkorhoz tartozók kapnak ajándékot a templomban, a gyerekek és az öregek. Ám e jó szándékú 

gesztusok között olyanok is vannak, melyek kedvezıtlenek az idısekre nézve. Figyeljük meg ezt az 

interjúrészletet, melyben a lánya úgy segíti az emlékezetfelidézésben a korántsem szenilis anyát, 

mint egy óvodást:  

„Lánya: Igen. És hogy volt a latin közmondás? 
Anya: Nem tudom. 
Lánya: Dehogynem! Ezt mindig mondtad. Hogy mondta mindig a tanító, mikor valaki 
bekotyogott? Ha hallgattál volna… 
Anya: …bölcs maradtál vóna.  
Lánya: És akkor erre anyuval mindig visszaemlékszünk. Meg a verseket, meg minden…” 

A viszonyulások másik része inkább negatív, még ha esetleg gondoskodó jellegő is: 

döntéseket hoznak helyettük róluk, nem támasztanak elvárásokat velük szemben, nem bíznak rájuk 

felelısséggel járó munkát, illetve tévesnek ítélt cselekedeteik alól így mentik fel ıket. Alapjában 

véve pedig nevetnek rajtuk:  

„A mamátú fíltem inkább, me nagyon kriminális vót. […] Bele nem tudott szólni nem tudom 
hogy, me nem tudott kijönni a házbú, meg nem is akart, mindig az ágyba ült hálóingbe, hanem 
olyan hisztériás vót […] Alább hagyott, de azér vót olyan éccaka, hogy reggel verte az ablakot, 
ajtót, hogy neki fáj a feje, és minden félórába fekıtött minket, hogy pirulát adjunk neki. Hagyott 
le belıle, most utójára nagyon-nagyon megszokta a gyermekiket, megszokta a zajt – me addig 
magukba laktak. […] Nem haragudtunk, hanem inkább lekacagtuk, me csak kacagni lehetett 
vóna, me olyan vót mán, mint egy második gyermekkor neki, mert úgy viselkedett sokszor.” 

 

II.4. 60–70 év felé mán hazafelé – Elmúlás, elszámolás, halálra készülıdés 

Az öregkor az életút végének jelentését hordozza, bár a halállal való kapcsolata nem ennyire 

egyértelmő és korántsem kizárólagos, hiszen „nem az a soros, aki a koros”. Történeti fejlemény, 

hogy a halál az idıskorra koncentrálódott. A technika és az orvostudomány fejlıdésének 

eredménye, hogy a korábbi életszakaszokban visszaesett a halálozási arány, megnövekedett az 

élethossz, gyógyíthatóvá vagy legalábbis kezelhetıvé, idıben elnyújthatóvá vált számtalan olyan 

betegség, ami korábban végzetes volt. Így tulajdonképpen a mortalitás valószínősége 

nagymértékben áthelyezıdött a késıbbi, minél késıbbi életszakaszba.83 Ennek következtében az 

életkorok egyfajta sorrendet alkotnak a halál eseménye elıtt, és minél távolabb helyezkedik el az 

                                                           
83 A történeti fejlemények bemutatását lásd az alábbi munkákban: Turner 1994. 129–136., 154–158., Vincent 2003. 
143–145. 
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egyén az életút ívén a végsı ponttól, annál kevésbé minısül természetesnek, elfogadhatónak az 

elmúlás, merthogy az öregkor történésének van kikiáltva: az élet vége az életút végén van.  

„De ez úgy van, mint a lövészeten, végez az esı csoport, és következik a második. Dani az 
esıbe van, én még a másodikba, de azután én jövök. Lehet, elébb jövök, de normálisan én 
következek.” 

A halál és az öregkor közötti szoros kapcsolat erıteljes hatással van ez utóbbi jelentéseire: az 

elmúlás elıszobájává tette, amibıl kifolyólag sajátos feladatokkal ruházta fel.  

Ismét a metaforákhoz nyúlok, melyek pillanatok alatt átfogó képet adnak az eddig és az 

ezután elmondottakra/elmondandókra. A legáltalánosabban elterjedt és legtöbbet emlegetett kép az, 

amit alcímbe emeltem: az igazi otthon Istennél van, az odaérkezés a hazaérkezés. Szintén bibliai 

alapú az alábbi: „mint az apostol mondja, Pál apostol, hogy a mi földi porsátorunk elbomol, de 

épületünk van az Istennél”. A természetbıl merített metafora a halált az éjszakával azonosítja, 

innen nézve pedig az öregség este és sötétség: „Urunk Istenünk, ha lenyugszik a nap, akkor tudjuk, 

hogy hamar beáll a sötétség, hogy közeleg az éjszaka. Ha elmúlik fölöttünk az élet, ha eljı az 

öregség, tudjuk, hogy közelebb, egyre közelebb vagyunk, leszünk a halálhoz.”84 Utolsóként pedig a 

populáris kultúrából meghonosodott képet említem: „a homokóra pereg lefelé”. 

A világi megvalósítások végén (család, ház, munka) és az örökkévalóságba való átlépés elıtt 

a legfontosabb feladatok: a megbékélés, a megbocsátás és megbocsáttatás, az elszámolás és a 

felkészülés az ítéletre. Az élet újragondolása, értelmének megtalálása, a tévedések megbánása, az 

önigazolás és korrekció, sıt az egész életre való tiszta rálátás idıszaka az öregkor. Elvégzésében az 

idı sürget, mert ekkor már minden pillanatban készen kell lenni, folyamatosan számolni kell az 

elmúlás bekövetkeztével.  

„Ragaszkodtam idáig annyit, hogy mán meg vagyok elégedve. Mióta megvagyok, mióta 
magamat ismerem, mindig az élethez ragaszkodtam. És most mán túl kell ezen lenni. Eljött az 
idı, várjuk. Mámma vagyunk, holnap lehet, mán nem. Aztán nyúgodjunk bele a sorsunkba.” 

„önmagával legyen legelıször megbékélve, és utána Istennel és az embertársaival” 

„Megkírt elıtte való héten, bocsássak meg, az életbe ő megbántott sokszó, ő tudja, de 
bocsássak meg neki, ő most nemsokára meghal.” 

„A Jóatyára bízom a sorsomat. Imádkozok, kírem a Jóistent, hogy ne legyek rosszul. Ha itt 
kapnak, itt kapnak. Ahogyszor jön a fiam: A szekríny aljában van, amit rám adnak, fehér zokni, 
fehér bogyogó, fehér ing, minden ott van, a ruhát, améket akarjátok.” 

A halálhoz való viszonyulás ambivalens85 – két szempontból, vagyis mindkét oldalról nézve. 

Dominánsan vallásos közösségrıl van szó, a túlvilágban való hit mégsem egyértelmő. A 

vallásgyakorlás, illetve az evilági életnek az isteni elvárásokhoz való igazítása csak elvileg függ 

össze az örökélet elfogadásával – a bizonytalankodók száma az istenkövetık között sem 

                                                           
84 Az idézet egy temetési búcsúztató részlete.  
85 A halálhoz való viszonyulás társadalomtörténetérıl lásd Ariès 1996. I–II., Baudrillard 1976., Elias 2000. 
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elhanyagolható („Próbálkozok, de még nem gyızıdtem meg benne. Nagyon félek, hogy nem fog 

lenni.”). A földi élet oldaláról nézve sem problémamentes a viszonyulás. Természetes a 

ragaszkodás az itteni léthez, de közben a haláltól való félelem sem elfogadott. Az öregek csoportján 

kívül lévık esetében megengedıbb a közösség, az öregekkel szemben viszont egyértelmően az az 

elvárás, hogy természetesnek tartsák, és megbékélve várják a halált. Az életet Isten adta és ı is 

veszi el, így az ez ellen való tiltakozás hitetlen, istentelen lelkiállapot – morálisan alábecsülik és 

elítélik. Sıt mi több, balgaságnak tartják, mert Isten haragját vonja maga után, illetve amúgy sem 

elkerülhetı, sorsszerően bekövetkezik.  

Íme egy – ami nem az egyetlen – szépen elbeszélt példázat az idısek találkozójáról:  

„Találkozunk sok olyan emberrel, akik azt mondják, hogy nem félnek a haláltól, várják a 
halált. Mások, a legtöbben pedig félnek, reszketnek a haláltól, amikor a halálról beszélünk, 
akkor: ne is emlegesd a halált! Én szeretnék most egy kis történetet elmondani, ami éppen egy 
olyan emberrıl szól, aki félt a haláltól. Egy régi naptárból olvastam eztet el, amikor volt egy 
istentelen ember Palesztina földjén, és volt egy istenfélı szolgája, cselédje, és ezt mindig 
gúnyolta, azért mert a templomba megy, jár az imádkozás helyére. És ez az istentelen ember 
éjjel álmot látott, és megjelent egy alak elıtt, és azt mondta, arra figyelmeztette, hogy a 
következı napon, mondta, hogy hány órakor jövök érted, és legyél készen. Ez megijedt. Hát 
hogy hagyja itt a gazdaságát, mikor mennyi jószágja, mennyi vagyona van, és ı most meghalt?! 
És parancsot adott mindjárt, hogy hívják az egyik szolgáját, és az fogja be a leggyorsabb futó 
lovakat, és akart menekülni. Mindjárt jött is a szolga a kocsival, és megkérdte, hogy melyik 
irányba. Melyik irányba menjünk? Mondta, hogy melyik irányba menjünk. És el is indultak, le 
volt oda rajzolva, hogy a lovak már kifáradtak, nem tudtak tovább szaladni, és akkor 
megállottak egy keveset. És: hajtsál tovább, de sietve, sietve, mert nagyon sietek, közel az az 
idı, amikor megmondta az az illetı nékem, hogy holnap ilyenkor jövök érted, legyél készen. És 
már annyira kifáradtak a lovak, hogy már nem tudtak szaladni, összerogytak, elérkeztek egy 
hegy aljára, egy kıszikla aljára, és amikor ez az ember feltekintett az égre, ugyanazt az alakot 
meglátta elıtte. Az meg is szólalt: itt vagyok már néhány órája, és mégis megvártalak. Ezzel azt 
szeretném mondani, testvérek, hogy kell gondolnunk mindannyian a halálra az életünk végén, 
mert nincs itt maradandó városunk. […] Hát ha így áll a dolog, testvéreim, akkor mi feltétlenül 
fel kell készüljünk arra az idıre, és minden napon gondolatunkba kell, hogy éljen, hogy mi lesz, 
ha Isten hazaszólít bennünket. […] az a fontos, hogy legyünk készen.” 

Az öregkor tehát sokszorosan az imádság ideje. Egyrészt pragmatikusabb okokból is, hiszen 

az életútnak ez az a periódusa, amikor több a szabad idı, illetve kevesebb a teendı, ami több 

figyelmet és energiát hagy a lelki életre. Másrészt az elköltözésre való készülıdés sürgeti az 

evilágiak elrendezését, lezárását, a bőnöktıl való megszabadulást, megtisztulást.  

 

III. Öregember nem vénember – Az öregkor diffenrenciáltsága 

Az öregek generációs csoportja korántsem homogén, az öregedés elırehaladottságának mértékétıl 

függıen differenciált. Arra vonatkozólag, hogy hány csoport különíthetı el, a szakirodalomban 

nincsen egységes vélemény.  
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Az angolszász és a francia irodalomban leginkább a kettıs tagolással találkozhatunk, mely 

kategóriák megnevezései: "fiatal öregek" ("young old") és "öreg öregek" ("old old")86 vagy 

harmadik kor („third age” / „troisième âge”) és negyedik kor („forth age” / „quatrième âge”)87. Az 

elmélet lényege, hogy az életminıség javulása, valamint az életidı meghosszabbodása 

következtében megnövekedett az idısként eltölthetı életszakasz, melynek minıségei különbözıek, 

illetve a stigmatizálódás lassítása végett az életkor negatív tartalmait áttolták egy késıbbi 

idıszakba, a végsıbe, a modernkor által megformált negyedik korba.   

A magyar szakirodalom még kevésbé egységes. Andorka Rudolf megközelítése hasonlít 

leginkább az említettekre. Szerinte „szociológiai értelemben meg kellene különböztetni a »fiatal 

öregeket«, akik ugyan többnyire már nyugdíjban vannak, de aktivitásuk még alig csökkent, és az 

»idıs öregeket«, akiknek aktivitása erısen lecsökkent. […] a 60 év fölöttieket tekintem öregeknek, 

és megkülönböztetem a 70 éven fölülieket, akiket a magyar viszonyok között (ahol más fejlett 

országokkal összehasonítva rosszabb az idıs emberek egészségi állapota) az »idıs öregek« 

kategóriájába sorolok.”88 

Somlai Péter három csoportról beszél: az elsı csoportba a 60 év körülieket sorolja, akiknek 

még önálló tevékenységi körük van, illetve még együtt élnek gyermekeikkel, segítenek nekik a 

családalapításban; a második csoportba a 60–70 évesek tartoznak, akik gyermekeiktıl és unokáiktól 

független háztartást vezetnek; a harmadik csoportot a 75 év körüliek és fölöttiek alkotják, akik már 

mások segítségére szorulnak.89  

Varga Gyula történeti vizsgálata alapján szintén három fokozatra tagolta az öregséget. Az 

öregedés elsı jelének azt tekintette, amikor a családfı, a gazda vagy gazdasszony korábban betöltött 

és elfogadott hierarchikus tekintélye kezdett meginogni, amikor „a gazdálkodás, a háztartás 

bizonyos részterületein már önállóságra tettek szert a család fiatalabb tagjai, s nem érvényesülhetett 

egyértelmően a családfıi elhatározás”. A második fokozat a családi munkamegosztás rendjének 

megváltozásával kezdıdött, amikor „a családfıi funkció fokozatosan a gazdálkodás bizonyos 

területein kezdett átmenni a fiatal gazda kezébe”. A harmadik fokozat pedig már a végsı fázis, 

amikor az öregek magatehetetlenné és kiszolgáltatottá váltak.90  

A román szakirodalomban Denizia Gal veszi figyelembe, hogy az öregek csoportja nem 

homogén. Két szakaszt különböztet meg: a 45–65 éveseket az elıaggkorba („prescenescenŃa”) vagy 

a visszafejlıdés periódusába tartozóknak tekinti, míg a  65 évesnél idısebbeket a tulajdonképpeni 

öregkorba („bătrâneŃea propriuzisă”) vagy aggkorba („scenescenŃa”) sorolja.91  

                                                           
86 Gelles 1995. 370. 
87 Bourdelais 1993. 362–369., Pochet 1997. 8–11., Rubinstein 2002.29–40., Weiss – Bass 2002. 
88 Andorka 1997. 303. 
89 Somlai 1991. 130. 
90 Varga Gy. 1997. 3–9. 
91 Gal D. 2001. 59–62. 
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Saját kutatásom részben hasonlít, részben eltér a fent említettektıl. Fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy az öregkor nem homogén, attól viszont óvakodom, hogy ilyen egyértelmő, 

életévhez köthetı határvonalakat szabjak. Errıl az átmenetrıl is, akárcsak a felnıtt és az öregkor 

közötti átlépésrıl is azt gondolom, hogy az egyéni ritmusra tekintettel kell lenni, és sokkal inkább a 

változás elveit kell elıtérbe helyezni, és ezek alapján megpróbálni eligazodni a kulturálisan kódolt 

életút-forgatókönyvben.  

Elsısorban a fent bemutatott tendenciák fokozatos bekövetkezése és kiteljesedése az, ami az 

öregkort differenciálja. Másodsorban pedig az adott elvek mennyiségi jelenléte, vagyis minél több 

észlelhetı közülük, annál elırébb mozdul el az egyén az életút ívén. A közösségnek két terminusa 

van a tagoltság kifejezésére: az idıs szót használják az öregkor kezdeti fázisára, az öreg szót pedig 

a késıbbire. Ez a nyelvi adottság ugyan azt sugallja, hogy két kategóriát különböztetnek meg a 

tölgyesiek, ám ezt csak többé-kevésbé szabad elhinnünk. Érzékenyebben figyelnek a fokozatokra, 

és nem tévesztik szem elıl az egyéni ritmust. Ha mégis a standardizált életúttagolást próbáljuk 

megragadni, akkor szerencsésebb vagy három fokozatról, vagy két fokozatról és elnyújtott átmeneti 

periódusokról beszélni: az öreg egyértelmően az, aki a második gyermekkorában van; a harmadik 

generációba, az idısek csoportjába tartozók kategóriáján belül megkülönböztethetı egy, még 

nagyon halvány tagolás, egy meglehetısen új fejlemény, ami tekinthetı a harmadik és a negyedik 

kor átmeneti szakaszának. 

„Szerintem biztosan van több fejezete. Kezdjük azzal, hogy látok 2-3-4 nagymamát, aki reggel 
viszi a gyereket az óvodába, délbe hozza, az biztos még a kezdet – nem is annyira öregkor még, 
azok valószínőleg betegnyugdíjasok, tehát azok még a nagyon aktívak. Aztán késıbb van egy 
olyan, hogy még magát el tudja látni, és még talán a gyereknek is tud segíteni. És akkor ezután 
kellene jöjjön az, hogy szép halál, szerintem, még amikor ı önmagát el tudja látni.” 

 

IV. Összegzés 

Összefoglalásképpen az mondható el, hogy az öregkor jelentései dominánsan negatívak, az 

életkorhoz nagy többségben a hanyatlást, a leértékelıdést és az elmúlást kifejezı minıségeket 

társítják. Bajnak, veszteségek egész sorának észlelik az öregkorba érkezést, szomorúság forrása: 

„Minden beborult, mikor az ember eléri az öregkort.” Arra a kérdésemre, hogy melyek ennek a 

kornak a szépségei, elınyei, leggyakrabban – kortól függetlenül – ezt a választ adták: „Abba 

semmilyen jó sincs.”, „Én elınyét nem látok semmiben, olyan nincs.” Amennyiben részletesebb 

választ kaptam, fıként a képességek még el nem vesztését említették, ami nem az öregkor 

pozitívumairól, hanem csak a folyamat lassúbb voltáról szól. A kor sajátjának tekinthetı tényleges 

elınyöknek az alábbiakat nevezték meg: több idı, pihenés, nyugdíj mint biztos és stabil pénzforrás, 

önállóság (abban az értelemben, hogy nincsen igazgató/fınök, aki utasításokat osztogasson), stressz 
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és hajszoltság megszőnése. A legegyértelmőbb pozitív tartalma pedig az élet maga: „Ebbe szép 

nincsen semmi, csak annyi, hogy tudja az ember, hogy a Jóatya megajándékozta hosszú élette”.  

Az öregkor negatív megítélését nemcsak az explicit stigmák és a leminısítést kifejezı 

viszonyulási formák jelzik. A „mindenki az, aminek tartja magát”, „amíg az ember úgy érzi, hogy 

a szívében fiatal, addig soha nem idıs”- típusú kijelentések ugyanerrıl árulkodnak, ugyanis ezek 

nem az egyéni öregedési ritmus elbeszélıi, hanem sokkal inkább a negatív öregkori kategóriának az 

eufemizált kifejezıi, a sajnálat és szeretetteljes viszonyulás gesztusai. Illetve a tapintatos 

magatartást is ide sorolom, mely óvakodik attól, hogy az idıs/öreg címkéket használja, egyénekre 

aggassa. Mind a református, mind a baptista idısek találkozóján elkerülték azt, hogy életkor szerint 

hívják meg az idıseket: vagy saját belátásukra bízták, hogy döntse el ki-ki magáról, hova tartozónak 

minısíti magát, vagy felfele mozdították inkább a megnevezett életkort biztosítva magukat afelıl, 

hogy senkit meg nem sértenek. Végül pedig szintén a szolidaritás és kedveskedés lelkiállapotából 

jövı, és a megszépítésre törekvı megnevezési formákat említem. A nénike, bácsika, kisöreg, 

öregmama szavak úgyszintén azt erısítik meg, hogy az öregkorban való lét sajnálatra való, rossz, 

leértékelt állapot.  
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3. FEJEZET. IDİSEK A CSALÁDBAN – CSALÁD AZ ID İSEK KÖRÜL 

 

I. A család fogalma  

I.1. A család intézménye és az idısek szerepe a család intézményének újragondolásában 

Az idıseket körülölelı társadalmi háló központi és egyben legjelentısebb része vitathatatlanul a 

család.92 Mivel életkorukból kifolyólag csak elenyészı mértékben rendelkeznek élı felmenıkkel, 

esetükben a család elsısorban az utánuk következı generációkat jelenti. De e következtetés 

amennyire egyszerő, annyira könnyelmő is. Elvileg és potenciálisan mindenképpen így van, de a 

közösség mőködésének gyakorlati szinten való megfigyelése és értelmezése az alapvetı kérdések 

feltevésére késztet kiindulási pontként. Mielıtt merészebb kijelentésekbe bocsátkoznék, szükséges 

tisztáznom elsıként azt, hogy mit tekintenek családnak a vizsgált településen, majd ennek alapján 

értelmezhetı lesz, hogy hol helyezkednek el az idısek ehhez képest, harmadrészt pedig 

megvilágíthatóak lesznek a részletek is, nevezetesen, hogy mennyiben részei a családnak az egyes 

generációk, illetve mely területeket osztják meg egymással és teszik közössé az egyes 

családvilágok93.  

Mindössze egyetlen szempontból adható gyors és egyértelmő válasz. Ha a biológiai 

reprodukció alapján tagoljuk a családciklusokat és generációkat, akkor habozás nélkül 

megállapíthatjuk, hogy az idısek az orientációs/származási család részei, míg utódaik a 

prokreációs/nemzı család tagjai. De a család intézménye jóval árnyaltabb ahhoz, hogy ezzel 

beérjük, nem is beszélve arról, hogy ez a megközelítés a vizsgált jelentség számtalan aspektusának 

az értelmezésére csak korlátozott mértékben alkalmas. Szükséges tehát más nézıpontok felé 

elmozdulnunk, még ha lényegesen bizonytalanabb és ingoványosabb talajra  helyezkedünk is 

ezáltal.  

Nem kívánom áttekinteni a családvizsgálatok teljes tudománytörténetét, ugyanis nem 

szolgálná a disszertáció e fejezete alapkérdéseinek megértését, nem is beszélve arról, hogy ez önálló 

kutatást és bemutatást igényel terjedelmessége és komplexitása miatt94, mindössze addig kívánok 

visszalépni az idıben, amikortól a család intézménye miatti aggodalmak megjelentek – elıször a 

nagy strukturális és tartalmi változások, majd pedig az intézmény fennmaradása/fenntarthatósága 

                                                           
92 Jelen fejezetben általánosabb érvénnyel is elıfordul a család terminus. Éppen ezért szükséges jeleznem, hogy az 
európai és érintılegesen az amerikai társadalmakra jellemzı családformákról és tendenciákról van szó, tehát egy 
szőkebb, behatárolt szeletrıl – a globális megközelítés komplexebb és terjedelmesebb bemutatást igényelne, ami a 
vizsgált terep és a felvetett problémák szempontjából szükségtelen. 
93 Somlai Péter kifejezése 2002. 11–12. 
94 Számtalan összefoglalás készült a családdal kapcsolatos vizsgálatok tudománytörténetérıl, melyek közül kettıt 
emelek ki: Boss et al. (szerk.) 1993, Sussman – Steinmetz – Peterson (szerk.) 1999. 
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miatt –, és a krízisállapot konstans módon tematizálódott a családról szóló diskurzusban. Nagyjából 

az 1960-as évektıl datálható az elsı hullám, amikor Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült 

Államokban a modernizációs tendenciák és a jóléti államszervezet kiépülése miatt, a szocialista 

országokban pedig a központilag irányított iparosodás és urbanizáció, valamint a családra 

vonatkozóan életbe léptetett törvényi szabályozások következtében igen gyors változásokon ment 

keresztül a nevezett intézmény. Korántsem azt szándékozom ezzel az állítással sugallni, hogy a 

család egy kimerevedett, stabil, örökké azonos formáció lett volna (mely kép könnyen elıjöhet, 

amikor a hagyományos paraszti világról ejtünk szót a néprajzban), hiszen ezt a történeti vizsgálatok 

jól alátámasztott elemzésekkel már régóta cáfolják95, hanem a változás ütemén van a hangsúly. A 

család intézményének évtizedek óta folyamatosan szembe kell néznie a nagy mértékben és gyorsan 

taroló, egymást sőrőn váltó új kihívásokkal, amelyek végigsöpörnek a társadalmon.  

Lévén, hogy kutatásom tárgya egy posztszocialista ország települése, az alábbiakban egészen 

röviden csak azokra a tendenciákra utalok, amelyek a szakirodalomban ezzel a régióval 

kapcsolatban kerültek bemutatásra – és kerülnek, hiszen ennek az idıszaknak a feldolgozása még 

nem fejezıdött be, bár az érdeklıdés lassan kezd alábbhagyni és az 1989 utáni idıszak felé 

fordulni.96 Mindenekelıtt a strukturális változások képezték a diskurzus tárgyát, az foglalkoztatta a 

társadalomkutatókat, hogyan formálódott meg és vált dominánssá a nukleáris család. A témának két 

fontos aspektusát munkálták ki: egyrészt a többi, innentıl kezdve történetiként kezelt családformák 

(nagycsalád, törzscsalád) felbomlását, a korábbi kötelékek fellazulását elemezték, másrészt az 

ezeket kiváltó okokat, melyek a makropolitikai, a makrogazdasági és a makroszociális intézkedések 

számlájára írandók. Ez utóbbi elemzésmód pedig már átvezet a másik fontos területre, a család 

tartalmait ért változások feltárásához és értékeléséhez: milyen új problémákkal kellett megküzdenie 

az új családnak, milyen stratégiákkal oldotta meg az új helyzeteket, milyen – mennyiségi és 

minıségi értelemben egyaránt – szociális háló vette körül a kis nukleáris egységet, mennyiben és 

miben módosultak a család hétköznapjai, ünnepei, belsı viszonyrendszere és jelentései.97 Bár erıs 

konszenzus van arra vonatkozóan, hogy a család intézményét ért változások a nukleáris család felé 

való elmozdulás tendenciájában összegezhetık, fontos vita bontakozott ki annak újragondolására, 

hogy a kiscsalád mennyiben szakadt ki a szélesebb értelemben vett családi kötelékekbıl, azaz 

mennyiben tekinthetı levált, önálló egységnek. Az antropológiai és szociológiai kutatások azt 

mutatták ugyanis, hogy a különélı családmagok között – akkor sem, ha meg kellett küzdeni a 

                                                           
95 Lásd pl. Ariès 1987, Badinter 1999., Goody 2000. 
96 Néhány példa a nemzetközi és a magyar szakirodalomból a kelet-közép-európai családot ért változások elemzésére: 
Kulcsár 1970. 61–72., Lıcsei (szerk.) 1971., Márkus 1974. 224–236., Cseh-Szombathy 1974. 170–186., 1978. 11–65., 
1980a. 27–37., 1995. 521–531., Kovács 1978. 173–200., H. Sas 1978. 67–84., Zsigmond 1978. 151–172., Szalai 1980. 
185–202., Cole 1981. 71–116., Keszeg 1982. 253–257., Kerblay 1996. 442–475., Kligman 1998. 42–57., Utasi 1989., 
Goody 2000. 146–155., Jávor et al. 2000. 977–1006., Blum 2003. 198–237., Robila 2004. 141–154. 
97 Bár itt csak vázlatos bemutatásra vállalkoztam, jelzem, hogy korábban részletesen foglalkoztam a témával az alábbi 
tanulmányokban: Turai 2002c. 189–204., 2003a. 85–99., 2004a. 44–55. 
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területi mobilitás okozta nehézségekkel – továbbra sem szőnt meg az intenzív kapcsolat, illetve a 

kölcsönös gazdasági és szociális segítségnyújtás sem,98 ami tehát indokolttá tette – érvelt Eugen 

Litwak – egy új terminus, a módosult kiterjedt család használatát.99  

A vita fókuszpontját az 1980-as évektıl nem a családdal kapcsolatos változások vagy a 

számbeli zsugorodás foglalja el, hanem egyáltalán az intézmény léte, fenntarthatósága és 

fennmaradása a kérdés. Elsıként az amerikai kutatók fordították ebbe az irányba a diskurzust, de 

hamar begyőrőzött Nyugat-Európába, és a 2000-es évektıl egyre több publikáció lát napvilágot 

ezzel a felütéssel a hazai szakirodalomban is.100 Az elmélet nagy klasszikusa, David Popenoe 1988-

ban jelentette meg könyvét, amelyben öt érvvel indokolja a család hanyatlásának gondolatát, majd 

Svédország, Svájc, Új-Zéland és az Egyesült Államok példájával illusztrálja is elképzelését.101 

Érvei az alábbiak:  

a) A családi közösségek belsıleg elveszítik intézményes jellegüket, azaz az egyes tagok 

egyre önállóbbak, egyre kevésbé kötıdnek a csoporthoz, illetve a háztartási csoport mint 

egész kevésbé összetartó. 

b) A család kevésbé látja el a hagyományos szociális funkcióit, mint például a nemzés, a 

szexuális viselkedés fölötti kontrol, a gyerekek szocializálása és a tagok gondozása. 

c) A család mint intézmény veszít erejébıl a társadalom többi intézményéhez képest (pl. 

család és állam konfliktusa). 

d) A család gyengül abban az értelemben, hogy az egyedi családi közösségek méretükben 

lecsökkennek és instabilabbakká válnak, élettartamuk lerövidül, és az emberek 

életútjuknak kisebb részét töltik el ezekben a közösségekben. 

e) A család hanyatlik abban az értelemben, hogy a familizmus mint kulturális érték 

meggyengült, miközben felerısödtek az önmegvalósítás és az egyenlıség értékei.102  

Az elmélet alaposan megosztja a kutatókat. A Sussman, Steinmetz és Peterson által szerkesztett, a 

családkutatások nagy alapkönyve 1999-ben az alábbi gondolattal nyitja meg oldalait: „a nukleáris 

családok, két heteroszexuális partnerrel, biológiailag kötıdı gyerekekkel, fizetett munkaerıpiacon 

lévı apákkal és háztartásbeli anyákkal, olyan mértékben estek vissza, hogy ma már csak 

kisebbséget alkotnak társadalmunkban”.103 Bár a hagyományos értelemben vett nukleáris család 

háttérbe szorulását nem vitatják az ellentáborhoz tartozók sem, a hangsúlyt máshova helyezik. Az 

ellenérveket felsorakoztatók között két irányzat választható el. A népesebb csoportot azok alkotják, 

                                                           
98 Elsıként Sussman hívta fel erre a figyelmet. Sussman 1953. 22–28. 
99 Litwak 1960. 9–21. Hasonló módon érvelnek: Cole 1981. 78–95, Kerblay 1996. 450–457., Young – Willmott 1999. 
43–47. 
100 Bukodi 2004., Hernádi 2001. 
101 Popenoe 1988. 
102 Popenoe 1988. 8–9. 
103 Peterson – Steinmetz 1999. 2. (fordítás tılem – TT) 
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akik a családi hanyatlás elméletével szemben a diverzitás elmélete mellett foglalnak állást, és nem a 

család megszőnésérıl, az intézmény eltőnésérıl beszélnek, hanem a család alternatív formáinak a 

megjelenését tartják napjaink fontos jelenségének. Álláspontjuk szerint a szinglik, az elváltak, a 

gyereküket egyedül nevelık, az újraházasodók, az élettársi kapcsolatban élık és a homoszexuális 

párok nem felszámolják, hanem inkább árnyalják a család intézményét.104 A Kertzer és Barbagli 

által szerkesztett összefoglaló is, mely a 20. századi családról értekezik, a kötet alapkérdéseként azt 

feszegeti, hogy az európai társadalmak jobban vagy kevésbé kezdtek hasonlítani egymásra a család 

intézménye tekintetében. Válaszuk: miközben a század folyamán számtalan olyan tendencia volt 

(háztartás összetétele, fertilitásbeli magatartás, háztartási munkamegosztás, háztartáson belüli 

hatalom megosztása, családjog), ami a közeledés felé mozdította el az egyes országokat, a század 

végére számos különbség lépett fel, amelyek a diverzitás irányába mutatnak.105   

Másrészt azokat a kutatókat kell megemlítenem, akik amellett érvelnek, hogy mindezen 

változások ellenére, vagy sokszor éppen ezek miatt, a családi kötelékek nemhogy gyengülnének, 

hanem inkább megerısödni látszanak.106 Bengtson és Silverstein szerint továbbra is a módosított 

kiterjedt család elmélet a legalkalmasabb az egyes családmagok viselkedésének leírására,107 sıt 

továbblépve Bengtson látens hálóról beszél, ami védı burokként veszi körül az egyént és a 

családmagot, illetve szükség esetén könnyőszerrel aktivizálható a problémák megoldása és a nehéz 

helyzetek áthidalása érdekében.108 Attias-Donfut intrafamiliális redisztribúciónak nevezi a 

folyamatos kölcsönös támogatást.109 Martine Segalen szintén a családi kötelékek megerısödése 

mellett teszi le a voksot, és Bengtsonhoz hasonlóan a multigenerációs szolidaritást és 

segítségnyújtást hangsúlyozza, ami a nagy strukturális és mentalitásbeli változások ellenére is 

folyamatosan hátteret biztosít a társadalom tagjai számára.110  

Jómagam azon az állásponton vagyok, hogy nukleáris család sokkal inkább létezett/létezik 

ideológiai síkon, mint a társadalmi gyakorlat szintjén – bár elıfordulását vagy elıfordulásának 

lehetıségét kétségbe nem vonom, azt már mindenképpen, hogy olyan általános érvénnyel és 

kiterjedtséggel létezett volna vagy létezne, ahogy azt feltételezni szoktuk. Ahogy az említett 

kutatások is már rámutattak arra, hogy a formailag leszakadt, önállóként deklarált családforma 

számtalan szálon kapcsolódik más családmagokhoz, magam is amellett érvelek, hogy az 

                                                           
104 Rapoport 1990. 53–70., Gelles 1995. 5–6., DeFrain – Olson 1999. 309–326., Castells 2006. 337–358. Illetve néhány 
példa a magyar szakirodalomból: Tomka 2000. 78–90., Bukodi 2003. 165–196., Gödri 2003. 197–231., Utasi 2003. 
231–253., Uı. 2004. 
105 Barbagli – Kertzer 2003. XI–XLIV. 
106 Berger – Kellner 1984. 431–453., Schulz 1985. 74–93. A család intézményének változatlanul nagy fontosságát 
hangsúlyozza Örsi Julianna is nagykunsági fiatalok között végzett vizsgálatának tapasztalatai kapcsán. Örsi 2003. 139–
182. 
107 Silverstein – Bengtson 1997. 429–460. 
108 Bengtson 2001. 1–16. 
109 Attias-Donfut 2000. 643–684. 
110 Segalen 2003. 350–376. 
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úgynevezett kiscsalád, ha identifikációjában így is határozza meg magát, mőködését tekintve 

terebélyesebb, messzebb nyúlnak ki karjai, és több pilléren áll, mint amennyit a nukleáris forma 

biztosítani tud. Fontos ezen a ponton kitérni a háztartás kérdésére is. Sok az átfedés és sok az eltérés 

a család és a háztartás fogalmak között111, a tisztázás tehát szükségszerő.  

A statisztikai felmérések és a szociológiai elemzések többnyire egy strukturális kritérium (egy 

fedél alatt lakás), néhány funkcionális szempont és a rokonsági kapocs meglétének segítségével 

vonják meg az egyes háztartások határait. Peter Laslett azokat tekinti egy háztartásba tartozóknak, 

akik közös fedél alatt alszanak, közösen vesznek részt bizonyos tevékenységekben, illetve vér 

szerinti vagy házasság révén létrejött rokoni kapcsolatban állnak egymással.112  

A magyar szakirodalom többé-kevésbé hasonló irányt képvisel, de korántsem mentes az 

ambivalenciától. A Társadalomkutatási Intézet Zrt. által végzett háztartásvizsgálat (1991 és 1997 

között Magyar Háztartás Panel, 1998-tól Háztartás Monitor vizsgálat113) kutatási célját tekintve a 

háztartásokat helyezi megfigyelése alá, de szinonimaként használja a háztartás és a család 

fogalmakat. A kérdıívnek és a terminológia képlékenységébıl adódó lekérdezési gondoknak az 

elemzését mellızve a fogalomhasználat és -elkülönítés problematikusságának illusztrálásához 

elégséges, ha csak a megadott definíciót idézem: „Egy háztartásnak tekintjük az egy lakásban, 

együtt élı, rokoni és/vagy gazdasági kapcsolatok szerint összetartozó személyeket. A háztartás tagja 

lehet olyan személy is, aki kollégiumban vagy munkásszálláson él, sorkatona, börtönben van, stb. A 

"gazdasági" összetartozást a háztartás költségeinek közös viselése, a háztartás javainak megosztása 

jelzi. Egy háztartásba tehát alapvetıen a hagyományos család tartozik. Egyértelmően külön 

háztartásnak számít egy lakáson belül az ott élı albérlı (család).”114 

Faragó Tamás ennél nagyobb pontosságra törekszik. Szerinte „A háztartás fogalmában, 

tartalmában, szervezetében, tevékenységi rendszerében eltér a családtól, különösen az iparosodás 

elıtti korszakban. Tagjait az együttlakás, a rokoni kapcsolat (vér-, affinális vagy fiktív rokonság), 

illetve a jogi viszony (pl. szolgaság), valamint a funkcionális kapcsolatok főzik össze. Magja 

általában, de nem szükségszerően a család. A háztartási csoport három fı funkciót lát el:  

1. az úgynevezett háztartási vagy házi funkciókat, vagyis a tagok életkörülményeinek 

biztosítását a szükséges létfeltételek (táplálkozás, ruházkodás, lakás, védelem) részleges 

vagy teljes megteremtése révén. Ezek bizonyos mértékig gazdasági funkciókat (a 

fogyasztást) is magukban foglalnak; 

2. a csoport tagjainak szocializálását; 
                                                           
111 Lásd még Somlai 1986. 58–60. 
112 Laslett 1979. 7. 
113 http://www.tarki.hu/hu/research/index.html, http://www.tarki.hu/hu/research/hm/index.html, letöltés ideje 2009. 
január 12. 
114 http://www.tarki.hu/adatbank-h/katalog/dokument/kerdoiv/d76_kerd.pdf, letöltés ideje 2009. január 12. 
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3. az egyének és a kis közösségek életét, létezését biztosító és körülvevı részben anyagi, 

részben ideológiai-pszichológiai tartalmú »otthoni tér« megteremtését és fenntartását.”115 

Az antropológia talaján állva Kligman Gail a máramarosi Ieud falu elemzésének 

megkezdésekor a háztartást a falu társadalmi rendszerének mikrokozmoszaként határozza meg. 

Határvonalát a konkrét kerítés jelzi, ami az adott területet körbekeríti. Szerves részét alkotják tehát 

nemcsak az élı, hanem az élettelen elemek is, mint az udvar, a gazdasági épületek, a ház és az 

állatok, mivel valamennyien a családi közösség jólétéhez járulnak hozzá. A háztartás az az egység, 

amibıl a család, akárcsak az individuális tagok, levezetik társadalmi identitásukat.116  

Ahogy Kligman is utal rá, a háztartási egység nem feltétlenül szőnik meg a kerítésen kívülre 

kerüléssel, a külön család alapításával. John W. Cole is azon az állásponton van, hogy a háztartás 

(household) átszervezıdik ilyenkor háztartási csoporttá (domestic group), és ha szükséges, továbbra 

is szociális és gazdasági egységet alkothatnak.117  

A háztartás és a család közötti különbségtételre Richard Gelles a hely és a rokonsági kötelék 

kritériumait alkalmazza. A háztartás az embereknek azon csoportja, akik egyazon helyhez kötıdnek 

– mondja –, miközben felhívja a figyelmet arra, hogy a rezidencia /a ház önmagában még nem 

otthon, attól, hogy az emberek egy fedél alatt laknak, még nem jelenti azt, hogy családot is 

alkotnak, mint ahogy nem jelenti a család megszőntét a különélés. Hiszen a család nem a helyhez 

való kötıdést, hanem a rokonsági kapcsolatokat jelenti.118 

Az etnometodológia még ennél is rugalmasabb megközelítésnek enged teret.119 Gubrium és 

Holstein kissé más oldalról közelítenek, véleményük szerint „a háztartás nem egy konkrét hely a 

családi élet számára, mint inkább egy olyan hely képzete, ami többé-kevésbé olyan, mint egy otthon. 

A családi diskurzus terminológiájával élve a »háztartást« olyan terminusként használjuk, ami 

beszédmódot jelent arról a helyrıl, amelyet otthonként laknak be. Mint ilyen, a háztartás 

elgondolható az otthoni élet, illetve sokkal inkább a családi élet felfedezésének locusaként. Az a 

hely, amirıl az emberek azt gondolják, hogy a családi életnek székelnie kell.”120 

A fenti kitérıt azért tartottam szükségesnek, mert csak ennek a finom különbségtételnek a 

segítségével tudom továbbvezetni a gondolatot és érvekkel alátámasztani azon állításomat, 

miszerint a nukleáris családot leginkább csak egy ideológiának tekintem. Bátorkodom állítani ezt 

annak ellenére, hogy erıteljes konszenzus van a már közhelyszámba menı nukleáris család 

dominanciájának gondolatát illetıen, sıt mi több, a család eltőnésére vagy alternatív formáira 
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összpontosító legrecensebb diskurzusokban ez a referenciapont, egyfajta stabil kiindulási pont, 

amihez képest el lehet mondani a legújabbkori változásokat. Ebben a minıségében, úgy vélem, a 

nukleáris család elméleti modellé merevedett, és már korántsem az a szerepe, hogy leírjon egy 

empirikusan tapasztalható emberi kapcsolattípust, hanem sokkal inkább egy szakmai terminus, 

egyfajta fogódzó, amihez viszonyulni és viszonyítani lehet, amit az utolsó családformának lehet 

kikiáltani, mintegy a család prototípusaként lehet kezelni, és így ehhez képest meg lehet határozni 

az alternatív együttélési formákat. Meglátásom szerint sokkal szorosabb a kapcsolat a legutolsóként 

idézett háztartás-definíció és a nukleáris család ideája között, mint a nukleáris család ideája és 

társadalmi gyakorlata között. Az általam vizsgált településen egyértelmően a kiscsaládot tartják a 

dominánsnak, javában virágzik, ezt tekintik a családalapítás normatívájának és imperatívuszának, 

egyfajta ideálállapotnak, aminek elérése érdekében minden párnak igyekeznie kell, mégpedig 

fáradtságot nem kímélve. Történik ez annak ellenére, hogy még csak a külön házban és udvaron 

lakás feltétele sem valósul meg domináns mértékben. Nem kétséges tehát, hogy itt nem a 

hagyományos értelemben vett háztartás-definícióval állunk szemben, sem pedig a nukleáris család 

= külön háztartás formációval. Közelebb kerülünk a megértéshez, ha azt gondoljuk, hogy nem a 

nukleáris család a domináns, hanem ennek ideológiája, aminek legfontosabb meghatározó tényezıje 

a külön háztartás eszméje, vagyis hogy az adott kiscsoport azt gondolja magáról, hogy önállóan 

látja el háztartási teendıit és önállóan / függetlenül használja az otthonként belakott teret. 

Mindehhez pedig nem szükséges az, hogy maradéktalanul, azaz teljes mértékben meg is 

valósuljanak a kritériumnak tekintett feltételek, elégséges csupán, hogy többé-kevésbé így legyen, 

és ennek alapján az egyén / a kiscsalád már így határozhatja meg magát.  

Amikor az idıseknek a családdal fenntartott és/vagy a családon belüli viszonyait vizsgálom, 

épp ezeket a gondolatokat kívánom feszegetni. Úgy vélem ugyanis, hogy a prokreációs családnak a 

szülıkkel fenntartott kapcsolata kiválóan alkalmas a család intézményének 

újrakoncepcionalizálására. Kirajzolódik ugyanis ezáltal hogy mit tekintenek családnak, hol vannak 

a határai, kik tartoznak hozzá, melyek a felségterületei, továbbá láthatóvá válnak a feszültségek 

(elcsúszások és súrlódások) a különbözı családformák között (nukleáris, törzs- és nagycsalád), az 

individuum és a család intézménye között, a vertikális és a horizontális család között, végül pedig 

kiderül, hogy az egyes társadalmi formátumokról és kapcsolati rendszerekrıl alkotott mentális 

konstrukciók hogyan hatnak a társadalmi érintkezésre és fordítva.  

 

I.2. A család fogalmának további árnyalása 

Bármennyire is törekedtem az elıbbiekben a fogalmak rugalmassá tételére, az alapterminusok 

kereteinek plasztikussá formálására, az eddig elmondottakat még nem tartom elégségesnek ahhoz, 
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hogy a család lényegi jegyeihez eljussunk, és hogy elkezdhessem a családtagok közötti kapcsolatok 

elemzését. Fel szeretném ugyanis hívni a figyelmet még arra is, hogy a család fogalma és 

koncepciója nagymértékben helyzetfüggı. Másképpen fogalmazva: az, hogy a rokonsági 

csoportnak mikor mekkora és éppen melyik részét illeti a beszélı a család szóval, attól függ, hogy 

éppen mirıl, milyen eseményrıl vagy teendırıl van szó. És ez nem csupán nyelvi vagy 

nyelvhasználati kérdés, hanem egyszerre tükrözi és szabályozza az adott helyzetben érzett és az 

adott helyzetre alkalmazott stratégiákat, viszonyulásokat és viselkedési formákat – ami pedig az 

idıseket illeti: korántsem mindegy, hogy mikor tekintik és kezelik ıket az in-group vagy az out-

group tagjaként.   

Hadd álljon itt egy részlet egy interjúból. Különbözı ünnepi alkalmakról beszélgetve néhány 

percen belül a család szó három különbözı jelentésben hangzik el – elıször kiscsaládot, majd 

nagycsaládot, végül pedig törzscsaládot jelöl.  

„És úgy van, hogy karácsony elsı napján vagy karácsony estéjén szoktak eljönni [ti. a gyereke 
és családja]? 
Karácsony estéjin nem. Akkó az ı kis családjok, meg a mi kis családunk, hanem ünnep másik 
napján. Völcsöki születéső az anyósa az én lányomnak. 
És hogy kerültek Hadadra? 
Völcsöki az anyósa, de a fiú hadadi már, ott lakott. 
Maguk szoktak menni Hadadra, vagy inkább ık jönnek? 
Persze. Megyünk disznóvágásra. Vagy szüretelni megyünk. Ment az egísz család, jött a 
sógornım is szüretelni, me nagy szüretet csinált a lányom anyóssa. Most még divat ottan a 
nagy szüret, a nagy fızís, mind egy lakodalomba. […] 
Tartanak születésnapot a gyereknek vagy még nem [értsd: az unokának]? 
Há tartanak, de nem ilyen nagyot. Úgy a család. 
De úgy, hogy akkor a nagyszülık is ott vannak? 
Igen. Nem olyan nagy születésnap, hanem olyan egyszerő.”  

Láthatjuk tehát, mennyire rugalmas a fogalomhasználat. Alapvetıen két tengely mentén mozog a 

szők és a tág értelmezés között a terminus: egyrészt az ünnepek, másrészt az ellátandó feladatok 

jellege nevezhetı meg befolyásoló tényezıként. A gondolat demonstrálása érdekében az elıbbit 

részletezem, az utóbbiról (háztartási feladatok, gazdasági teendık, gyerekre vigyázás, anyagi 

nehézségék, krízishelyzetek áthidalása, idısgondozás, örökhagyás) bıven esik majd szó a 

késıbbiekben.  

A hagyományos munkafolyamatok Tölgyesen már nem családi ünnepek. Nem kis 

nosztalgiával emlegetik az idısek a mezıgazdasági munkálatokon való közös jelenlétet, vagy akár a 

mai harmincasok gyerekkoruk disznótorait és szüreteit, amikor a széles értelemben vett család, a 

nagycsalád összeült. Ma a hangsúly ezen alkalmak esetében nem a közösségi együttléten, hanem a 

munka gyors és hatékony elvégzésén van. Erre az álláspontra helyezkedve úgy értékelik, hogy 

csupán egy-két kisegítıre van szükség, aki többnyire valamelyik szülı, vagy idısek esetében egyik, 

általában a közelebb lakó gyermek és házastársa (törzscsalád). A többiek csak lassítanák a munkát, 
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vélik. A kóstolóküldésbe valamivel szélesebb csoportot vonnak be, de nem fedik le még a korábbi 

résztvevık körét sem: a vertikális kapcsolatok vonalán rendezıdik a cserekapcsolat, a 

horizontálisak többnyire kimaradnak (a testvérek sem feltétlenül részesülnek az ilyen jellegő 

juttatásokból).  

A kalendáriumi ünnepek szociális köre is meglehetısen szőkre szabott. A karácsony esetében 

nem sok változás állapítható meg: most is, akárcsak régebben, elsısorban egyházi ünnep, otthon a 

kiscsalád ünnepel, legfennebb a nagyszülık lépnek még be az ajándékozók körébe (törzscsalád). A 

húsvét esetében szintén észlelni kiterjedtségbeli csökkenést, bár ennek is elsısorban egyházi – és 

valamelyest közösségi – jellege volt elsısorban, családi ünnepnek csak megszorításokkal tekinthetı. 

A köszöntöttek köre fıként a törzscsaládot fedi le, a nagycsaládra inkább csak akkor terjed ki, ha 

más kötıdések (pl. szomszédság) is rárakódnak a kapcsolatra.  

Árnyaltabb a kép az egyéni élet fordulóit illetıen. A keresztelı, a konfirmálás és a ballagás 

olyan ünnepek, melyeknek résztvevıi köre az 1980-as évektıl fokozatosan bıvült és bıvül. A „csak 

a család” ilyenkor egyértelmően a nagycsaládot jelenti. A gyerekek születésnapjának megtartása 

legfeljebb másfél évtizedes múlttal rendelkezik, a meghívottak számának maximumát pedig a 

gyermek életkora és a szobaméret szabályozza: egyrészt az a gyakorlat, hogy minél kisebb a 

gyermek (fıként ha elsı), annál több személyt hívnak meg, és ahogy telnek az évek, úgy csökken a 

résztvevık száma; másrészt pedig az állapítható meg, hogy ha a nagycsalád viszonylag kicsi, senkit 

sem hagynak ki a meghívottak közül, ha viszont többen vannak annál, hogy a lakás legnagyobb 

szobájában elférjenek, megmaradnak a törzscsalád keretei között. A ritkaság számba menı, de 

néhány idıs házaspár esetében mégis megtartott aranylakodalom egyértelmően magában foglalja a 

multigenerációs nagycsaládot, mely fogalommal ismét a vertikális családkoncepciót jelölöm, utalva 

ezzel arra, hogy az idısek ünnepének csak a gyerekeik és unokáik a részesei, a testvérek meghívása 

fel sem merül. A legnépesebb események a lakodalom és a temetés. Mindkettı esetében két 

szociális kört kell elkülöníteni a szóban forgó kérdés szempontjából: a rítus elıkészítıit és a 

rítusban résztvevıket. A lakodalomra vonatkozóan a násznépet igen ritkán írják le a család 

megjelöléssel, ez leginkább a rokonság terminussal tart kapcsolatot, az elıkészítési munkálatokban 

részt vevıket illetıen viszont más a helyzet, ık a nagycsalád tagjai: „úgy szoktuk csinálni, hogy a 

családból teljen ki”, azaz – folytatja az adatközlı –: „Úgyhogy én Károlynak a nagynénje vagyok. 

[…] Aztán az egyik fiatalasszony az én lányom, Károlynak esı unokatestvére. A másik az egyik 

keresztmama, a másik Mártának, a Károly édesanyjának a komjaasszonya.” A temetés esetében is 

két különbözı összetételő és mérető csoporttal állunk szemben: a rítus lebonyolításában 

(halottmosdatás és -öltöztetés, temetéssel kapcsolatos adminisztratív teendık, tor elıkészítése) 

segédkezık a nagycsaládból, a rituális rokonságból és a szomszédságból kerülnek ki; az 



 65

istentiszteleten részvevık köre pedig – mint az eddig említett alkalmak közül az egyedüli, ami nem 

meghívásos alapon szervezıdik, és aminek térbeli korlátai sincsenek – a lehetı legszélesebb 

értelemben vett családra terjed ki. Pontosabban: itt már rokonságról van szó, de az esemény sajátos 

jellegébıl fakadóan a rokoni kapcsolattal rendelkezıket a közvetlenebb, bensıségesebb család 

terminussal illetik, az összetartozás elismerésének jelzéseként, a közös fájdalomban való osztozás 

érzékeltetése végett.   

A család szó legtágabb értelemben vett használata az egyházi diskurzus részeként bukkan fel, 

amikor a gyülekezet közösségét a református, illetve a neoprotestáns felekezetek tagjai is idınként 

családként említik, de az eddigiektıl eltérıen itt metaforikus jelentéstulajdonításról van szó, tehát 

nem a kapcsolat genealógiai minıségérıl, hanem a kapcsolat érzelmi és ideológiai minısítésérıl.  

 

I.3. A család jelentısége és jelentései 

A fenti példák bár mennyiségbeli különbségtételre utalnak mind a megnevezés, mind a 

terminusválasztás és a számbeliség közötti szoros kapcsolat által, világosan jelzik a hátteret képezı 

tartalmi jegyeket is. Egy igen gazdag kifejezéssel állunk szemben, ami életutakat és 

életkoncepciókat világít meg jelentéseivel és asszociációs holdudvarával.  

Mivel disszertációm csak érintılegesen foglalkozik a család fogalmával, nem térek ki 

részletesen a szakirodalom különbözı definícióira, bár igen érdekes mentalitástörténeti vizsgálat 

tárgya lehetne. Inkább csak utalok a Pauline G. Boss és Marvin B. Sussmann, illetve kollégáik által 

szerkesztett két nagy összefoglalóra, melyek kimerítıen elemzik a különbözı korok különbözı 

irányzatainak állásfoglalásait.121 Kiemelni csak néhány kulcsterminust szeretnék, melyek napjainkig 

meghatározóak a szakma gondolkozására, és amelyeket a leggyakrabban használják a család 

meghatározására és elemzésére: származás, házasságkötés, interakció, szerep, státus, funkció, 

családi ciklus, családi rendszer és alrendszerek, csere, kapcsolat(háló). Majd ezt mozdítja el a 

konstruktivizmus és az etnometodológia a vélt és valós jelentéstulajdonítás felıli értelmezés 

irányába, ahol a család már nem társadalmi objektumnak tekintendı, hanem egy folyamatosan 

„építés alatt álló” jelentésklaszternek.122  

Ezekkel a szakmai elızményekkel felvértezve vállalkozom a továbbiakban arra, hogy 

bemutassam, mit gondolnak a tölgyesiek a családról: milyen minıségekkel ruházzák fel, mit 

tesznek meg érte, mit várnak el tıle, azaz mit is rejt magában annak a társadalmi csoportformának a 

                                                           
121 Boss et al. (szerk.) 1993., Sussman – Steinmetz – Peterson (szerk.) 1999.  
122 Holstein – Gubrium 1995., illetve a család jelentéseinek változásáról lásd még Gillis 2004. 89–103., Shanahan 2005. 
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mentális képe, amit alapnak, egyfajta stabil bázisnak tartanak, és amihez képest ki-ki igazgatja a 

maga életútját, illetve ítéli meg a másokét?  

Alapvetıen négy kritérium megvalósulását tartják szükségesnek ahhoz, hogy egy csoport 

családként legyen leírható. Az elsı kettı igen konkrét, legálisan rögzített tényezı: házasság 

(strukturális feltétel) és származás (biológiai, genetikai feltétel). Az elıbbit a polgári és egyházi jog 

több szinten is szabályozza, az utóbbit a közösségi konszenzuson kívül a családjog és az öröklési 

törvénykönyv is evidenciaként, illetve elıjogokkal felruházó alapkategóriaként kezeli. A harmadik 

és a negyedik valamivel elvontabb és relatívabb ismérv, s bár az elıbbiek esetében is vannak 

interpretációs eltérések, e két utóbbi kizárólagosan közmegegyezésen alapuló és értelmezéstıl 

függı: az érdek- és szeretetközösség meglétérıl, valamint a közös identitás felvállalásáról és 

tulajdonításáról van szó. 

Általános érvénnyel mondhatom, hogy Tölgyesen a házasságok szinte kivétel nélkül egyházi 

és polgárjogi értelemben egyaránt legálisak. Szinte. Bár ez mérhetetlenül fontos érték a morális 

elvek hierarchiájában, kivételek mindig vannak. Például elváltak vagy különélık, akik azzal, hogy 

kiléptek a normalitás keretei közül, gyengeségükrıl vagy valamilyen hibájukról, hiányosságukról 

tettek tanúbizonyságot. De ugyanakkor a közvélemény is igen fontos dolgot árul el a közösségrıl, 

amikor megítéli a házasság felbontásának gesztusát: jelzi, hogy a felnıtt élet és a házas élet 

átfedését várja el, ezt tartja természetesnek, sıt a házas élet hosszúsága és minısége az egyéni élet 

és teljesítmény minıségjelzıje.  

A házasságkötés nemcsak norma, de imperatívusz is, hiszen a házasság intézményén kívül 

maradtak élete nem tekinthetı teljes értékőnek. Nem arról van szó, hogy ez lenne a tökéletes 

életforma, hanem inkább arról, hogy ez az ajánlott, a leginkább megélhetınek tartott alternatíva, és 

ettıl kezdve már nem egyszerően preferenciák, hanem – tudatos vagy kevésbé tudatos – 

kompromisszumkötés kérdése a családalapítás.  

„Szóval az én esı férjem kimondottan belémenıs, ügyes, fineszes, szóval minden vót. Azt 
mondta, ha valaki valamikó meg akar nısülni, kösse be a szemit, és fogjon egyet, és kísz. Ha 
valaki fírhez akar menni, kösse be a szemit – szóval ezt arra mondta, hogy ne érdekelje, hogy 
milyen –, hanem ha fírhez akar menni, fogja meg, és menjen fírhez. Me másképp sose tud. 
Értem?” 

A házasság maga pedig nem a nagy szerelem vagy a felhıtlen boldogság, hanem a kitartás, az 

alázatos lelkület és a sok türelem terepe. Ezért tekintik az egyén minıségmérıjének, és ítélik meg 

morális alapon azt, aki kevésnek bizonyult hozzá.  

„Én azt mondanám, hogy jobb, hogyha tőrnek egymásnak, és belátják egymásnak a hibáját, és 
nem törnek ki hirtelen, nem veszekednek. A veszekedís rossz dolog.” 
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„Én nagyon rosszul éltem az elsı férjemme, nagyon, nagyon. Ütött is, vert is, zavart is, 
dógoztam, ı tekergett. És soha nem jutott eszembe, hogy itthagyjam, soha, soha. Úgy 
gondoltam, férhez jöttem.” 

Érthetı tehát, miért nem számít a válás megoldásnak a problémákra. Az újabb házasság is 

kompromisszumot és türelmet igényel, s ha az egyén elbukott az elsı próbatételen, semmi garancia 

arra, hogy a második alkalommal jobban tudja mőködtetni párkapcsolatát.  

„T őrni kell, de nagyon sokat egy életen át, nagyon sokat kell tőrni. És azt tapasztaltam, hogy 
hiába hagyta ott valaki az elsıt, a második még olyan se vót, ha fírhez akart menni. Így van, 
ilyen az élet. Nem érdemes ugrálni.” 

„Akinek nincs szerencséje délelıtt, nincs szerencséje délután sem.” 

Arra vonatkozóan, hogy az özvegyek újraházasodásához milyen minısítések illeszthetıek, 

nincs egyértelmő konszenzus. Két mentesítı, sıt bátorító elv létezik: ha valaki olyan fiatalon 

marad egyedül, hogy még nincs gyereke, akkor akár tiszta lappal indulhat ismét neki a 

házasságnak, illetve ha férfiként kiskorú gyermek(ek)kel marad egyedül, szükségesnek, sıt 

ajánlatosnak tartják, hogy találjon nevelıt és háziasszonyt a megüresedett házba. Ha viszont nı 

marad özvegyen gyermek(ek)kel, más érvrendszer lép mőködésbe: a második házasság 

cselédségnek és a családi vagyon problematikussá tételének minısül. 

„Küzdjön, harcoljon, a Jóisten ezt mérte reá, ez az osztályrésze, akkor ezt viselje el, mert az 
Isten úgyis megsegíti, pontosan úgy, mintha férhez menne. És akkor tudja azt, hogy nem 
csinálja meg a családba a bajt. Így van? Én 39 éves vótam, mikor özvegyen maradtam.” 

„Mikó meghalt az uram, öt kírım vót. […] Mondom, nem kezdek új íletet, nekem elíg vót, én 
senkinek nem mosom ki a szaros gatyáját, se cseléd nem leszek.” 

Ha idısebb korban kerül sor az újraházasodásra – még ha a gyerekek ki is repültek már, 

megkapták az útnak indító javakat és megkezdték önálló életüket –, nem nézik jó szemmel, de nem 

is minısítik egyértelmően deviánsnak. A férfiak esetében szexuális telhetetlenségnek, a nık 

esetében pedig vagyonszerzési spekulációnak ítélik meg. Miközben az elsı házasságot szentnek 

tekintik, a többit, ha el is tőrik, nem tartják komolynak. Két példát hoznék fel ennek illusztrálására.  

Az egyik egy férfi története, akinek már az unokái is felnıttek voltak, amikor egybekelt egy 
korabeli nıvel. A család nevetve ugyan, de elfogadta az új kapcsolatot. Amikor gondozásra 
került volna a sor, az idısek tiltakozása ellenére az utódok megegyeztek afelıl, hogy ki-ki 
magához veszi a vér szerinti felmenıjét és gondoskodik róla, illetve zsebszerzıdés formájában 
az öröklendı javakról is megegyeztek egymás között. 

Az ismét özvegyen maradt idıs asszony, bár váltig hangoztatja, hogy a második férjével volt 
csak boldog, azt szerette igazán, és csak az volt jó hozzá, bele kell törıdnie abba, hogy a fiai 
elhalálozása után mindenképpen az elsı férje mellé akarják temetni, és hallani sem akarnak 
arról a megoldásról, amit az érzelmek javasolnak.  

Ha még a törvényileg legális kapcsolatalakítási formák mögött sincs mindig egyértelmően 

pozitív társadalmi elfogadottság, nem meglepı, hogy az élettársi kapcsolatalakításhoz erıs 

fenntartásokkal és kritikával viszonyulnak. Fontos megjegyeznem: a közvélemény nem hangos. 

Egyrészt azért, mert a magánélet növekvı tekintélynek örvend, másrészt pedig azért, mert a 
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közösség morális értékvilágában a konfliktus – fıként a vita kirobbantása, de maga az ütközés is – 

olyan erıteljesen negatív megítéléső, hogy mindenképpen kerülni igyekeznek, még ha pozitívnak 

tekintett célhoz vezetne is, szándék szerint legalábbis. Ugyanakkor azt is tudni szükséges, hogy a 

falu népességének nagyságából kifolyólag egy adott – szociális és földrajzi – távolságon túl már 

nincs biztos tudás a részletekrıl, és mivel a házasságkötésre a legnagyobb természetességgel 

tekintenek, eleve feltételezik ennek meglétét minden együtt élı pár esetében, és fel sem merül, hogy 

esetleg ne került volna sor a kapcsolat legalizálására.  

Élettársi kapcsolatra fiatalok, azaz az úgynevezett házassági korban lévık esetében a falu 

határain belül nincsen példa, bár városon vagy valahol külföldön élı utódok már nem is 

kivételszámban választják életformájuknak. Ez a legérzékenyebb kor a szexuális magatartás 

megítélése szempontjából, ezzel magyarázható, hogy mindeddig sikerült elejét venni annak, hogy a 

közösségen belül elıforduljon, illetve, hogy a nem látható eseteket hallgatólagos megegyezés 

alapján nem létezınek tartják, vagy legalábbis tabutémaként kezelik.  

„Van egy virág. És azt mondta nagymama, mintha most is látnám, ilyen kerek vót a virág: Na, 
nízd meg fiam, ez a virág azt jelenti, hogy a fehírnípeknek nincsen szígyenek. Mikó ebbő a 
virágbú kiapad a közép, akkó abszolút nem lesz szígyen. De mán etőnt még a virág is! Etőnt 
még a virág is. És soha nem felejtem nagymamának a szavát. És miután fírhez jöttem, még egy 
olyan tíz évig még tanáltam a mezın olyan virágot, amit nagymama mutatott, etőnt még a virág 
is. Tehát akkó etőnt a szígyen komplett. Nekem is vagynak leányunokáim. De, drága, úgy 
mejen, olyan modern az udvarlás, hogy le a kalappa. Há rígen nem engedte vóna meg egy szülı 
aztat, nem létezett! És most hallgatnak. És akkó én szóljak bele? Dehogy szólok, nem is mejek, 
ne is lássam, me akkó háborodok fel. Jobb, ha nem látom, jobb, ha nem tudok semmit.” 

Valamivel differenciáltabban viszonyulnak az élettársi kapcsolathoz, ha arra késıbbi 

életkorban kerül sor. Bizonytalanság van afelıl, hogy a vénlányságot/agglegénységet vagy a nem 

legalizált kapcsolatot tekintsék-e rosszabbnak. Nem vitás, mind a kettı szembehelyezkedik a 

tökéletes állapottal, vagyis a házassággal, de nincs egyetértés arra vonatkozóan, hogy az 

életközösség hierarchiájába belépett új formát hol helyezzék el. Abban viszont nincs különbség, 

hogy valamennyien értetlenül állnak a jelenséggel szemben, nem találnak magyarázatot arra, hogy 

ha már úgyis együtt vannak, és törvényi akadálya sincsen az egybekelésnek, miért nem választják 

mégis a legális megoldást.  

Ahogyan azt már említettem, az idıs korúak szerelmi ragaszkodását vagy összeköltözésre 

vonatkozó döntését kicsit megmosolyogva ugyan, de meglehetıs rezignáltsággal fogadják. Ha nem 

is tartják a legjobb alternatívának, de mindenképpen elfogadott stratégia a magány terhének 

csökkentésére. Sıt mi több, az ı esetükben az illegális összetartozást tartják kedvezıbbnek a 

legálissal szemben, aminek két oka van, mindkettı gazdasági természető. Egyrészt az szolgál 

indokul, hogy így a férje után özvegyi nyugdíjban részesülı asszony nem veszíti el legfontosabb és 

legbiztosabb pénzforrását, másrészt pedig az utódok érdekeinek kedvez, ha nem kuszálják össze a 

különbözı orientációs családból származó gyerekek öröklési jogosultságát. De hogy ne maradjanak 
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mégsem teljesen a legalitás és az úrvacsorai közösség keretein kívül, 1990-tıl a Királyhágómelléki 

Egyházkerületben engedélyezett gyakorlat az élettársi közösségben élı idısek kapcsolatának 

megáldása, a házasságkötési szertartás rítusa alapján történı szentesítése.   

A házassággal kapcsolatos kérdéskör összefoglalásaként tehát az mondható el, hogy 

Tölgyesen ez az együttélési forma tudja maga mögött a legpozitívabb értéktartalmakat, illetve az, 

hogy a hosszú házasság a szép és minıségi élet jelzıje, s mint ilyen, egyben a hosszú élet és a jó 

öregség garanciája is. De hadd fordítsam meg a kijelentést, mert visszafele is – sıt így talán még 

jobban – megállja a helyét: a hosszú házasság végérıl visszatekintve elsimulnak a korábbi ráncok, 

kiegyenesednek a hullámvölgyek, és a hosszú együttlét ténye olyan értelmezést vetít retrospektíve 

az elmúlt évtizedekre, ami a házassági ideológiához kötıdı pozitív jelentéstartalmakat erısíti fel, 

még ha tudják is, hogy „tányér, kanál zördülés nélkül nem esik”.  

„Nagyon szép életet éltek le együtt. Együtt megértettík egymást, összhangba íltik le az életöket, 
nem vót vihar, nem vót vita, nem vót ilyesmi. Ilyen gyönyörő szép életkor nem mindenütt van, ez 
nagyon ritka. […] És amikor egy emberpár úgy éli le az életit, hogy nem vitatkozik, nem 
viharozik, nincsen ez a csetepaté, másképpen éli le az életét, nem is öregszik úgy az ember. Mi 
teszi tönkre az embert? Az idegessíg, a stressz, de Marci bácsi meg Sári néni olyan szípen ílték 
le az életüket. Látszik: 65 évet leíltek együtt. Ez gyönyörő! Példát vehetne bármék fiatal. Példát 
vehetne, hogy úgy élje le az életit, hogy ne legyen benne vihar. Mert mindenütt lehet benne 
kavart csinálni. Nem lehetne? De ha egyet értenek, ha együtt megértik egymást, szeretik 
egymást, úgy jóban, mind rosszban, nincsen semmi baj.”  

A származást két szempontból kell értelmezni. Egyrészt a felmenıági kapcsolatokra utal, 

másrészt a lemenıágiakra. A filiációs elv és a kontinuitás nagy horderejő Tölgyesen, legyen szó 

akár a név továbbvitelérıl, akár a családi vagyonról, akár a morális jegyekrıl, akár a kiscsoportot 

minısítı jelzıkrıl123. De ennél sokkalta fontosabb családkritérium a leszállóág megléte. Már maga 

a szóhasználat is messzemenı következtetéseknek nyitja meg a teret: családnak nevezik ugyanis a 

gyermeket is. Nem ritka, hogy a Van családja? kérdésre számszerő választ adnak, mivel úgy 

értelmezik, hogy az érdeklıdés az utódok számára vonatkozik, vagy történet mesélésekor a 

legnagyobb evidenciával ezzel a terminussal jelölik meg az utódokat. Illusztrálásként hadd álljon itt 

egy beszélgetésrészlet: „A nagyobbiknak van három családja. Az egyik most nısült meg a tavaly, 

májusban volt egy éve.” 

Korántsem egyértelmő kérdés, hogy család-e a gyerek nélküli pár vagy csupán házaspár. Az 

utód léte mint családdefiníciós kritérium jelzi, hogy nem adható fenntartás és kommentár nélküli 

egyszerő válasz. A legközelebb akkor járok az igazsághoz, ha azt mondom, hogy a gyerektelenek 

többé-kevésbé családnak tekinthetık. A hosszú házasság, a közös élet, a közös vagyon, a kölcsönös 

felelısségvállalás és az egymásra utaltság/szorultság mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy 

többnyire családnak tekintsék ezeket a kapcsolatokat is, de legfennebb csak elszólásként, 

                                                           
123 Az öröklésrıl a továbbiakban részletesebben szólok.  
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semmiképpen sem tudatosan szokták ıket ezzel a szóval illetni. Maguk az érintettek is csak 

visszakozva, esetleg a kis jelzıvel finomítva nevezik meg magukat családként.  

Az említett strukturális kritériumok elégségesek ahhoz, hogy egy kiscsoport formálisan 

családot alkosson, ami társadalmilag elfogadott. Létezik azonban a fogalomnak egy másik szintje is, 

ami az egyén szempontjából nagyobb fontossággal bír. Mindenekelıtt az érdek- és szeretetközösség 

jelentıségét hangsúlyozom, ez az a minıség ugyanis, ami tartalmi jegyekkel tölti fel a terminust. Ha 

felbontjuk: az elsı rész a közös célokat és feladatmegoldást, a második a szolidaritást, az 

összetartozást és a lelki jólétet foglalja magában. Az öregkor talaján állva, a számvetés 

perspektívájából szemlélve a megjárt életutat, valamennyi beszélgetıtársam – nemtıl, családi 

állapottól, vagyoni helyzettıl, foglalkozástól, etnikai hovatartozástól és vallástól függetlenül – 

egyértelmően a családot és a gyerek(ek) felnevelését tartja élete legnagyobb feladatának és egyben 

legnagyobb megvalósításának is.  

„Ha Mihály bácsi visszanéz így most 83 évesen, mi volt az értelme az életnek? 
Hát, a család. A szeretet, a család. Hazajöttem, megvót a nagy asztal, megterítettük, együtt 
ebideltünk. Szerettük egymást.” 

Az élet értelme a család, sıt továbbmenve: az eredményes és helyes élet fokmérıje az idıs 

szülıhöz való ragaszkodás mértéke. Egyfajta hosszútávú befektetés, hiszen ez alapozza meg az 

öregkor nyugalmát, a törıdést. Nem is beszélve arról, hogy az életkor elırehaladtával az egyén 

többi kapcsolata háttérbe szorul vagy leszakadozik, a család fontossága pedig felerısödik. 

„Mit csinálna másképpen Pista bácsi, ha most ezzel az ésszel újrakezdhetné? 
Én csak azt csinálnám továbbra is. Családír élnék, gyerekir élnék, gyerek nélkül nem ér semmit 
az élet, nincs család, nincs aki ránézzen, nincs aki magához ölelje, nincs akive elbeszélni. 
Idegen az idegen, a család az család.”  

Ha mindezt megnézzük a másik oldalról, vagyis a családnélküliség oldaláról is, még nagyobb 

megerısítésre találunk. Bár a faluban többen vannak olyanok, fıként férfiak, akik nem kötöttek 

házasságot és gyerekük sincsen, nem szokták megérni az öregkort az erıteljes alkoholfogyasztás 

miatt. Él azonban Tölgyesen egy idıs ember (az alábbiakban idézett beszélgetés idején volt 78 

éves), akinek oldalági rokonai – ha úgy tetszik: családja – van  ugyan, de sem utódai, sem felesége. 

Arra vonatkozóan, hogy az ı életének mi volt az értelme, a tartalma, egybecsengı a válasz az 

érintett és a vélekedık oldalán:  

„Hogyha visszagondol János bácsi, mi volt az életének az értelme? 
Az én életemnek az értelme… azí, hogy íltem, és dógoztam, és vót mit egyek, vót mit igyak, hál’ 
Istennek. Egyéb értelme nem vót semmi.” 

Illetve: 

„Meghalni nem halhat meg, amíg nem jön el az idı. Az életinek értelme abszolút nem vót, soha 
az életbe, soha az életbe! Íl mátú hónapig, és kész, míg ejön a halál, és emegyen, és alász 
plajbász. Ez így van.” 
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A család negyedik kritériumaként a közös identitás felvállalását és tulajdonítását kell 

megemlítenem. Ennek az érvelésnek a legfontosabb gondolata, hogy a családot egyfajta rendezı 

elvnek lehet tekinteni a település társadalmában: olyan minıségekkel rendelkezı márkanév, ami 

belülrıl összefog és összetart, kívülrıl pedig kategorizál, egymástól elválasztható csoportokba 

osztályoz.  

A belsı összetartást a – már említett és a továbbiakban részletes elemzésben bemutatásra 

kerülı – kontinuitás biztosítja inherens módon, illetve létezik egy olyan kommunikációs gyakorlat, 

aminek segítségével a külsık számára reprezentatív formában is deklarálják az együvé tartozást. A 

templomi ülésrendre gondolok, vagyis arra, hogy jól meghatározott padja van minden családnak, és 

ezáltal minden egyénnek a református templom falain belül.124 A szokásjog csak a házasokra 

érvényes, a fiatalabbak helye nem családrendszerő. Lényeges a különbség a férfiak és a nık között, 

ugyanis az elıbbiek esetében a vérségi származás a rendezıelv, aminek érvényessége változatlan 

marad az egész életút folyamán, a nık esetében viszont töretlenül él a hagyomány, miszerint az új 

menyecskét az anyósa bevezeti a templomban a család padjába. Az összetartozás demonstratív 

kifejezéséhez akkor is ragaszkodnak, ha az anyós és a meny között éles konfliktus áll fenn, ami 

szintén csak arra enged következtetni, hogy a család normája felülírja az egyéni érdekeket és 

sérelmeket. De nem lenne élı a közösség, ha nem találkoznánk ezen a téren is kivétellel. Elıfordult 

már az is, hogy a fiatalasszony (született 1928-ban) csak a bevezetés vasárnapján ült anyósa mellé, 

a továbbiakban pedig úgy gondolta, nem kíván azonosulni azokkal a minıségekkel, amelyekkel az 

adott családot a közvélemény felruházta, s ha már amúgy sem tartott fenn jó viszonyt férje 

szüleivel, nem erıltette a kapcsolat ilyen szintő fenntartását sem, így nem adta fel édesanyja melletti 

helyét a templomban.  

A pad identifikációs jelentıségét jelzi az újonnan beköltözötteknek a templomi térben való 

helyezkedési stratégiája is. A rituális térhasználat a faluközösség szociális rendszerét képezi le, és 

egyáltalán nem mindegy, hogy ki hol foglal helyet benne – konkrét és átvitt értelemben egyaránt. B. 

Katalin hetvenes évei közepén járva került Tölgyesre, hogy lánya közelségében lehessen. Anyatársa 

és lánya nemcsak a beköltözést szervezték meg, hanem az integráció egyéb részletét is kellı 

alapossággal végiggondolták. Ennek egyik igen fontos része volt, hogy nem hagyták akárhova ülni 

elsı templomba menése alkalmával, hanem bevezették az anyatárs mellé,125 mely gesztussal 

egyúttal a falu számára is bemutatták explicitté téve családi kapcsolathálóját és hovatartozását.  

A külsı minısítés, a közösség részérıl történı kategorizálás legleleplezıbben a 

párválasztással kapcsolatban derül ki. Az általános elv ugyan az, hogy „Amilyen rózsát 

                                                           
124 A többi felekezet esetében nincs család szerinti ülésrend. De mivel a lakosság túlnyomó többsége református, a 
szokást a közösség nagy többsége élteti.  
125 Lánya foglalkozásából kifolyólag máshol foglal helyet.  
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szakísztanak, olyat szagolnak”, véleménynyilvánításra sor kerül, illetve erıs nem tetszés esetén a 

házasságkötés megakadályozásával is próbálkoznak – többnyire nem sok eséllyel. De mivel az 

aktuális gondolatsor nem a családon belüli erıviszonyokon van, ezért nem részletezem, hogy 

milyen körülmények között jár/járhat sikerrel a szülık ilyen jellegő beavatkozása. A hangsúly a 

„nem esik messze az alma a fájától” erıteljes konszenzuson alapuló állásponton van, illetve a 

családba való befogadás és az affinális kapcsolatba kerülı családok minısítéseinek egymáshoz 

közel kerülése miatti aggodalmakon.  

„Nem akarta bé se engedni [ti. a férje a menyét], mer ennek… ó, szígyen, mindent mondjak. 
Ennek a nagyanyjának a tesvére ott lakott. Nem tudom, nem hallották maguk, van egy leány 
miatt ezárva, megmocskolta… ment szeginy haza egy román faluba, jött haza Váradrú az 
iskolábúl, és az unokatesvíre neki utánaszaladt… […] Ezír az uram nem akarta. Az apja járt 
tyúkot lopni. Olyan vót a nagybátyja is… Aztán az uram aszonta: odaállok a baltáva, ide bé 
nem jön soha, ide nem jön bé!” 

A család meghatározásában szerepet játszó négy kritérium bemutatása kettıs fontossággal bír 

elemzésem szempontjából. Egyrészt felvázolja a család intézményének helyi jelentıségét, illetve 

láthatóvá teszi mindazon tartalmakat, melyekkel feltöltik. Másrészt pedig azt tárja fel az olvasó 

elıtt, hogy az egyes jelentések milyen kapcsolatban vannak a család kereteinek érzékelésével, azaz 

ismételten azt bizonyítja, milyen plasztikus és szubtilis összefüggések vannak az adott helyzet 

értékelése és az arra vonatkoztatott / akkor alkalmazott családkoncepció között.  

 

I.4. Családtípusok Tölgyesen 

Minekutána hosszasan érveltem amellett, hogy a család fogalma mennyire változékony és 

szituációfüggı, a továbbiakban sem fogok tudni pontos terminusokat illeszteni meghatározott 

együttélési formákhoz. De a teljes káosz megelızése érdekében rögzítek néhány elméleti 

referenciapontot, amelyeket mankóként fogok majd használni a terepen tapasztalt jelenségek 

leírására. Ezek pedig nem mások, mint a néprajzi szakirodalomban kanonizált alaptípusok:   

a) A nagycsalád az a komplex üzem- és munkaszervezeti egység, mely legalább három 

családmagot foglal magában, melyekbe nemcsak az egyenes férfiági leszármazottak, 

hanem az oldalágiak is beletartoznak. Egy családfı irányítása és kizárólagos vezetése 

mellett vagyon- és életközösséget alkotnak.126  

b) A törzscsalád (vagy többgenerációs család) az egyenesági leszármazás alapján két vagy 

három, egymást követı generációhoz tartozó családmagból áll, ami általában a szülık és 

egy fiú/lány családjának (ami kibıvülhet a harmadik generációbeli családtag házastársával 

és utódaival), ritkább esetben a nagyszülık és egy unokájuk családjának együttélését 
                                                           
126 A terminust a magyar szakirodalomban elsıként Fél Edit használta. Fél 1941. 100. Lásd még Szabó L. 1968. 38–78., 
1980. 99–102., 1996. 40–41.; Balassa – Ortutay 1979. 46–58.; Kósa L. 1980. 684–685.; Morvay 1981.; Penavin 1981.; 
Tárkány Szücs 1981. 443–460.; Lackovits 1993. 571.; Szilágyi M. 1995. 176.; Fél 2001a., b., Kocsis 2006. 116–193. 
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jelenti. A gazda általában a legidısebb férfi, akinek irányítói és vezetı szerepe csökkenhet 

fizikai és szellemi erejének hanyatlásával. Vagyon- és életközösséget alkotnak.127 Külön 

gazdasági és életviteli egységet is képezhetnek a családmagok, de a két feltétel közül 

legalább az egyiknek meg kell valósulnia ahhoz, hogy többgenerációs családról 

beszélhessünk.128  

c) A kiscsalád vagy nukleáris család egyetlen családmagból áll, a szülıkbıl és a hozzájuk 

tartozó nem házas, társadalmilag elismert (konszangvinikus vagy örökbe fogadott) 

utódokból.129  

Ebbıl a stabil fogalmi rendszerbıl kiindulva az empíria talajára érkezve kénytelen vagyok egyrészt 

rugalmasabbá tenni valamennyi meghatározást, másrészt pedig egymásba is kell majd mosnom ıket 

– de a gondolatmenet követhetısége érdekében következetesen kitartok a laboratóriumi terminusok 

használata mellett is.  

Elsıként a nukleáris család jelenségét értelmeztem. A fejezet korábbi oldalain már 

kifejtettem, hogy bár Tölgyesen egyértelmően ennek dominanciája mellett érvelnek, valójában csak 

inkább az ideológiájával találkozunk. Egészen sommásan így hangzik a norma: „Külön! Az a tiszta 

munka.”130 A közös udvaron élı családmagok is szeretik önmagukat önállóaknak látni és láttatni, 

holott teljesen nyilvánvaló, hogy több a közös tevékenység, mint a függetlenül ellátott feladat. De 

ahelyett, hogy a helyi fogalomhasználat jogosságát firtatnám, fontosabbnak tartom annak 

hangsúlyozását, hogy ebbıl a nyelvi és identitásépítı gyakorlatból elgondolkodtató 

következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy hogyan is viszonyulnak a közvetlen 

közelségükben élı idısebb generációhoz, illetve hogy mennyiben éreznek közösséget velük. 

Bármennyire szoros a kapcsolat és mindennapos az érintkezés, létezik egyfajta mentális határvonal, 

amivel kijelölik a távolságot egymás között – többnyire eltérı mértékben. Távol álljon tılem, hogy 

morális értékítéleteket próbáljak sugallni ezzel a megállapítással. Hiszen nem feltétlenül – vagy 

esetenként egyáltalán nem – arról van szó, hogy érzelmi hidegséget, ridegséget is jelentene. Maga 

után vonhatja, természetesen, ezt is, de elsısorban kapcsolatszabályozó stratégiának tekintendı. Az 

individualizációs igények és a generációk közötti eltérı életszemlélet térhódításának észlelésével 

párhuzamosan kezdték mőködtetni konfliktusmegelızı és feszültségkatalizáló stratégiaként. 

Amennyiben sikerül jól összehangolni a távolságot és a konfliktusforrás potenciális erısségét, 

harmonikus kapcsolathoz jutnak, amelynek egyensúlyát eme két tényezı közötti viszony 

folyamatos újragondolásával és rugalmas kezelésével tudják csak eredményesen fenntartani – egy 

                                                           
127 Életközösségen az élettér közös használatát, a közös háztartásvezetést és a család funkcióinak közös ellátását értem. 
128 Lásd még Tárkány 1981. 432–443.; Lackovits 1993. 571.; Szabó L. 1996. 41–42.  
129 Lásd még Morvay 1977. 443.; Balassa – Ortutay 1979. 46.; Tárkány 1981. 412–432.; Faragó 1983. 226.; Szabó L. 
1996. 41–42.;  
130 A strukturális szempontokat érvényesítı 19. melléklet is a kiscsalád dominanciáját mutatja. A jelen fejezet azt 
elemzi, hogy a társadalmi gyakorlat ehhez képest hogyan alakul.  
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adott állapot kimerevítése, bármennyire is bizonyult megfelelınek adott paraméterek között, 

ugyanúgy robbanásveszélyes.  

A törzscsalád legalább annyira elterjedt, mint a kiscsalád, bár a helyiek jobban szeretik ezt a 

formát is inkább két családnak tekinteni. Az önállósodás és a közösködés közötti arány megtalálása 

közösségileg nem szabályozott, egyéni stratégiákra van bízva, és számtalan megoldással 

találkozhatunk. A lakótér viszonylag jól elválasztott, kinek-kinek megvan a maga szobája, 

konyhája, legalábbis abban az értelemben, hogy ki mit tart a magáénak, ki hol tartja személyes 

tárgyait, és nem a tényleges használat, mindennapi jövés-menés tekintetében. Az adott térfelületek 

tisztántartása és a napi fızés többnyire külön elvégzendı feladat, kivéve az özvegy férfiakat és a 

nem házas gyereket. De van példa arra is, hogy özvegy anya és lánya (illetve ennek családja) közös 

háztartást vezetnek, és munkatípusok szerint osztják el egymás között a teendıket. A közös udvar 

sem járul hozzá az egyértelmő határvonalak meghúzásához. Vannak családok, ahol úgy értelmezik 

a helyzetet, hogy a majorság elkülönítése nem lehetséges, mások viszont ezt is konfliktusokat rejtı 

szituációnak tekintik, és ha nehézkesen is, de megtalálják a módját annak, hogy külön legyenek 

tyúkjaik. A kert felosztása már jóval könnyebb, ezért többnyire élnek is az önállósodási 

lehetıséggel, de ennek kapcsán is az mondható el, mint a lakótér elkülönítése esetében. A 

földmővelés kérdése már sokkalta bonyolultabbnak tőnik: el is osztják meg nem is, meg is mővelik 

meg nem is. De a képet leginkább az árnyalja, hogy a hosszú távú megegyezések mellett mindig 

vannak temporális megoldások és bizonytalan státusú földek is. Vízválasztó lehetne a különállóság 

megállapításában a pénzgazdálkodási gyakorlat, de ezen a területen sem jutunk tiszta képhez. Bár a 

hétköznapi apróságokat ki-ki a maga zsebébıl igyekszik megoldani, meglehetısen általános 

stratégia a családmagok összefogása a hiátusok és nehéz idıszakok áthidalása érdekében. Sıt 

emellett olyan esetrıl is beszámolhatok, hogy külön településen élı lányával és ennek családjával 

tart fenn közös kasszát egy özvegy anya, abból az elgondolásból, hogy kinek-kinek a boldogulása 

nem magánügy, hanem közös érdek, és a cél akkor érhetı el a leghatékonyabban, ha összefogott 

erıvel győjtenek a kitőzött feladat megvalósítása végett.  

A törzscsalád-képzést két normatív elv szabályozza: egyrészt a szülıi házban a kisebbik 

fiúgyereknek kell maradnia, másrészt férfi ne menjen vınek, mert nem vágja le ott a káposztát 

(értsd: nem bírja ki még az évet sem). Bár elég következetesen tartják magukat az elmondottakhoz, 

számtalan eltéréssel találkozhatunk. Akár olyan esettel is, bár kivételszámba megy, hogy 

unokahúggal, unokaöccsel vagy örökössel él együtt idıs, de erre a következı fejezetben térek ki. Itt 

még a nagyszülık és unokák által alkotott törzscsalád-formára kell utalnom, amire szintén kevés 

példa van. Ennek két altípusát különíthetjük el: az unoka fizikai közelsége ellenére a nagyszülı 

valamelyik gyerekével tart fenn szorosabb kapcsolatot, illetve két esetben az unoka felvállalja 
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mindazon helyzeteket, amelyek az együttlakásból adódnak – az egyik unoka önkéntesen, a másik 

egyfajta kényszerőségbıl, a lehetséges egyéb alternatívák megszőnése miatt.  

Amennyiben nem vertikális a kötıdés, hanem testvérek laknak egy udvaron, hiába adott a 

hasonló szituáció, a két családmag különállósága egyértelmő. A generációs összetartozás erıssége 

viszont a kerítésen túl is átnyúlhat, ugyanis nagy a valószínősége annak, hogy tıszomszédban vagy 

a közeli szomszédban lakó gyerek és szülı az említettekhez nagyon hasonló gyakorlatot 

mőködtessen.  

Nagycsalád strukturálisan elhanyagolható mértékben (a 19. melléklet szerint 2%) létezik, de 

ez nem jelent társadalmi értelemben is nagycsaládot. A kettı egybeesésének az emléke is halvány – 

mindössze egyetlen olyan esetet sikerült rögzítenem a ma élı idısek emlékezetanyagából, ami 

közelít a szakirodalomból ismert típushoz. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy: nagycsalád mint 

stratégia viszont létezik.  

 

II. A kapcsolat mőködésének sajátosságai, elvei és dinamikája 

Az idıs generáció kapcsolathálójának leírásához és elemzéséhez igen alkalmas keretelméletnek 

találom Mark Granovetter gondolatát a gyenge és erıs kötésekrıl.131 Azért kerül tehát 

disszertációmban az idıseknek az utódok prokreációs családjával fenntartott kötelékeinek a 

tárgyalása valamennyi kapcsolattípus bemutatása elé, mivel ez jelenti az erıs kötések halmazát, ez 

az a kör, ami a legszorosabban veszi körül az idıseket. Az a bázis, ami a biztonságot, a védettséget, 

az alapvetı kapcsolatokat foglalja magában, ami a leggyakrabban és a legnagyobb mértékben 

mobilizálható, illetve amelyik a támogatásformák legszélesebb spektrumát tartalmazza. A 

kapcsolatháló vertikális elvő szervezettségének megerısítéséhez két tényezı is hozzájárul. Egyrészt 

mindenekelıtt a demográfiai változásokat kell megemlítenem, vagyis az élethossz megnövekedését 

és a fertilitás csökkenését, melynek hatására – Vern L. Bengtson kifejezésével élve – a 

multigenerációs család piramisból babkaró formára váltott át.132 Másrészt pedig a rokonságra 

vonatkozó közösségi normát, mely szerint a vertikális kapcsolatokhoz számtalan kötelezettség 

társul, míg a horizontálisakhoz inkább csak javasolt, de többnyire opcionális cselekvési minták.133 

A vertikális struktúrát pedig hierarchikus rendezıelv szabályozza, mely – a normativitás szintjén 

egyértelmően, a gyakorlatban kissé árnyaltabban – a legközelebbinek a házastársat, ezt követıen a 

gyereket, majd az unokát tekinti.134 Az affinális rokonok többnyire az adott generációs szinthez 

                                                           
131 Granovetter 1991. 371–400. 
132 Bengtson 2001. 5.  
133 Lásd még Falk – Falk 2002. 35–40., Segalen 2003. 356–364. 
134 A szociális háló hierarchikus szervezettségérıl lásd még Wenger 1996. 117–141. 
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kapcsolódnak, de minıségét és erısségét befolyásolja, hogy elsısorban a közvetettség jellemzi 

(meny/vı gyereken keresztül, unokameny/unokavı unokán keresztül kötıdik).  

A családvizsgálatok tudománytörténetében elsıként Elizabeth Bott tekintett a családra 

kapcsolathálóként, és elemezte ennek függvényében, melyen belül a legnagyobb figyelmet a 

házastársi kapcsolatnak szentelte.135 A multigenerációs kötıdések a nukleáris család függetlensége 

és kiterjedtsége (modified extended) körül kibontakozott, a fentebbiekben már említett vita kapcsán 

kezdtek a kutatások elıterébe kerülni, de nem sok olyan munka van, melynek középpontjában az 

idıseknek a családdal kialakított kapcsolathálója lenne. A Howard Litwin által szerkesztett 

nemzetközi kitekintéső kötetet kell megemlítenem, ami a harmadik generáció szociális hálóját 

vizsgálja általában, és ezen belül kiemelt hangsúlyt helyeznek a szerzık az utódokkal fenntartott 

kötıdésekre.136  

Ebben a részfejezetben arra vállalkozom, hogy az idıs szülık és utódaik kapcsolatát 

elemezzem a következı három szempont alapján: érintkezések (találkozások és kommunikáció), 

információáramlás és segítés / támogatás. Megnézem, hogyan találkozik egymással a kognitív 

struktúra és a hétköznapi gyakorlat, milyen elvek és hogyan határozzák meg a kapcsolat 

dinamikáját, milyen stratégiákat alkalmaznak a felmerülı szükségletek kielégítésére, és milyen 

logika alapján hidalják át az épp aktuális hiátusokat. Olyan kérdések ezek, melyek boncolgatásával 

láthatóvá válik a plasztikusan alkalmazott családkoncepció, vagyis az in-group és az out-group 

keretalakításának rugalmas gyakorlata, ami felıl megérthetıvé válik az idısek helye és helyzete – 

kognitív, emocionális és pragmatikai szinten egyaránt – az adott kiscsoportban és a tágabb 

közösségben.   

Általános érvénnyel, tehát mindhárom szempontra vonatkozóan elmondható, hogy az alábbi 

elvek határozzák meg a generációk kapcsolatát: a lakóhelyek közötti fizikai távolság137, a családi 

állapot (mindkét félé)138, a családtagok életkora139, neme140, valamint – az igen nehezen mérhetı, és 

ezért a kutatásokban az objektivitásra törekvés miatt mellızött – érzelmi közelség141.  

 

II.1. Multigenerációs érintkezések: találkozások és kommunikáció 

A multigenerációs kapcsolatokat szabályozó alapvetı normatív álláspont a feltétel nélküli 

elfogadás, lévén, hogy a vérségi kötelék nem választás, hanem adottság kérdése. Amibıl két másik 

                                                           
135 Bott 1957. 
136 Litwin (ed.) 1996. 
137 Erre vonatkozóan lásd még Lawton – Silverstein – Bengtson 1994. 
138 Vö. Vincent 2003. 23–24. 
139 Somlai 1991. 
140 Vö. Finkenauer et al. 2004., Lee – Spitze – Logan 2003. 
141 Silverstein – Bengtson 1997. 429–460., Larson – Almeida 1999. 5–20., Curran 2002. 580. 
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norma is következik: egyrészt az, hogy a szülı mindig megbocsát a gyerekének, illetve hogy a 

gyerek elkötelezett szülıje mellett. 

„… van egy olyan mondás, hogy akármilyen rossz is az a gyerek, csak a mi gyerekünk. És akkó 
is ke szeressük. […] Véleményem szerint akár milyen rossz is vót az a szülı, sıt még akkó is 
megmutatom másoknak, hogy igen, én egondozom, és szeretem is!” 

Erıteljesen normatív, általános és elvont pozicionálással állunk szemben, éppen ezért csak a 

megemlítését tartom fontosnak. A továbbiakban ezt mindössze keretideológiának tekintem, egyfajta 

lelkiismeret-szabályozó és -irányadó elvnek, de a részletekbe menı elemzés ennél lényegesen 

árnyaltabb képet tár majd az olvasó elé.  

A találkozások és beszélgetések gyakoriságát az érintettek lakóhelye közötti távolság 

határozza meg a legnagyobb mértékben – még ha a mennyiségbeli tényezı nem is feltétlenül van 

összhangban az emocionális tartalommal.  

A távolság megítélése bár egyenes arányban van a kilométerek mennyiségével, nem 

arányosan tagolja a megkülönböztetett négy típust, hanem általánosítóbb érvényő. (1) A legsőrőbb 

érintkezések az egy udvaron és a tıszomszédságban élıkre jellemzıek. (2) Közelinek számít a 

távolabbi szomszédban, de egy utcában lakó utód is, akivel, ha valamivel lazább is a 

kapcsolattartás, de mégis szinte olyan gyakori a találkozások alkalma, mint a közvetlen közelben 

lakókkal. (3) A faluban távolabb élık már messziek, és ha nincsen közöttük szorosabb emocionális 

kötıdés, a velük fenntartott kapcsolat nem sokban tér el a környezı településen élı gyerekekkel 

kialakított megoldásoktól. (4) A megye határain kívül élıkkel találkoznak és beszélgetnek a 

legritkábban, és szinte nincs különbség a tekintetben, hogy az utód külföldön vagy az ország 

területén lakik.  

Az egy udvaron élésnek a térhasználat szempontjából több formája van. Közös szobában 

laknak az özvegy idısek gyerekeikkel akkor, ha azok nem házasodtak meg vagy elváltak – legyen 

szó egy vagy két gyerekrıl, különbség nincsen. Amennyiben mindkét szülı él, használhatnak akár 

két helyiséget is, de legfennebb csak a nyári idıszakra jellemzı ez a megoldás, télen mindannyian 

együtt vannak a főtıanyaggal való takarékosság végett. Más a helyzet akkor, ha a házban élı gyerek 

azért van egyedül, mert özvegyen maradt, ugyanis ilyenkor megırzik a külön lakást, és mint teljes 

értékő, bár csonka családmagok, továbbra is külön személyes térrel rendelkeznek – íme, hogyan 

tükrözi a térhasználat a család- és életformák társadalmi elfogadottságának mértékét.  

Külön és önálló entitással rendelkezı házrész jár az utódoknak akkor, ha házasok. Erre két 

megoldást alkalmaznak. A ritkább forma az, amikor az udvaron két épülettel rendelkeznek: egy 

többszobás, a helyi elvárások szerinti rendes házzal, illetve egy kicsivel, amiben mindössze egy 
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szoba, konyha és esetleg kamara található, mely utóbbit az idısek szokták elfoglalni.142 Általában 

viszont egy ház van, és azt osztják kettıbe, mégpedig úgy, hogy a fiatalok elfoglalják az elsı és 

nagyobb szobákat, míg az idıseknek kialakítanak a ház folytatásaként egy kisebb, többnyire szoba-

konyhás megoldást.  

Az egy udvaron élık, akár közös, akár külön háztartást vezetnek, gyakorlatilag folyamatosan 

jelen vannak egymás hétköznapjaiban. Ahogy az elıbbiekben említettem, még ha meg is vonnak a 

két családmag között egyfajta – fıként ideológiai – választóvonalat, ez korántsem jelenti azt, hogy 

ne járnának át rajta rendszeresen. És itt most elsısorban nem a kölcsönös segítségnyújtásra 

gondolok, hanem arra, hogy állandó és részletekbe menı tudásuk van egymás mindennapjairól, 

rálátásuk van egymás életére, illetve tágabb és szőkebb világuk dolgainak folyamatos közös 

átbeszélése következtében hatással vannak / lehetnek egymás nézeteire és döntéseire. A rendszeres 

érintkezés ugyanakkor az idısek lelki komfortjának és biztonságérzetének fenntartásához is 

hozzájárul, ami fordítva nem feltétlenül érvényes – ezzel valamennyien tisztában vannak.  

„…nem szereti az öreg a magányt, mindig úgy szeretné, hogy ott legyen valaki vele, pláne a 
családot. De a családnak mindig futni ke, mindig szaladni ke, nincsen idege, meg ideje se, hogy 
az öregge legyen.” 

A vertikális kapcsolat aszimmetrikussága a szülı életkorának elırehaladtával, gyenge 

kötéseinek megcsappanásával és életminıségének romlásával fokozódik.143 Másként fogalmazva: 

ahogy az egyén saját lehetıségei csökkennek, és korlátozni kezdik a tekintetben, hogy maga 

formálja meg azt a világot, amiben komfortosan érzi magát, illetve ami összhangban van önmagáról 

és életútjáról alkotott és mások felé közvetített identitásával, növekszik az igénye és egyben a 

szüksége is annak, hogy gyerekei fokozott intenzitással legyenek jelen hétköznapjaiban – ami 

minıségi és mennyiségi szempontból egyaránt értendı.  

„Mikó mán az ember gyengül, a Jóatyába s a családjába kell, hogy vesse a reményét. 
Gondviselınk kell, hogy legyen, meg minden.” 

A közvetlen közelség nemcsak ahhoz járul hozzá, hogy csökkentse a magányt, amit az 

öregkor legnagyobb megpróbáltatásának és nehézségének tartanak, hanem fontos szerepet játszik 

abban is, hogy enyhítse az életkor miatt bekövetkezett új élethelyzet kapcsán elkerülhetetlenül 

beinduló identitás-újrarendezési folyamat élességét, illetve lerövidítse a feldolgozhatatlan 

problémák által okozott válságok idıtartamát. A kommunikáció folyamatos jelenléte, illetve annak 

tudata, hogy a fizikai közelség miatt pillanatok alatt elérhetıek és aktivizálhatóak az erıs kötést 

jelentı személyek, biztonságérzetet ad. Az egy udvaron lakás egyfajta garancia a kiszolgáltatott 

élethelyzetek kockázatának csökkentésére.  

                                                           
142 A nagy és a kisház használata az egyéni életút folyamán többször is változhat. S. Mária férjhez menetelekor költözött 
anyósáékhoz, ekkor a kisházat adták nekik használatba. Amikor a gyerekeik születtek, az idısek felajánlották a cserét. 
Fia nısülésekor beköltözött az ekkorra már üresen álló kisházba, de amikor S. Mária özvegyen maradt, úgy döntött, 
átengedi a fiataloknak a nagyobbik házat.  
143 A kapcsolatok aszimmetrikusságáról lásd még Attias-Donfut 2000. 650–652., Wellman 1991. 332. 
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Az együttlakásnak ideális formája tehát a találkozások és a kommunikáció együttes megléte, 

amiben a tölgyesi idısek nagy többsége részesül. Bár van generációs eltérés a tekintetben, hogy 

ezek mennyiségét és minıségét melyik fél hogyan ítéli meg, azaz hogy hol határozzák meg a 

kívánatos és elégséges értékskála határait, komoly és tartós feszültségek forrását ez semmiképpen 

sem képezi. Az elcsúszás, ami a két generáció eltérı helyzetértékelésébıl és stratégiaválasztási 

habitusából fakad, illetve az ezzel kapcsolatban tanúsított konfliktus-megelızési és -kezelési 

hozzáállás kétségkívül az az eset, amelynek kapcsán legnagyobb mértékben érvényesül a 

családmagok külön entitásként való meghatározása. Nemcsak arról van szó ugyanis, hogy az 

együttélésre általában, és különösen a szülı-gyerek kapcsolatra a tolerancia magas szintő 

megvalósításának elvárását érvényesítik, hanem arról is, hogy az eltérı generációhoz és a külön 

kiscsaládhoz való tartozás alapján kognitív távolságot tartanak, mely kapcsolatszabályzó elv 

lényege, hogy egymást nem az in-group, hanem az out-group tagjának tekintik. Ebben az 

értelmezési keretben pedig a kapcsolat megítélésének logikája az elfogadás irányába mozdítja a 

feleket, és elsısorban arra sarkall, hogy elégedetlenség esetén a családmagok önállóságát és a 

kiscsaládok közötti távolságot gondolják újra, és stabilizálják olyan módon, hogy 

kiegyensúlyozottsághoz – még ha kompromisszumokon nyugvó is – jussanak. Bármennyire is erıs 

a hajlandóság arra vonatkozóan, hogy ilyen formában katalizálják a generációs együttélés során 

felmerülı feszültségeket, van az érintkezésnek egy alsó határa, amely alatt ez a stratégia nem 

alkalmazható sikeresen. Ennek illusztrálására említem K. Sára (84 éves) esetét, akivel a fia és 

menye a találkozásokat a minimálisra, a kommunikációt pedig még ennél is alacsonyabb szintre 

csökkentette. Kapcsolatuk gyakorlatilag a létfenntartás biztosításánál megreked, és mindazt, ami 

ezen túl következne, vagyis az életminıség javításában játszana szerepet, elhárítják maguktól. Sıt 

mi több, abban is korlátozzák az idıs szülıt, hogy másokkal tartson fenn kapcsolatot, így a teljes 

magányba számőzik.  

„Betegje vagyok, hogy nem tudok emenni hozzájok [a lányához]. Nem tudok, két botta sem 
tudok. A második szomszédba is alig. Valamikó ki ke mozduljak, me ez a menyem nagyon 
kedves, ügyes, de szótalan, nincs tárgyalni valója. Én meg nem szeretem, hogy mindig egyedő, 
mindig egyedő. Kiülök, bejövök… […] 
Sári néni szokott sokat lenni ott náluk, vagy inkább itt magánál? 
Inkább itt, nem zavarom őket. Kávéznak, beszélgetnek, nem háborgatom. Van amikó bemegyek 
reggelenkint, megkérdi: van mit egyé, van mit reggelizzé? Há, mondom, adjá két deci tejet, 
megiszom, egy kis margarinos kenyérre vagy pástétomos. […] 
Ezárták tılem a telefont. Azt ők meg annyit beszílnek, hogy nem gyızi fizetni. […] 
A szomszédasszony rokon is? 
Rokon. Esı unokatesvír az uramma. […] Együtt vótunk mindég. Jön hozzám.  
Milyen gyakran megy hozzá Sári néni? 
Há, mikó e tudok szökni.  
Miért? Nem engedik?  
Nem enged sehova. Me elesek és összetöröm a csontom, aztán jajgathatok. Így aszongyák, ne 
menjek sehova. Csak emegyek. […] 
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Engedek utánok. Muszáj. Megírtem ezt a kort. Mit vitatkozzak, nincs semmi írtelme?! Rá vagyok 
útalva, rá vagyok útalva, hogy ők adjanak ennem.” 

A tıszomszédban és az egy udvaron lakás között a kapcsolattartást illetıen különbség nem 

sok van. Igaz ugyan, hogy külön kapun járnak haza, és nem futnak egymásba minden alkalommal, 

amikor kilépnek az udvarra, de mivel az udvarok közötti átjárást megoldják egy kiskapuval, és 

kertjeik között sincsen kerítés, a néhány méterrel nagyobb fizikai távolság nem változtat a fentebb 

elmondottakon. Ugyanazokkal a problémákkal kell megküzdeniük, ugyanazok az elvek 

szabályozzák az érintkezést és a konfliktuskezelést, ugyanazok a kognitív struktúrák érvényesek 

egymás helyének és helyzetének értelmezésekor.  

Ha a gyerek nem a közvetlen közelben lakik, hanem kicsivel messzebb, de még az utcában, 

tehát néhány percnyi távolságra, az érintkezések gyakorisága, bár valamivel ritkább, de 

mindenképpen sőrő. Az elıbbiekhez képest az a lényeges különbség, hogy a találkozások nem 

adódnak maguktól, nem botlanak egymásba szüntelenül és elkerülhetetlenül, mint azok, akik 

ugyanazon az udvaron vannak, hanem keresni kell az alkalmakat, és tudatosan tenni annak 

érdekében, hogy lássák egymást és szót váltsanak. A kapcsolatot tehát nem a fizikai közelség 

szabályozza elsısorban, bár ez mindenképpen olyan adottság, ami megkönnyíti és elısegíti a 

közvetlen és gyakori érintkezés lehetıségét. A kötés szorosságára hatással lévı legfontosabb 

tényezık az érzelmi közelség, a családtagok kora, neme és családi állapota.  

Az együttélés és a közös háztartás akár ebben a formában is megvalósítható, ha a két 

generáció erısen elkötelezett egymás iránt. M. Ilona három háznyi távolságra lakik fiától és 

menyétıl, de az egész napot náluk tölti, csak aludni jár haza. Már korán reggel átmegy, rendezget a 

házban, elkészíti az ebédet, gondja van a portára. Nyáron valamivel több idıt van otthon, mert nem 

hagyhatja a kertet, de télen szinte állandóan a fiáéknál tartózkodik, hogy ne kelljen két helyen 

főteniük.  

Sokat számít ugyanakkor a gyermek neme is. Bár a formális kötıdések tekintetében a fiú az, 

akivel több szálon kapcsolódnak egymáshoz, hiszen ıt tartják a szülıi háznál, és ı lesz az örökös, a 

leánygyerek jelentısége a kapcsolattartásban felértékelıdik. Ha van fiúgyerek és meny az idıssel 

egy udvaron, illetve a közelben leánygyerek, igen nagy a valószínősége annak, hogy az utóbbival 

tart fenn szorosabb szövéső kapcsolatot a szülı a fizikai távolság ellenére. B. Pálék példája 

mindössze egy a sok közül144: Két fiúk és egy lányuk van. Egyik fiúk a falu másik végében, a másik 

velük egy udvaron, lányuk pedig 7-8 házzal lennebb lakik. Valamennyi utódcsaláddal jó 

kapcsolatban vannak, de a legsőrőbben mégis lányukkal érintkeznek, aki így fogalmaz a térbeli 

távolság másodlagosságáról:  

                                                           
144 Kiegészítésként íme még két példa, de a sor a végtelenségig folytatható lenne: „egy leánygyermek csak jobban húz a 
szülıhöz, mind egy fiúgyermek”, „Mikit is szeretem, meg szerettem is, de a leányom csak a leányom.” 
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„Jóba vagyunk [anyósáékkal], de azért az anyám más. Úgyhogy, jó, akinek van lánya. Mert 
van fiam, lesz majd menyem, nem tudom, milyen lesz – ha megérem –, de akinek lánya van, 
annak jó. Anyósomnak három fia van és három menye, és mind a három menye itt lakik, ebbe 
az utcába, ő meg a falu másik felibe van, és akárhogy is, csak a menyei.” 

Ami a szülı korát illeti, általánosságban az állapítható meg, hogy minél idısebb, annál 

sőrőbbek az érintkezési alkalmak, de a kapcsolat minıségére többnyire a változatlanság jellemzı. A 

szülı neme tekintetében akkor jelentkeznek a különbségek, ha egyedülállóról van szó, bár az idıs 

hogylétérıl való tudás mint felelısség automatikusan megnövekszik attól kezdve, hogy egyedül 

marad mindkét nemő felmenı esetében. De az özvegy apát valamivel gyakrabban látogatják, mint 

tették azt házastársa elvesztése elıtt, az özvegy anya esetében is ez a tendencia észlelhetı, csakhogy 

visszafogottabb mértékben – ennek hátterében alapvetıen a háztartási teendıkbe való belépés 

szükségessége mértékének változása a szabályozó tényezı. Az irányadó általános elvhez képest 

viszont az alkalmazott megoldások skálája lényegesen szélesebb. A két véglet megmutatása 

kedvéért hadd álljon itt két példa:  

H. László felesége halála óta semmiféle munkát nem végez. Legfennebb csak annyira 
vállalkozik, hogy az elhozott ételt megmelegíti, de ezen kívül minden mást átenged lányának, 
akinek emiatt több ház távolságából naponta többször kell jönnie apjához.  

B. Bálint már felesége betegsége idején is számtalan házimunkába beletanult, a lekvárok, 
befıttek, savanyúságok télire való eltevése sem okoz gondot. A mosni valót a lánya elviszi, 
mivel van automata mosógépe, de minden többit egyedül végez el. Egyedül állósága miatt tehát 
nem szaporodnak szükségszerően a találkozások a temetés elıtti állapothoz képest.  

A faluban távol vagy a környezı településen élı szülıkkel való kapcsolat a távolsági skálán 

körülbelül ugyanazon a szinten található, függetlenül attól, hogy lényeges különbségek vannak a 

kilométerek számát tekintve – ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy az 5-6 km távolságra lévı 

másik falurészbıl vagy Zilahról járnak látogatóba. Ezen esetekben a tényleges fizikai távolság 

csökkentett jelentıséggel rendelkezik a kapcsolattartás szempontjából az érzelmi közelséghez és a 

szülıvel szemben érzett felelısséghez képest. Hiába lakik a szülı a faluban, ha a kötés minısége 

nem éri el azt az értékhatárt, ami motiváló tényezıvé formálhatná át. És hiába lakik a gyerek a több 

tíz kilométerre levı megyeszékhelyen, onnan is haza tud járni minden héten. Miközben egyik 

oldalon több olyan példát is találni, hogy a viszonylag közel lakó generációk esetében az 

érintkezések az ünnepek gyakoriságára szőkülnek, a másik oldalon akár olyan eset is akad, hogy a 

településrıl elköltözni nem akaró apához Zilahról jön fia és menye minden hétvégére.  

Kedvelt stratégia a megye határain túl nem terjedı távolságok esetén a kapcsolattartás egy 

szeletének rituális formába öntése, ami egyrészt strukturálja az érintkezéseket, másrészt az el nem 

szakadás és a szoros összetartozás tartalmainak kifejezésére felettébb alkalmas.  

„Nekem a hétfı a szabadnapom, az általába tölgyesi nap. Olyankor a kertben dolgozunk 
tavasztól ıszig. Télen meg általába édesanyám jön be hétfıi napon. […] Hiába ott vannak 
öcsémék, de mindig örül, mikor megyek. Mindig lesi az autóbuszt, hogy melyikkel megyek. A fél 
11-essel. Mindig mondja, hogy ne menjek, végezzem csak én a munkámat, pihenjek, mert ez az 



 82

egyedüli szabadnapom, és pihenjek. De volt úgy egyik alkalommal, hogy azt mondtam, nem 
valószínő, hogy megyek, mert valamit el akartam intézni a városban. És akkor: jó, persze, ne 
menjek, feküdjek le, és pihenjek. A szokásos idıpontban csak kimentem, és ugyanúgy várt, és 
már elı volt készítve az ebédhez a hozzávaló, úgyhogy csak számított rám. Úgyhogy 
eldöntöttem, hogy tényleg mindig megyek, mert tudom, hogy vár.”  

De ugyanezt a modellt Tölgyesen élı gyerekek is alkalmazzák környéken élı szüleikkel 
szemben. T. Eszterék minden vasárnap templomozás után elmennek ebédelni Bürgezdre, ami 
korántsem jelenti azt, hogy a hét folyamán ne találkoznának még más napokon is.  

A megye határain kívülre, azaz a messzire került utódokkal a kapcsolattartás dinamikája 

lényegesen eltér az eddig bemutatottaktól. Mégpedig két szempontból. Egyrészt túlsúlyba kerül a 

kommunikáció a találkozásokhoz képest, lévén hogy a telefonbeszélgetésekkel igyekeznek áthidalni 

azt a nagy hiátust, amit a csökkentett számú látogatások maguk után hagynak, másrészt pedig a 

látogatások idıtartama változik meg, ugyanis a gyakori és rövid vizitek helyett a ritka és hosszabb 

idıre szóló tartózkodások kerülnek elıtérbe: K. Jánost minden évben elviszi magához Piliscsabán 

élı fia két hónapra, V. Júlia a telet Szegeden szokta tölteni, csak nyáron van otthon a kert rendezése 

végett, J. Béla évente háromszor megy 2-3 hétre Maros megyében élı fiához, ugyanis nyugdíjasként 

hat ingyenes vonatjegye van, H. Erzsébet minden harmadik hónapban elhozza magához völcsöki 

édesanyját, P. Klára édesanyja az ıszt és a telet tölti lányánál Tölgyesen, a többit Kolozs megyében, 

a másik lányánál – hogy csak néhány példát említsek. A találkozások gyakoriságának, kis 

idıközönként való rendszeres ismétlıdésének, illetve a bármikori megkereshetıség lehetıségének 

hiányából fakadó elkeseredésre nem jelentenek vigaszt sem a telefonbeszélgetések, sem az együtt 

töltött idı mennyisége, legyen az akármilyen sok is.   

„Aszontam neki, csak most jutott ez eszibe Marinak, hogy fiam, te, engemet majd nem visz a 
vonat, téged meg nem hoz. Aszongya, hát hogy lehet az édesanyám? Úgy, hogy én 
megöregszek, nem tudok, fiam, felülni, tés is ha élsz, nem tudsz, fiam, felülni. Nem gondolod 
meg te aztat, hogy milyen messzire mész? Akkor ő aszonta, hogy visz a vonat, ő akkor is csak 
azt mondta. Most mikó má jön hazafelé, most mán nyugdíjas, de édesanyám most jutott az 
eszembe, mindjár nem hoz a vonat. Na, látod fiam, engem meg nem visz oda.” – mondja el igen 
szemléletesen fájdalmát a 89 éves anya Suceaván élı lányát emlegetve.  

Mivel nem egykézı településsel állunk szemben, ki kell emelni, hogy a tölgyesi idısek 

egyszerre több kapcsolattípusnak is részesei. Akár úgy, hogy több, netán valamennyi megtalálható 

családjukban az említettek közül, de úgy is, hogy egyazon típus, de annak különbözı formái 

fordulnak elı. Nagy elınye ennek, hogy a variánsok egymást kiegészítve összeadódnak, és így 

nagyobb mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy az idıseket gazdag – vagy legalábbis nem szegény 

– kapcsolatháló vegye körül.  

A szülı-gyerek kapcsolat elemzésekor nem mehetek el szó nélkül két sajátos eset mellett, amit 

a téma utolsó részleteként kívánok bemutatni.  

Elsıként Zs. Irmát említem, aki úgy él 25 éve Tölgyesen, hogy szinte egyáltalán nincsenek 
kapcsolatai a falubeliekkel. („Én most is egy itthonülı vagyok. Nem is megyek a faluba se, nem 
ismer csak összesen vagy 10 család. […] Nem tudtam beilleszkedni, nem tudtam gyökeret 
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ereszteni sohase.”)145 Sajátos életformát választott: bezárta magát a családjába, bár 
mindhárom gyereke más településen él. A találkozási alkalmak viszont – emiatt vagy ennek 
következtében – igen intenzívek, amit tovább fokoznak a gyakori telefonbeszélgetésekkel. „De 
ez az egyedüllét úgy van, hogy csak napokat vagyok egyedül. Mert valamelyik vagy jön, vagy 
én megyek.” 

R. Anna története a másik véglet. Van lánya, mégis teljesen magányos, és gyakorlatilag család 
nélkülinek számít. Mindig is rossz volt a viszonyuk, de 2001. óta nem is találkoztak, 2002. óta 
pedig a levélváltás is megszőnt közöttük. Szatmáron élt magányosan, betegesen, amikor 
megismerkedett a tölgyesi V. Tímeával, akivel arra a megállapodásra jutottak, hogy ha a 
faluba költözik, és itt házat vesz, ennek fejében a fiatalasszony vállalja gondozását. Az elıbbire 
egy éven belül sor került, de az utóbbi már nem teljesült maradéktalanul, ugyanis a 
konfliktusok olyan hamar felemésztették a kapcsolatot, hogy V. Tímea jobbnak látta, ha minél 
elıbb odébbáll. R. Anna ekkor kétségbeesetten újabb gondozó keresésébe fogott, de amint 
megkötötte az új eltartási szerzıdést, rögtön következtek a konfliktusok, és a történet hasonló 
kifejlethez jutott, sıt ezúttal bírósági pereskedésre is sor került. Nem csoda, hogy ezek után már 
senki nem kívánja alárendelni magát R. Anna nehéz természetének, akinek ugyan van közvetlen 
leszármazottja, mégis ugyanabban a nehéz helyzetben van, mint a gyerek nélküli idısek – sıt 
még rosszabban, hiszen sem rokonok, sem jóemberek nincsenek körülötte.146   

A kapcsolattípusok hierarchiája tekintetében egyértelmően a szülı-gyerek kötés a legerısebb, 

de rögtön ezt követıen a nagyszülı-unoka kapcsolat következik.147 A földrajzi távolság az ı 

esetükben is fontos kapcsolatszabályozó tényezı, de más tagolás figyelhetı meg. A következı négy 

csoportot érdemes külön kezelni: (1) nagyszülıkkel egy udvaron vagy a tıszomszédban lakó, (2) a 

faluban máshol lakó, (3) a környezı településeken élı, (4) illetve a távolabbi városokban, falvakban 

élı unokák. A kapcsolatalakítási stratégiák többnyire ugyanazok, viszont a gyakorolhatóság 

lehetıségei eltérıek. A közvetlen közelségben lévık esetében több a közös tevékenység és 

beszélgetési alkalom. Viszont épp a gyakori vagy szinte állandó jelenlétbıl kifolyólag a nagyszülı 

is jobban beépül a normalitás világába, lakóteréhez és életmódjához kevesebbé asszociálják a 

többlet vagy a különlegesség jelentéseit. Azok, akik a faluban, bár kicsivel távolabb laknak, 

nagyobb szabadsággal rendelkeznek a nagyszülı-unoka kapcsolat irányítását illetıen, és saját 

érzelmeik, illetve szükségeik szerint maguk is alakítói ennek, ami hozzájárulhat a kapcsolat 

tudatosításához és tartalmainak elmélyítéséhez. A környezı településeken élık többnyire hétvégén, 

ünnepeken (egyházi ünnepek esetében az ünnep másodnapján), illetve vakációkban találkoznak 

nagyszüleikkel, ami egyrészt magában hordozza az eltávolodás lehetıségét, de ugyanakkor fel is 

erısíti a harmadik generáció életterének és életstílusának a varázsát, ellensúlyozva ezáltal a 

                                                           
145 A faluban számtalan alkalommal teszteltem kijelentését, mert azt gyanítottam, hogy a beilleszkedési gondok miatti 
keserősége fogalmaztat meg vele ilyen túlzásokat. De tévedtem. Tényleg nem ismerik. Csak a közvetlen szomszédok 
tudnak létezésérıl, ám családjáról és életérıl már nem rendelkeznek semmiféle információval.  
146 A történet további részleteirıl az 5. fejezet II.1.d. részében lesz szó.  
147 Bár az unokák a nagyszülık kapcsolathálójának kiemelt pontjai, kevés figyelmet szenteltek ennek a kutatások A 
Howard Litwin által szerkesztett tanulmánykötet például kimondottan az idısek szociális hálójával foglalkozik, de 
meglepı módon egyetlen tanulmány kivételével (Attias-Donfut – Rozenkier 1996. 31–53) nem esik szó a nagyszülı-
unoka kapcsolatról. (Litwin (ed.) 1996.) A témában rejlı lehetıségre csak az utóbbi években figyeltek fel: Attias-
Donfut – Segalen 2001., Falk – Falk 2002., Mueller – Elder 2003. 404–417., Cohen V. 2005. Két magyar példa: Somlai 
1991. 129–147., Csománé 1992. 85–98.A tölgyesi unoka – nagyszülı kapcsolatról készített részletes elemzést lásd 
Turai 2006. 345–377. 
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gyakorlati szinten jelenlévı szakadékokat. Az, hogy a két alternatíva közül melyik lesz az erısebb, 

nagymértékben függ attól, milyen lelki affinitás van a nagyszülı és az unoka között, valamint attól, 

hogy a szülı milyen szerepet játszik a kapcsolatban lévı hiátusok áthidalásában. A nagyobb, már 

önmagukban utazó unokák esetében a nagyszülı szerepkészlete bıvülhet: szállásadóvá válhat. A 

faluban lévı diszkó ugyanis az egész környék számára vonzó szórakozási hely, így az ide érkezı 

unokák a szombati bulizás után a nagyszülıkhöz húzódnak be kialudni magukat, ahonnan majd 

csak vasárnap délben mennek haza. A távolabbi településeken élıknek többnyire csak a 

vakációkban örvendhetnek, a velük való kapcsolat erıteljesen közvetített, a szülı képezi azt a 

csatornát, amin keresztül az információk közlekednek, illetve aki a találkozási alkalmakat irányítja. 

Ennek ellenére érzelmi síkon a kötıdés lehet intenzív, s bár gyakorlati szinten ritkán aktivizálódik 

kapcsolatuk, ez nem feltétlenül károsítja az affektív viszonyt.  

A felnıtt unokák és a nagyszülık kapcsolata más szempontok szerint mőködik, illetve eltérı 

formákat öltenek a megvalósulási variációk. Két lényeges új tényezı jut szerephez ugyanis: az 

unoka önálló családot alapít, és új elfoglaltságai miatt háttérbe szorul a nagyszülı, másik részrıl 

pedig számolni kell azzal, hogy ekkorra a nagyszülı olyan életkort ér el, amikor képességeinek 

hanyatlása már nagymértékben korlátozza ıt mindazon dolgok megtételében, amivel a nagyszülı-

unoka kapcsolat formálásához eddig hozzájárult. Lényegében az állapítható meg, hogy a 

kapcsolatalakítási folyamat ekkorra lezárul, azok a jelentések, amelyekkel eddig sikerült feltölteni, 

rögzülnek, s csak a kapcsolattartás intenzitásában tapasztalható változás. Azt, ami a kapcsolat 

esszenciáját képezi, magukba zárják és ebben a formában viszik tovább.  

A falu határain kívül élı unokák esetében – és itt már szinte nincs is releváns különbség 

aszerint, hogy a szomszédos vagy távolabbi településen élnek – jelentısen elsekélyesedik a 

kapcsolat, és felerısödik a szülık közvetítı szerepe.  

A faluban maradtak esetében is számolni kell a viszony átalakulásával. A felnıtt unoka 

elfoglalt, dolgozik, neveli gyerekeit, ha ideje van, szüleihez, anyósához, apósához megy, vagy 

komáihoz, szintén felnıtt testvéreihez stb. A nagyszülı már alig-alig fér bele az idıbe, inkább 

üzennek egymásnak. Jobb helyzetben vannak azok az idısek, akik még tudnak annyira járni, hogy 

eljöjjenek ık maguk, de akik még ezt sem tudják megtenni, azoknak meg kell békülniük a 

várakozással. A fellazulás igaz nemcsak a találkozások gyakoriságára, de a kapcsolat tartalmaira is. 

Ha barát is volt a nagyszülı, az idıvel  már csak a múlt szép emléke lesz, mert már nincsenek közös 

beszédtémák, nem látja át az új élethelyzeteket, nem látja át és nem érti az unoka életét.  

A kapcsolat szorosságának megırzésére akkor van a legnagyobb esély, ha a felnıtt unoka egy 

házba vagy udvarra költözik a nagyszülıvel. Ám ez legkevésbé sem nevezhetı gyakorinak, hiszen 

ritkán merül fel fészekrakási alternatívaként az unokák esetében. A tendencia inkább az, hogy 

amennyiben nem tudják megoldani az ifjú generáció új lakásba való költöztetését, illetve a 
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házméretekbıl vagy inkább a fiatalok függetlenségi törekvéseit prioritásnak tekintı mentalitásból 

kifolyólag önálló házat akarnak biztosítani nekik, a szülık vállalkoznak a költözésre, és ık lesznek 

azok, akik a továbbiakban a harmadik generációval alkotnak törzscsaládot. Van mégis néhány eset 

arra vonatkozóan, hogy a legfiatalabb és a legidısebb generáció az együttélésre vállalkozik. Bár 

jelentıs különbségek vannak ezek között, általánosságban mindenképpen elmondható, hogy a 

szülı-gyerek viszonylatban elmondottakhoz ezek a kapcsolatok a szabályozó elveket illetıen 

hasonlítanak, de az érzékelt és konfliktus-megelızı stratégiaként fenntartott távolságok nagyobbak.  

Három oka, és ebbıl kifolyólag három típusa van Tölgyesen a nagyszülı-unoka 

együttélésnek. A legszorosabb a kötelék akkor, amikor a közös élet gyerekkorban kezdıdött, és az 

egymásért vállalt felelısség közvetlen, vagyis, amikor a nagyszülık az anya halála miatt felvállalták 

a szülıi feladatokat. Ilyenkor, ha nem is rövidül meg az életkori különbségbıl adódó generációs 

távolság, az átjárás gyorsabb és zökkenımentesebb. Ennél lazább szövéső, de erıs a kapcsolat, 

amikor az unoka felelısséget érez az idıs nagyszülı iránt, még ha nem is teljesen önkéntesen 

költöztek egy házba, hanem lakásprobléma, vagy a köztes, a gondozásért elsıként felelıs generáció 

hiánya miatt. Ez a helyzet szükségszerően a gyakori érintkezést és az egymás életébe való 

implikálódást hozza magával, aminek kezelése kicsivel nehézkesebb, mint az egymást követı 

korosztályok esetében. A példaként említhetı két esetben eltérı módszerekkel élnek. P. Erzsébet és 

unokája között folyamatos alkufolyamat zajlik az autoritásra és az önállóságra vonatkozó 

elképzelések egyeztetésérıl, de mivel évek óta nem tudnak megnyugtató, mindkét fél által 

elfogadható konszenzusra jutni, a súrlódások – ha többnyire látens módon is – és egyeztetések 

szünet nélküliek. Ettıl gyökeresen eltérı J. Ágnes és unokája kapcsolata, amit alapvetıen az 

együttélésükhöz vezetı tragédiának (J. Ágnes férje és lánya gyors egymás utáni halála) mély 

fájdalma határozza meg, és ezért a felmerülı nézeteltéréseket szomorúsággal, szánalommal, és 

ebbıl fakadóan erıs emocionális szolidaritással hidalják át. Végül pedig azokat említem, akik 

ugyan együtt laknak nagyszüleikkel, de igyekeznek a lehetı legnagyobb távolságot fenntartani – 

legalábbis amennyire a közös udvar ezt lehetıvé teszi. İk csak a fizikai teret osztják, egyébben nem 

kívánnak közelebb kerülni egymáshoz, és a lehetı legkevésbé sem akarnak változtatni azon a 

normán, miszerint a harmadik generációért elsısorban a második felelıs.  

Végül pedig a dédunoka – dédszülı kapcsolatról kell szólnom, ami igen röviden összegezhetı. 

Itt már csak három típus létezik: (1) dédszülıvel egy udvaron, (2) Tölgyesen, illetve (3) a falu 

határain kívül élı dédunoka és dédszülı kapcsolata. Az elsı esetben van valós esélye annak, hogy 

közvetlen és személyes tartalmakkal rendelkezı viszony alakuljon ki. A második csoportba tartozók 

esetében erıs a közvetített jelleg, ritkák a találkozások, illetve kicsi a valószínősége az affektív 

kötés kialakulásának, mert ha a dédszülı szeretetet is érez és közvetít a kicsik felé, ık inkább 

egyszerően csak unják az öregeket, és nem tudnak mit kezdeni velük. A harmadik típus olyan nagy 
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távolságokkal terhes, hogy az egymásról való tudást és az évenkénti vagy inkább néhány évenkénti 

egyszeri találkozást foglalja maximum magában, de nem ritka, hogy csak fényképen látják egymást.  

 

II.2. „Tanácsot könnyő adni, kalácsot nehezebb” – Az információáramlás formái és korlátai 

Az érintkezések típusainak részletes értelmezése után megfigyelhetıvé válik az információátadás 

mechanizmusa is. A kapcsolatok jelentik ugyanis azt a csatornát, amin keresztül az ismeretek 

közlekednek, így az érintkezések intenzitása és minısége korántsem mellékes fontosságú 

szempont.148 Minél gyakoribb a kontaktus, annál sőrőbben és annál nagyobb mennyiségben 

áramlanak az információk. A mindennapos találkozás és / vagy beszélgetés kínálja a legtöbb 

alkalmat, miközben a távolsági kapcsolat korlátozza leginkább. De a kérdés mégsem ilyen 

egyszerő, nem írható le csupán az érintkezések oldaláról, bár továbbra is hangsúlyozom, hogy ezt 

alapvetı feltételnek tekintem.  

Mivel az információ nem semleges, hanem tartalma miatt véleményt foglal magában, és 

ugyanakkor véleménnyel illethetı, továbbadása nagymértékben függ attól, hogy a kibocsátó és a 

befogadó hogyan pozícionálja magát az információhoz képest. Ez pedig igencsak kényes kérdés. A 

tanácsadás és a beleszólás közötti választóvonal nagyon érzékeny határ, amit tovább fokoz, hogy 

nem is stabil – témától és személyiségtıl függıen el-elmozdul, de ugyanakkor idıben is változik 

egyazon egyén és kapcsolat esetében is. És itt most nem azokról az egyszerő esetekrıl kívánok 

beszélni, ahol mindkét fél esetében egyértelmő, hogy a közlés a befolyásolás és a beavatkozás 

szándékával hangzott el, hanem sokkal inkább azokról, amelyek folyamatos újragondolást 

igényelnek, amelyek mentén a kapcsolat maga is újrarendezendıvé válik idınként.   

A tanács és a beleszólás problémája az egyik legtipikusabb generációs feszültségforrás, s mint 

ilyen, a nukleáris családideológia megrajzolásában játszik fontos szerepet. Bár ennek valamennyien 

tudatában vannak, nem oldható meg a kérdés a banális „Ne szólj szám, nem fáj fejem”– stratégiával, 

mert ezzel gyakorlatilag megszőnne mőködni a kapcsolat. Nap, mint nap jönnek-mennek az 

üzenetek, de ahhoz, hogy ez így lehessen, elızetesen konszenzusra kellett jutniuk a feleknek abban, 

hogy ki meddig mehet el, vagyis hol nem lépnek át a beleszólás felségterületére. A két pólus 

definiálásával kapcsolatban felmerülı probléma a függetlenség kérdéséhez megy vissza. A fiatalok 

számára a hangsúly az autonómia kiharcolásán van. Az idıs generáció esetében viszont tovább 

árnyalja a pozícionálás nehézségét a múltból hozott viszonyítási alap, amirıl ugyan nagyon jól 

tudják, hogy nem használható az aktuális körülmények között referenciapontként, mégis nehéz 

elvonatkoztatni tıle.  

„Édesanyámnak én nem mondtam vóna egy rossz szót aranypénzír! De mos mán hamar 
odamondják: maga hallgasson, maga nem tudja úgy, magát ne érdekelje semmi.” 

                                                           
148 A kapcsolat jelentıségérıl az információáramlásban lásd még Lin 2001. 19–28. 
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„De azér annál nagyobb tiszteletben tartottam, mint hogy egyszer odamondtam vóna, hogy 
bizony, ha elengedett vóna tanulni, nem ez lett vóna a sorsom. Mer csak mindenhol meg kell a 
fizetésír dógozni. De ez a földmőves munka, a forró napon kapálni! Még akkor nem voltak 
gépek, aratni is úgy arattunk, kiskaszáva szedtük a markot, kötöttük kévébe, úgyhogy bizony 
nagyon nehéz vót. De soha nem mondtam, soha nem mondtam, hogy bizony könnyebb lett volna 
a sorsom, ha akkor elenged tanulni. Nem! […] Nem szabad mindenér megszólni. Bele kell 
nyúgodni abba, most ez a divat, itt így van, nem várhatja az idıs ember azt, hogy úgy 
viselkedjen, vagy úgy öltözködjön, olyan legyen az életmódja, mint a miénk. Mert hát az mán 
régen vót, elmúlt.” 

Az idısek helyzete háromszorosan nehéz a tanács / beleszólás vitához való kiegyensúlyozott 

pozíció megtalálásában. Egyrészt tagadhatatlanul hatalmi harcról van szó, ugyanis családi 

viszonyokat és hierarchiákat rendez el az, hogy ki, mikor és hányszor szólhat hozzá adott témához, 

illetve milyen mértékben választhat szabadon a tekintetbe, hogy mondanivalójával a közléstıl a 

befolyásolásig terjedı skálának melyik fokát célozza meg. Másrészt az elızetes modell miatt – ami 

jelentısen eltér e tekintetben is az aktuálisan alkalmazottaktól – nem tudják egyértelmő 

oldottsággal, hanem sokkal inkább csak tudatos stratégiaválasztással kialakítani azt a szerepet, 

amelyet helyesnek vélnek önmaguk számára. Harmadrészt pedig az identitásukat és életútjukról 

való nézeteiket is újra kell rendezniük ebbıl a nézıpontból, hiszen tudásuk és tapasztalatuk 

elismerése vagy megkérdıjelezése egyúttal az évtizedek alatt felhalmozott és az idıs korba, a 

megérkezés szakaszába hozott értékek beszerzésének technikáját is minısíti. Nehéz tehát az 

elszámolás és aratás idején, amikor a visszatekintéshez az elégedettség és megnyugvás érzését 

lenne jó társítani, azzal szembesülni, hogy korántsem olyan egyértelmő, és egyáltalán nem mindig 

az övékkel megegyezı a tudásuk megítélése. Nem kis iróniával diagnosztizálják tehát a helyzetet 

ezzel a mondással:  „mán többet tud a csirke, mint a tyúk”. Mindezek ellenére mégis a szülı az, aki 

nagyobb valószínőséggel választja az elhallgatást, a visszavonulást, mégpedig azért, mert a cél – 

most is, mint általános érvénnyel másra vonatkozóan is – a konfliktus megelızése, másrészt pedig a 

szülı ambíciója elsısorban nem a vita megnyerése, hanem a generációs ragaszkodás el nem 

vesztése, sıt erısítése, ami az idısödés mértékével egyre dominánsabb.  

„úgy érzem, hogy ı magukat sokka okosabbnak tartják, mind én vagyok. Szóal ezt érzem én. 
Akkó hogy tudjak én oda beavatkozni?! Értem? Na. Én mán… Hogy mondjam? Én nem akarom 
aztat, hogy valamive valahogy megsértsem, hogy én azt akarjam mutatni, hogy én több vagyok 
náloknál. Én mindig visszahúzódó vótam, hogy nem baj, nem baj… csak ippeg szeressenek.” 

A másik oldalon viszont más a konszenzuálisan elfogadott stratégia. Mivel a fiatalabb 

generációkra vonatkozóan is a konfliktus-megelızı magatartás az alapvetı elvárás, nekik is erre kell 

törekedniük, ha helyesen akarnak eljárni. De az ı esetükben ennek eléréséhez egészen más út vezet, 

ami sokat elárul a korosztályok közötti reciprocitás elvének aszimmetrikusságáról: 

„Úgyhogy meg kell hallgatni, én nem mondom, me én olyan vagyok, aki nem szereti, hogy 
dirigáljanak, vagy irányítsanak. Én megyek az én fejem után, aztán ha sikerül, sikerül, ha nem, 
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nem, de azér meghallgatom. […] Nem szoktunk vitázni semmin. Ha mondja, ráhagyjuk, azt ha 
akarom, úgy csinálom, ha nem, nem.” 

Az információterjedés irányát egyrészt a téma jellege, másrészt a családon belüli 

erıviszonyok határozzák meg, a témákat pedig a családtag életkora, neme és esetleges 

szakképzettsége szabályozza.  

A hagyományos munkamegosztásból kifolyólag az idıs nık elsısorban a háztartással, 

gyerekneveléssel, kertgondozással és genealógiával kapcsolatos, az idıs férfiak a földmővelésre, 

építkezésre, kisebb-nagyobb szerelési tevékenységekre vonatkozó ismeretek birtokosai. Ez jelenti 

az általános tudáshalmazt, amire rárakódnak a különféle szaktudások és egyéni képességek. De 

ugyanakkor mindez nem egyéb, mint általános kínálat, egyfajta potenciális készlet, aminek az 

igénybe vétele épp annak függvénye, hogy az utódok milyen minıségeket társítanak szüleik, 

nagyszüleik tudásanyagához. Hozzá kell még tenni ehhez azt is, hogy nemcsak az egyes 

tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek megváltozása gyengíti az idısek tudásközvetítı szerepét, 

hanem a szocializáció idıtényezıi is. Szülı-gyerek viszonylatban az alapvetı ismereteket még az 

idıskorba érkezés elıtt átadja a szülı, úgyhogy igen szőkösre zsugorodik az a tartomány, ami ekkor 

még többlettel járulhat hozzá a korábban megtanítottakhoz. Nagyszülı-unoka esetében, mivel 

nagyobb a generációs távolság, és ebbıl kifolyólag az életmóddal kapcsolatos elképzelések is 

erıteljesebben eltérnek egymástól, kisebbre szőkül az igényelt ismeretek halmaza. Idıs nagyszülı a 

genealógia, a régi családi és településsel kapcsolatos történetek, illetve néhány sajátos háztartási 

technika tudásának hordozója mindössze, ám ezekre az információkra többnyire visszafogott 

lelkesedéssel tartanak igényt az ifjak.  

Ezzel ellentétben a fiatalabbak információ-kibocsátó jelentısége megnövekedett és 

felértékelıdött149. Sıt, minél jobban öregszik a szülı, annál nagyobb mértékben veszi igénybe az 

utódok szellemi többletkészletét. A fiatalabb nık a konyhai újítások, az életmódvezetés, az 

egészség, az új szokások és a régi szokások új elemei, a férfiak pedig az ügyintézés, valamint a 

különféle szakmai ismeretek kapcsán kerülnek információ-közvetítı szerepbe.  

„Tanácsot én kell kérdezzek tüllük: te, hát ez hogy van? Eztet hogy híják? Evvel mi van? Evve 
mit szoktak csinálni? Most mán odajutottunk, hogy mik vagyunk a kisebbek, ık a nagyobbak. 
Így van. Mert hál’ Istennek olyanok az unokák, hogy meg is illeti az, hogy ha valamit nem 
tudunk, megkérdezzük. Olyanok az unokák most. Még azt mondhatjuk, hogy a dédunokák is 
mind olyanok, olyan életkorúak, hogy meg lehet őket hallgatni.” 

 

II.3. Segítés, támogatás – terjeszkedés akár a nagycsalád-stratégiáig  

Az elıbbiekben bemutatott két téma során a nukleáris család ideológiájának megformálási 

módozatait, valamint a törzscsalád-dimenzióba való átlépés lehetıségeit láthattuk – mindkét esetben 

                                                           
149 Vö. Keszeg 1982. 256. 
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igen érzékeny és plauzibilis határkijelölési stratégiákat és folyamatos alkufolyamatokat láthattunk, 

melyek egyrészt elveket jeleztek, másrészt pedig a dinamikus mőködtetés esélyeit tárták fel 

elıttünk. A generációk között alkalmazott segítési formák tágítják a család kereteit, és már nemcsak 

arra engednek rálátni, hogyan és mikor lép át a kiscsoport nukleáris családból törzscsaládba, hanem 

arra is, hogyan szervezıdnek akár nagycsaládformába.150 Ez az a szint ugyanis, ahol a családmagok 

összekapcsolják magukat, közös érdekek alá rendelik magukat, és olyan stratégiákra vállalkoznak, 

melyekkel az – ezúttal – egységként elgondolt nagycsalád identitásának megtartása, státusának 

emelése, gyengeségek korrekciója a lehetı legoptimálisabb módon megoldható. Az álláspont abból 

az alapelgondolásból gyökerezik, miszerint a kiscsalád törékeny és kiszolgáltatott formáció, 

kontextusát a vérségi szálon közvetlenül kapcsolódó családmagok jelenthetik, aminek 

következtében ez egyfajta szociális buroknak tekinthetı, ami a védelmet és a biztonságot garantálni 

tudja.  

Bár a nagycsalád vertikális és horizontális kötéseket egyaránt tartalmaz, az aktivizálhatóság 

esélyének tekintetében ezek nem egyenlı erısségő, hanem hierarchikus viszonyban lévı 

kapcsolatok. Tölgyesen ugyanis csak a vertikális tengely köré rendezve lép mőködésbe151: csak 

akkor mozgósítható, ha a harmadik generáció valamely problémájának megoldása teszi 

szükségessé, ha az idıs szülı fogalmaz meg prioritást az utódcsaláddal kapcsolatban, és 

szorgalmazza annak közös elısegítését, illetve csak addig, amíg él és kézben tartja a nagycsaládi 

kereteket a legidısebb generáció. Ezért tehát az idısek felıli családelemzés a legalkalmasabb arra, 

hogy a törzscsalád és nagycsalád közötti átjárási technikákat megláthassuk és megérthessük.  

A multigenerációs redisztribúció elemzésével foglalkozó szakmunkák fı témái: nukleáris 

család versus módosított kiterjedt család152, a szocializmus és / vagy modernizációs tendenciák 

hatása a generációs viszonyok megváltozására153, a vertikális szálon történı átörökítés, átadás 

technikái154, valamint a támogatás típusai155. Az alábbiakban valamennyi kérdést érinteni fogom, de 

a gondolatvezetés fonalaként ez utóbbit használom rendezıelvként. Ugyanakkor hangsúlyozom 

még azt is, hogy a segítségnyújtásról és nem a gondozásról lesz szó, mivel erre a késıbbiekben 

külön kitérek.  

A Tölgyesen folytatott terepmunka tapasztalata négy támogatási típus elkülönítését indokolja: 

(1) instrumentális, (2) szociális, (3) emocionális és (4) rituális-transzcendentális. Természetesen, 

                                                           
150 Lásd még Jávor 2007. 3–58. 
151 Kivétellel akkor találkozunk, amikor valamilyen krízishelyzet áll be, ugyanis ekkor a vertikális kötés megléte nélkül 
is képesek átmenetileg nagycsaládként fellépni a horizontális családmagok.  
152 Lásd fennebb részletesebben.  
153 Közép- és Kelet-Európára összpontosító írások: Cseh-Szombathy 1971. 147–168., Zsigmond 1978. 151–171., Cole 
1981. 71–116., Hamar 1981., 1982. 663–68., Keszeg 1982. 253–257, Kerblay 1996. 442–475., Kohli 1996., Paládi-
Kovács 1997. 169–173., Kligman 1998. 
154 Attias-Donfut 2000. 643–684., Segalen 2003. 350–376., Robila 2004. 141–154. 
155 Utasi 1991. 169–193., Attias-Donfut – Rozenkier 1996. 31–53., Litwin 1996. 1–13., Melkas – Jylhä 1996. 99–116., 
Ikkink – Tilburg – Knipscheer 1999. 831–844. 
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ezek szoros kapcsolatban vannak egymással, a legtöbbször összefonódva járulnak hozzá egy-egy 

probléma rendezéséhez, ezért a kategóriákra bontás nem tekintendı egyébnek, mint a prezentálást 

és az elemzést megkönnyítı eljárásnak. A támogatás jellegét és mértékét magyarázó háttértényezık 

pedig az alábbiak: fizikai távolság, életkor, nem, családi állapot és a kapcsolat minısége.  

 

II.3.a. Az instrumentális támogatás címke alá a materiális és a humán erıforrás alkalmazását 

sorolom, melyek alapszinten a létfeltételek biztosításában, továbbá pedig az életszínvonal 

emelésében játszanak szerepet. Mivel a közösség identitás-tulajdonító habitusa az egyéneket nem 

individuumként, hanem családok tagjaiként kezeli, közös érdeke a kiscsoportnak, hogy valamennyi 

sejtjét nagyjából ugyanazon a szinten tartsa, kivédje az esetleges lefelé mozgásokat, korrigálja a 

hibákat, s ha teheti, járuljon hozzá azok felfele irányuló mobilitásához, akik a legnagyobb eséllyel 

indulnak ennek neki. Az erık és erıforrások összeadása nagyobb hatékonysággal képes mindezek 

megvalósításához hozzájárulni. Másrészt pedig a haszon is több szinten oszlik el, mert bár a 

segítség adott személy vagy családmag felé irányul, a sikerre vitt feladat pozitív következményei 

mindannyiukra visszahatnak.  

A családi redisztribúcióra vonatkozó általános normák: az igazságosság, a kölcsönösség és az 

adott segítségtípusokhoz való egyenlı hozzáférés lehetısége. Mégis számtalan apró szabály vagy 

épp szabálytalanság árnyalja a gyakorlatot. Elég ha csak az instrumentális támogatás két formáját 

nézzük, máris megmutatkozik egy különbség, mégpedig az, hogy miközben a materiális segítség 

címzettjei elsısorban a fiatalabb generáció tagjai, addig a humán erıforrás aktivizálására inkább az 

idıseknek van szükségük. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ezen javak és szolgáltatások 

viszonzása nem oldható meg az abszolút értelemben vett reciprocitás alapján, hiszen a csere alapú 

segítés lényege épp az, hogy nem azonos természető támogatások közlekednek a kötéseken, hanem 

ki-ki azzal járul hozzá a másik boldogulásához, amibıl ı rendelkezik többlettel. Másrészt a 

kölcsönösség feltételének teljesülése mérlegelésekor nem egyszerően csak a felajánlott érték 

minısítésére kerül sor, hanem a kalkulációs eljárás része a felajánló teljes erıforráskészletének 

felbecsülése is, ugyanis – ha már az igazságosság erkölcsi normájánál tartunk – mindenki csak 

magához képest ítélhetı meg: bár törekednek a viszonzás minél tökéletesebb megvalósítására, az 

elfogadottság határain belül marad, ha a családi network gyenge és szegényebb tagja kisebb 

mértékben téríti meg a kapottakat. Végül pedig az idı dimenziója árnyalja a kalkulációs logikát, 

lévén, hogy a kölcsönösségnek vannak rövidtávú és hosszútávú formái is, ami nemcsak azt jelenti, 

hogy a viszonzásra egy késıbbi idıpontban kerül sor, hanem azt is, hogy eközben a szolgáltatás és 

juttatás értéke is megváltozhat, amirıl megfeledkezni korántsem javasolt.  

A nagycsaládon belüli egyensúly fontos feltétele, hogy a szülık egyformán – úgy értve, hogy 

az épp felvázolt számítási technikák szerint egyformán – támogassák valamennyi gyereküket és 
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unokájukat: „Nekem van négy gyerekem, két lányom, két fiam. Mutatom a négy ujjamat. Ha 

bármelyiket levágom, mindegyik ke, hogy fájjon. S aztat nem tudom megtenni, hogy kiválasztást 

tegyek. Azt mondtam, nekem van négy gyerekem, itt minden ötbe oszlik, me mindegyikünknek ke 

jusson. Ez a becsületessíg.” Bár az idısek nagyon törekednek az egyenlıségre, a normatív elvárás 

nehezen elégíthetı ki maradéktalanul. A kisebb és többnyire könnyőszerrel korrigálható 

különbségtételek mellett van néhány komolyabb súrlódást eredményezı eset, aminek súlyossága 

abban rejlik, hogy a nehezen megoldható egyenlı / egyenlıtlen juttatás nem változik rotációs 

alapon, hanem elıfordulhat, hogy a kedvezményezett személye következetesen ugyanaz marad. 

Elsı problémaként az merülhet fel, hogy a közelebb lakó gyereknek több jut és gyakrabban. A 

potenciális feszültséget az idıbeli dimenzió vezeti le: a közelben élı utód valószínőleg jobban veszi 

majd ki a részét az idısgondozásból. A másik különbségtételre a rászorultság elve alapján kerülhet 

sor, ami elvileg belefér a morális szempontokra is odafigyelı számításokba, de ha a testvérek nem 

ugyanúgy minısítik egymás helyzetét, mint a szülık, és nem úgy érzékelik a rászorultság mértékét, 

mint ahogyan az a juttatásokban megmutatkozik, az elégedetlenség elkerülhetetlen. A harmadik, és 

egyben legérzékenyebb pont a kedvenc kérdése, legyen az a kisebbik gyerek, a fiú vagy éppen a 

leány. Expliciten nagyon ritkán kerül sor ennek felvállalására, viszont a támogatás mértékébıl az 

utódok számára világosan levonhatók a következtetések, aminek ellensúlyozása semmilyen 

formában nem oldható meg, a kapcsolatok érzékeny sebek hordozói lesznek, még ha nem is jutnak 

el a nyílt konfliktusig.  

A támogatások dinamikájának ismertetése után a támogatások tárgyára irányítom a figyelmet. 

Elsıként a materiális javakkal való gazdálkodásra térek ki, majd pedig a munkajellegő 

segítségnyújtásra.  

A materiális javak elemzése is tovább-bontható. Egyrészt a javak természete alapján, 

miszerint megkülönböztethetı egymástól a pénzbeli és a nem monetáris, de pénzbeli értékkel 

rendelkezı tárgyak adása, kölcsönzése. Másrészt pedig a javak adásának formája szerint, hiszen 

különbség van az ünnepi, ajándékjellegő és a hétköznapi, az elsısorban pragmatikus célokat 

szolgáló juttatások között.  

Szülı-gyermek viszonylatban pénz adására ritkán kerül sor, kölcsönadásra viszont annál 

inkább – lévén, hogy ez a legerısebb kötés, egymásra számíthatnak elsısorban, illetve a bizalom is 

ennek a kapcsolattípusnak a leginkább velejárója. A szülı öregedésének elırehaladtával a pénzbeli 

segítség iránya megváltozik: míg az idıskor kezdetén a fiatalabb generáció részesül elsısorban 

pénzbeli támogatásban, ez megfordul a szülı életéveinek gyarapodásával, és a hanyatlás 

mértékének ütemét követve fokozódik. A nagyszülı-unoka kapcsolat e tekintetben konstans: az 

anyagi juttatás élvezıje mindig az unoka.  
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A pénzadás hátterében háromféle motiváció figyelhetı meg. Egyrészt konkrét célok elérése 

érdekében járulnak hozzá egymás korlátozott erıforrásainak kiegészítéséhez: utódok esetében a 

lakás (beleértendı a lakásfelújítás is), az autó vagy egyéb modernizációs eszközök (pl. mosógép) 

megvásárlását segítik, idıseknél viszont a gyógyszerek és a különféle egészségügyi ellátások 

elérése igényel támogatást. A nagyszülık ugyanakkor unokáik taníttatását is igyekeznek 

finanszírozni, amire különösen a felsıfokú végzettség megszerzése érdekében lehet szükség. B. 

Klára egy tehenet adott el, hogy a Magyarországon tanuló unokája rendelkezhessék a tartózkodási 

engedély megszerzéséhez szükséges összeggel.  

Másik oka a pénzbeli juttatásnak a mentalitás- és életmódbeli távolság. Fıleg a nagyszülı-

unoka kapcsolatban merül fel, hogy az idıs nem tudja követni az ifjak preferenciáit és ízlésbeli 

változásait. Már annyira nincs rálátása a felcseperedı generáció életére, hogy nem tudja mivel 

szerezhetne örömet, vagy hogyan lehetne hasznos számára. A probléma áthidalására a 

legegyszerőbb stratégia az ajándékozási alkalmak megragadása a pénzösszegek átadására.  

Végül pedig a pénz arra is alkalmas eszköz, hogy korrigálja a más jellegő támogatások 

területén keletkezett egyenlıtlenségeket. Ha nem kínálkozik lehetıség arra, hogy az egyik 

gyereknek tett szolgáltatást a többi gyerek is igénybe vegye, akkor úgy igyekeznek a szülık a 

leghamarabb elejét venni a nemtetszésnek, hogy a többieknél épp aktuális kiadásokhoz 

hozzájárulnak. E szofisztikált egyensúlyozási technika kétségkívül igen hatékony is.  

A természetbeni javakkal való gazdálkodás igen szemléletesen demonstrálja a nagycsalád-

stratégia mőködését. Míg a pénz közlekedése elsısorban vertikális irányú, itt a perspektíva tágulni 

kezd, és egyre jobban belépnek a horizontális kapcsolatok is a cseregazdaságba.156 Arról van 

ugyanis szó, hogy nem szükséges minden családmagnak rendelkeznie mindennel, elég ha a 

nagycsaládban van belıle, ugyanis az egyik oldalon jelentkezı hiátus könnyen találkoztatható a 

másik oldalon meglévı többlettel. A gyakori elıfordulás miatt fıként a tehén, az autó és a 

mezıgazdasági termékek említendık. Bár alapjában véve törekednek a kiscsaládok az önállóságra 

és önellátásra, ez nem akadály abban, hogy a hiányokat egymás kamrájából, pincéjébıl, padlásáról, 

istállójából stb. pótolják. Míg tyúkja, disznója nagy valószínőséggel mindenkinek van, tehene már 

nem biztos, de ha legalább egyikıjüknek van, akkor valamennyien számíthatnak tejre. Az autó a 

közép- és fiatal generációban igen elterjedt, ezért ennek használatára leginkább vertikálisan van 

szükség – és egyúttal azt is hozzáteszem, hogy ez az a segítség, amit a leggyakrabban igényelnek a 

szülık utódaiktól. Utolsóként pedig a mezıgazdasági termékeket említem, aminek jelentısége a 

földrajzi és társadalmi mobilitás során eltávolodott gyerekek, unokák esetében értékelıdik fel, de 

nem elhanyagolható falun belül sem, hiszen mindig akad olyan termék, ami valamelyik háztartásból 

épp hiányzik. A felsorolást nem érdemes és fıként lehetetlen folytatni, inkább csak utalok a 

                                                           
156 Mauss 1969., Gregory 1995., Cross 2004. 61–73.  
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kölcsönben használt, a családmagok között szüntelenül cirkuláló legkülönfélébb eszközökre, 

szerszámokra.  

A munkajellegő segítségnyújtás spektruma is igen kiterjedt. A munkatípus, valamint a segítési 

alkalom, gyakoriság és mérték számtalan variációt eredményez. Illetve figyelemmel kell lenni az 

életkori és nemi különbségekre, amelyek a munkához való viszonyulás szempontjából Tölgyesen 

jelentıs relevanciával rendelkeznek.  

Kiindulásként azt mindenképpen szükséges elmondani, hogy a munkavégzés nem szőnik meg 

az életkor elırehaladtával.157 Ha intenzitása csökken is, illetve szőkül az elvégzett feladatok köre, 

alapvetıen arra törekednek az idısek, hogy a végsıkig dolgozzanak / dolgozgassanak. Egyrészt 

azért, mert „Bennünk van az ösztön, hogy kell dógozni”, vagyis ez az a tevékenység, ami értelmet 

ad a hétköznapoknak, ami a hasznosság értékét társítja az öregedés elırehaladtával fokozatosan és 

folyamatosan veszteségekkel küszködı életszakaszhoz.  

„Azt megcsinálgattam én aztat, kapálni nem mentem. Me mán az utcán mindenki kiábál 
utánam, hogy üljek otthun mán, üljek otthun mán! Mán még a halál se kap otthun, üljek otthun 
mán, ne menjek kapálni. De hát míg tudtam, mentem. Ha evittek szekírre, akkó e tudtam menni. 
[…] Még mikó kint olyan jó idı van, akkó megyek én ki, maszatalok ott kinn, ni, csinálom, 
söpröm össze a ganét, az udvart, mindent csinálok, maszatolok, hogy teljen az idı. Nem mindig 
bent. Jobban szeretem kint, mint bent. Maszatolok, veszem az ásót, oztán lenyomom kétsze, 
sokszó nígysze, ások. Csak megöregedtünk, na, aztán ameddig a Jóisten erendelte az életünk 
sorsát, ki van szabva, addig ílünk, kínlódunk.” 

Megtalálják a módját annak, hogy ha csökkentett képességekkel is, de mégiscsak 

elvégezhessenek egynéhány dolgot, és ne kelljen végképp megszakítaniuk a kapcsolatot az egyik 

legpozitívabb morális töltettel rendelkezı tevékenységgel, a munkával.158 Két bottal járó, 

kilencvennél is több évet maga mögött tudó öregember hosszú szárú kapát csináltatott, hogy széken 

ülve kapálhasson a kertben. Egy másik, a nyolcvanas éveinek derekán járó férfi úgy oldotta meg a 

szilvaszedést, hogy szeget erısített botja végére, hogy annak segítségével tudja a vederbe győjteni a 

földre hullott gyümölcsöket.  

Másrészt viszont tagadhatatlanul az önellátás megırzéséért folytatott küzdelemmel állunk 

szemben. A fiatalabb generációk szerepvállalása a szülı öregedésével fokozódik, ez kivédhetetlen, 

de nem mindegy, hogy milyen tempóban. A lassítás érdekében pedig nagy erıfeszítéseket is 

hajlandóak meghozni, mert ha már az idı múlására nem lehetnek befolyással, legalább azt 

igyekeznek megtenni, ami rajtuk múlik. Klasszikus példatörténet annak illusztrálására, hogy 

ameddig csak lehet, megıriznek egy-egy olyan területet, amit még maguk látnak el:  

„Az öreg Nagyékat nem felejtem soha. Nyócvan éven fejül vótak, és hát hogy ott vótam közzel, 
át-átugrottam ecce ezí, ecce azé. És olyan öregek vótak, hogy a disznónak másfél literes 

                                                           
157 Lásd még a 2. fejezet I.2. részében.  
158 Hamar Anna a reprodukcióba való bekapcsolódást a marginalizálódást ellensúlyozó stratégiaként elemzi. Hamar 
1981. 1–13. 
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csuporra vittík a moslékot. Mind a ketten csinálták. Akkó látom, hogy a kútbú merítik a vizet, és 
csak másfél literes csuporra. Hazamejek, mondom az emberemnek: Pisti, ha megöregszünk, 
mik is úgy járunk, hogy mik is másfél literes csuporra…” 

Terepmunkám során az ágyban fekvı betegeken kívül mindössze három öreggel találkoztam, 

akik semmiféle munkát nem végeztek. A nı és az egyik férfi esetében a fizikai állapota megromlása 

vezetett a munkafolyamatokról való teljes lemondáshoz, viszont a másik férfi özveggyé válása után, 

bár erejébıl kifolyólag még néhány feladattal könnyőszerrel megbirkózhatna, úgy döntött, hogy 

átenged minden teendıt lányának, aki gondozását felvállalta.  

A munkavégzés tehát folyamatos, és igen fontos kapocs a családmagok között. Mivel a 

legnagyobb erıfeszítést a földmővelés igényli, ez az a terület, ahol leghamarabb felmerül a humán 

erıforrások összeadásának szüksége. Alapjában véve a szülık elosztották a földek nagy részét, 

hogy ki-ki használhassa a maga területét. Mivel mindenkinek van mivel bajlódnia, és a 

kalákamunkának sincsen hagyománya, ha külsı munkaerıt kell hívni, napszámost fogadnak. 

Nincsenek tehát bejáratott, rendszerszerő modellek a nagycsaládos munkavégzésre, mégis 

számtalan példája van, többnyire alkalmi megoldásként. A segítségnyújtás általában többirányú. Sıt 

a nemzetközi migráció elıidézte kényszerhelyzet következtében az sem ritka, hogy az apa átvállalja 

külföldön dolgozó fia helyettesítését. A szülı munkaerejének csökkenését kísérı stratégia csak egy 

rövid ideig a segítség fokozott igénybevétele, amint világossá válik, hogy a gyengülés nem 

átmeneti, a földek további osztására kerül sor.  

A háztáji kiskert megmővelése alapvetıen kiscsaládi teendı, de a betegségek idején a munka 

idıszaki átvállalása automatikusan szervezıdik, bármelyik családmagot érinti – elsısorban 

vertikális szinten, de ennek aktivizálhatatlansága esetén akár horizontálisan is. A szülı kerttel 

kapcsolatos teendıiben való szerepvállalás a többi segítési formával ellentétben fordított arányban 

van a fizikai távolsággal – a nagyon messziket nem számolva. Mivel a faluban élıknek kivétel 

nélkül van kertrészük – még a tömbházban élıknek is –, tehát megvan a maguk feladata, a városról 

hazajárók lesznek azok, akik nagyobb mértékben veszik ki a részüket a szülı kertjének 

megmunkálásában. Ami, természetesen, szoros kapcsolatban van a termékekben való osztozás 

mértékével.  

A harmadik nagy munkatípus a háztartás, ami szintén a kiscsalád felségterületéhez tartozik – 

kivéve azt a néhány esetet, ahol közös konyhán maradtak. Ennek ellenére számtalan területen 

mőködnek együtt az asszonyok, sıt folyamatosan keresik a lehetıséget arra, hogy ezáltal 

megerısíthessék a kapcsolatot, kifejezhessék összetartozásukat, és jelezzék egymásra figyelésüket. 

Érzékeny terület mégis, hiszen az implicit határok átlépése igen hamar az önállóság és beavatkozás 

problémája felé sodor. Alapvetıen három elv szabályozza. Elsısorban az egyéni képességeknek és 

felszereltségnek (többnyire a mosógéprıl van szó) a kamatoztatására vagy – épp ellenkezıleg – a 

hiányok korrigálására van lehetıség.  



 95

M. Rita remek krémes süteményeket készít, ezért anyósa helyett is ı sütötte a karácsonyi 
finomságokat. Viszont nem bírja rávenni magát arra, hogy elvágja a tyúk nyakát, ezért ezt 
anyósa teszi meg helyette.  

Másrészt a betegségek és a háztartási gépek elromlása miatt alkalmilag vállalnak át többet 

egymás feladataiból, vagy a megszokottól eltérı nagyobb munkavégzések során, ami a 

vendégfogadástól a születés- és névnapokon keresztül egészen a konfirmálásig, ballagásig, 

eljegyzésig terjed.159  

Végül pedig azoknak a lehetıségeknek a megragadását kell említenem, melyeknek elsısorban 

gesztusjellegük van, de értékessége korántsem elhanyagolandó. Hogy csak egy példát említsek: 

D. Lídiának elromlott a mosógépe, helyette menye mosta ki szennyeseit. Amikor eljött a 
ruhákért, még kint száradtak az udvaron, így alkalma volt arra, hogy ne csak a magáét szedje 
össze, hanem egyúttal megfordítsa a többi ruhanemőt is.  

Az állattartással kapcsolatos segítségeken belül kétféle esettel találkozhatunk. Egyrészt az egy 

udvaron vagy a közvetlen szomszédban élı családok közötti kölcsönös kisegítés figyelhetı meg, 

amit alapvetıen a pragmatikusság logikája szervez. Bár mindenki maga rendezi saját állatait, a 

naponta felmerülı kisebb-nagyobb gondokat a lehetı legpraktikusabb megoldásokkal igyekeznek 

rendezni: mivel közös térben mozognak, rálátásuk van egymás állataira, így aki észrevesz valami 

problémát, az meg is oldja.  

Adódnak ugyanakkor speciális jellegő helyzetek is. Bár az eddig említett segítségtípusok 

vannak túlsúlyban, elıfordulnak egyedi igények és kínálatok is. Ezek egyrészt a szakértelemmel 

vannak összefüggésben, ami lehetıvé teszi akár a szülı, akár az utód számára, hogy valamilyen 

többlettel járulhasson hozzá a másik boldogulásához, másrészt pedig az utódcsalád 

többletvállalásával – például bolt üzemeltetése, ahol idınként elkel a kisegítı személyzet.160  

Utolsóként a beteggondozást és a gyerekvigyázást említem. Mindkettı erıteljesen nıi feladat 

a tölgyesi munkamegosztás szerint. A beteggondozás elsısorban vérségi alapon kötelez, az affinális 

rokon (meny / anyós / sógornı) akkor kap nagyobb szerepet, ha a közvetlen vérségi kötelék nem 

elérhetı, vagy ha valamilyen különleges érzelmi ragaszkodás főzi egymáshoz ıket. Bár ez egy 

olyan krízishelyzet, amikor a családtagok felülemelkednek a közöttük lévı hétköznapi 

súrlódásokon, annyiban mégis érzıdik hatása, hogy a kapcsolat minıségének függvényében, tehát a 

feszültségekkel arányosan alakul a probléma megoldásában való részvétel is.  

H. Margitot például, miután hazahozták a kolozsvári onkológián végzett mőtétrıl, a szomszéd 
faluban élı testvére ápolta, ı ingázott naponta családja és testvére között, pedig a sógornı a 
szomszéd utcában lakik, az anyósa kicsivel távolabb, és egyedülállóként neki lett volna a 
legtöbb ideje a beteggondozásra.  

                                                           
159 A lakodalom már házon kívüli, idegen munkaerı bevonását is szükségessé teszi, azért nem került a felsoroltak közé.  
160 Más terepen: válás után csonkacsaládok visszaköltöznek szüleikhez, és törzscsaládként mőködnek tovább. Szendrei 
2003. 193–217. 
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A gyerekvigyázás szintén olyan feladat, amit közösen oldanak meg – a tartós felügyeletet 

törzscsaládi, az idıszakit nagycsaládi kiterjedtségben.161 A családi életciklusok 

természetszerőségébıl kifolyólag ez az a feladattípus, ami a legszorosabb kapcsolatban van az 

életkorral, és a legnagyobb különbségeket épp ennek alapján mutatja.162 Az idısek perspektívájából 

közelítve azt kell megállapítanom, hogy a késı középkorú nık, illetve a fiatal öregek töltenek több 

idıt a kicsikkel, és ahogy az unokák nınek, úgy csökken az igény is a nagyszülıi szolgáltatásra. 

Ezen kívül az ország makrogazdasági és szociálpolitikai lehetıségei / korlátai árnyalják a 

gyerekvigyázás kérdéskörét.  

A szocializmusban az anyák számára mindössze három hónapot engedélyeztek, amit szülés 

után otthon tölthettek gyermekükkel. Utána menni kellett dolgozni, azt a kisebbséget leszámítva, 

akik háztartásbeliek voltak. Faluról lévén szó, a nagymamák többnyire földmőveléssel foglalkoztak, 

s ha jártak is a kollektív gazdaságba dolgozni, megoldható volt a gyermekre való ügyelés. Állami 

intézmények hiányában (bölcsıde, napközi), ık jelentették a családban a potenciális humán 

erıforrást, akit mozgósítani lehetett. A mostani fiatal felnıttek körében nagyon sokan vannak azok, 

akikre nagymamájuk vigyázott az iskolába lépés, de különösen az óvodába kerülés elıtt.  

„Állandóan nála laktam. …idehaza csak akkor jöttem, amikor már kellett fürdeni vagy éppen 
vasárnap, hogy látogassam meg őket [a szülıket]. Iskolás koromtú már hazakerültem.”  

Az 1989-es rendszerváltás után más helyzet állt elı. Megnıtt az anyák körében a 

munkanélküliek, és így a háztartásbeliek aránya, de ugyanakkor az alkalmazásban lévıknek is több 

idejük marad az újszülöttekre, hiszen két évet tölthetnek otthon. Ezzel párhuzamban a nagyszülık 

gyermekvigyázási alkalmai megcsappantak, és csak igen ritkán bízzák rájuk a csemetéket.  

Az iskoláskor ideje alatt a nagyszülı-unoka kapcsolat nem mutat különbséget a rendszerváltás 

elıtti és utáni idıszakot illetıen. Az állandó vagy legalábbis gyakori felügyeletre többé nincs 

szükség, a segítségnyújtás dinamikáját ekkortól az alkalmi szükség szabályozza. Az általános 

jelenléten és vigyázáson túl ekkor felértékelıdik a nagyszülı egyéni többlettudása, aminek 

következtében a gyermek formálódásában játszott szerepe a továbbiakban is intenzív maradhat. 

Mivel a hangsúly a tanuláson van ebben az idıszakban, ezen a területen fogadják legpozitívabban a 

családtagok segítségét. A tanítók és tanárok unokák körüli szorgoskodását szükséges megemlítenem, 

de mivel ez nem korlátozódik a szakképzettekre, egy példa alapján utalok az egyéni stratégia-

alkalmazás lehetıségére is:  

L. Piroskának ugyan csak az átlagos hat osztályos végzettsége és egy könyvelıi tanfolyama 
van, a családban ı az, aki aktívan kíséri az unokák iskolai munkáját. Mindhárom 
utódcsaládban ı tanul az unokákkal, ı kérdezi ki a leckét, ıt riasztják, ha felmérı van 
kilátásban, ıt ébresztik fel este, ha nem tudták elkészíteni a házi feladatot kémiából, ı készíti a 

                                                           
161 A nagyszülıi feladatok és a család határainak ingatagsága közötti összefüggésekrıl lásd még Sárkány 2007. 210. 
162 Igaz ugyan, hogy a többi teendı esetében is a szülı öregedésével arányosan csökken a munkavégzés mértéke, de 
ezeknél – egészen a tehetetlenné válásig – szerepet játszik az egyéni döntés is, rendelkezik az egyén valamennyi 
szabadsággal a változások tempójának meghatározásában.  
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képességvizsgára a már 14 évest is, sıt a román fogalmazásokban is ı segít, pedig az apák 
jobban bírják az állam nyelvét. 

Az öregedés elırehaladtával a nagyszülı szerepvállalása jelenıs mértékben csökken, fıként az 

unokák felcseperedése miatt, de az idıs fizikai hanyatlásának következtében is. Azon kevés 

esetben, amikor az unoka a – tölgyesi viszonylatban – átlagos családciklusra jellemzı ritmushoz 

képest késıbb érkezik, hiába van szükség a gyerekvigyázásra, az idıs nagyszülı erre már nem tud 

vállalkozni 

K. Julianna 70 éves. Lányának vissza kell mennie munkahelyére, és hiába laknak egy udvaron, 
mégis idegent kell fogadni a kétéves gyerek mellé, mert a nagymama csak addig tudott a kis 
fürge teremtésre ügyelni, amíg az még nem járt, nem szaladgált.  

A dédunokákra való vigyázás lehetısége még ennél is korlátozottabb. Elsısorban azért, mert 

nincsenek is elérhetı közelségben, másodsorban pedig az említett példához hasonlóan azért, mert 

ilyenkorra az idıs nem rendelkezik olyan fizikai erınléttel, hogy elvállalhassa a felelısségteljes 

feladatot. Egyetlen kivételként P. Erzsébet említhetı, akinek megadatik az az öröm, hogy óvodába 

és iskolába vihesse, illetve hazahozhassa dédunokáit – de mindezt természetesen csak azért, mert ık 

egy udvaron élnek.  

A segítési alkalmak felsorolása után még egyszer visszautalnék a kölcsönösség 

imperatívuszára, és jelzem azt, hogy ennek elmulasztása elkerülhetetlenül szankciót von maga után, 

ami vagy konfliktusban, vagy az egyéni igazságtételben ölt formát. Ez utóbbi példázására hadd 

álljon itt egy egyedi eset: 

„Azír, me vót két tehene neki is [nagyapának], nekünk is. A kellett vóna, hogy ellássa, me 
vótunk hárman, mán az apámma együtt, és nem kínált meg egy borra se soha, azér mondom, 
hogy fösvíny vót, csak mikó loptunk tülle bort.  
Loptak tıle? 
Annyira fösvíny vót, hogy nem vót pincéje, és nem merte a máséba vinni, fílt, hogy megisszák. 
És a csőrbe tartotta. Tetszik tudni, mi a csőr? 
Igen. 
És télbe, hogy ne legyen hideg a bor, bévitt az istállóba egy kis hordóva, oda a bornyúk mellé. 
Aztán Misive, az öcsémme, a napraforgó szárát evágtuk, kilyukasztottuk, és bédugtuk, avva 
szívtuk, a bort, ott a bornyú mellett, há keféltük a bornyút. Apám az gyávább vót, hogy ilyesmit 
csináljon, ı jó fiú vót: Mi csináltok? Há jöjjön, húzza meg maga is. Há még keféli a tehenet, 
még egy pohár bort se igyon?! Akkó még ı is ivott.” 

 

II.3.b. A szociális támogatásformán belül az adminisztratív, az információs és a társadalmi 

szinteken történı segítségnyújtást részletezem. Míg az elıbbi munkavégzések az egyéni és családi 

létfeltételek biztosításához járulnak hozzá, a most bemutatásra kerülık a külvilággal való 

kapcsolattartásban játszanak szerepet. A másik lényeges különbség a két támogatástípus között, 

hogy e most bemutatott segítés többnyire egyirányú, dominánsan a fiatalabb generáció felıl érkezik. 

Aminek következménye, hogy a kölcsönösség bonyolultabb megoldási és kalkulációs technikákat 
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igényel: direkt viszonzásra kevés lehetıség van, ezért más jellegő feladatok ellátásával hozzák 

egyensúlyba a reciprocitási mérleget.  

Nyugdíjba vonulás után az adminisztratív dimenzióban történı változásokkal egy ideig még 

könnyőszerrel lépést lehet tartani, de az érintkezési alkalmak mennyiségének csökkenésével és az 

idı múlásával távolodik tıle az idıs, és a rálátása is egyre korlátozottabb lesz. Nem tudja, mi 

történik, nem érti, és így már tájékozódni sem tud benne.  

„Énnekem már nincsen a mai korhoz gondolkozásom. A felesígem már azelıtt mondta, még ílt 
szeginy: fiam, nagyon jó, hogy nyugdíjba jöttél, mer te nem tudnád elbírni, ami most mejen 
mindenfélle. Mer én meg vótam szokva: ez van, így kell csinálni, s amúgy. Én meg vótam így 
szokva.” – mondja K. Béla annak magyarázására, hogy miért ment ki a divatból. 

Ennek ellenére az adminisztrációval való érintkezés nem szőnik meg, idıs korban is számtalan 

olyan problémát kell megoldaniuk, amikor elkerülhetetlenül a hivatalos szervekhez kell fordulniuk, 

melyek közül három kategória rajzolódik ki karakterisztikusan: az egészségügyi szolgáltatások 

igénybevétele, a nyugdíjazással kapcsolatos ügyintézés és az örökléssel, örökhagyással kapcsolatos 

problémák rendezése. Ami pedig a nehézségeket illeti, szintén három változat említendı. Az elsı 

mindenképpen a megfelelı szervek elérésének gondja. Faluról lévén szó, kevés hivatal van helyben, 

ha valamit el szeretnének intézni, be kell menni a városba. Az idıs korúak között kevesen 

rendelkeznek autóval, és akiknek van – vagy inkább csak volt –, azoknak is az egészségromlás 

fokozódásával le kell mondaniuk a vezetésrıl. A buszt pedig szintén egyre kevésbé tudják igénybe 

venni. Evidens tehát, hogy szükségessé válik a második vagy harmadik generáció segítsége. Ennek 

hiánya pedig komoly gondok elé állítja az idıseket, ami szükség idején hatványozottan érzıdik.  

H. Mártonnak nem élnek Tölgyesen a gyerekei, de még csak a közelben sem. Volt autója, amitıl 
egy féloldali bénulás után meg kellett válnia. Marosvásárhelyen volt kezelésen, vissza kellene 
mennie ellenırzésre, amit hónapok óta halogat a körülményes megoldási lehetıségek miatt. Az 
erıs kötés hiányában gyenge kötéseket kell aktivizálnia, amitıl vonakodik. A tömegközlekedési 
eszközök igénybevétele pedig nehézségekbe ütközik kora és állapota miatt.  

A második problémát a nyelv okozza. A férfiak viszonylag jól elboldogulnak, mert a 

katonaság idején vagy késıbb, aktív éveik alatt volt alkalmuk megtanulni románul, de a nık 

többsége teljesen el van veszve az idegen nyelvi világban.  

S. Emmának a ház papírjainak intézése végett kellene a közjegyzıvel, netán a bírósággal 
kapcsolatba lépnie. Egyik lánya Magyarországon, a másik Spanyolországban. Amíg ık nem 
jönnek haza, nem tud sehova sem fordulni, bármennyire is sürgetı a probléma rendezése.  

Harmadikként pedig az ügyintézés bonyodalmaival kell megküzdeniük, ami korántsem 

egyszerő feladat. Annyi minden változott az utóbbi másfél évtizedben, hogy teljességgel 

követhetetlen azok számára, akik kívül vannak. Még az aktív korúaknak is gondot jelent, ha nincsen 

rálátásuk vagy korábbi tapasztalatuk az adott kérdésben. És mivel a szociálpolitika területén az 

utóbbi másfél évtizedben igen sok módosításra, illetve korrekcióra került sor, folyamatosan résen 

kell lenni a nyugdíjak szinten tartása vagy a lehetséges kedvezmények igénybevétele érdekében.  
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J. Lajos úgy ítéli meg, hogy azért kap kevesebb nyugdíjat, mint, ami járna neki, mert a 
legutóbbi nyugdíjkorrekciós szabályozások alkalmával nem vettek figyelembe nála néhány 
ledolgozott évet. A könyvelıi ismeretekkel rendelkezı fia segít az ügy tisztázásában. Az elsı két 
kör lefutásának még mindkét generáció látta értelmét, de ezután már súrlódások jelentkeztek. 
Az apa számításai azért nem esnek egybe a hivatalos verzióval, mivel a többletnyereség 
értelmében nem jelentették be a plusztevékenységeket. Ez a fiú számára most már világos, és 
látja azt is, hogy nincs lehetıség módosításra, de az apa hajthatatlan, és a fia magyarázatát 
cserbenhagyásnak tekinti. 

Az adminisztratív jellegő támogatásokon belül lényegesen kevesebb a fordított eset, de példa, 

természetesen, erre is van. A kiterjedt családban ugyanis újra és újra meglátják a lehetıségek 

kereteinek kiterjesztését is. A több és eltérı jogosultságokkal rendelkezı családtagok sikeresen 

alkalmazhatók a hivatalos ügyek rendezésében a többletjövedelem megszerzése vagy a család 

anyagi erıforrásainak kímélése érdekében. Leggyakoribb formája az ilyen típusú profitnyereségnek 

a földterület át nem íratása, hiszen a nyugdíjasok mentesülnek az adófizetés kötelezettsége alól. 

Illetve az idıs szülık segítséget jelenthetnek abban is, hogy a másodállásban végzett kereskedıi 

tevékenységet az ı nevük alatt végezzék, hogy mindeközben az utódcsalád két felnıtt tagja 

megfelelı ügyeskedéssel idınként hozzáférhessen a munkanélküli segélyhez.  

Az információszerzésrıl az elıbbiekben már volt szó, ezért most csak utalásszerően 

összegzem a legfontosabbakat. A tanács versus beleszólás dilemmáján túljutva mindkét fél számára 

elınyökkel jár, ha saját tudását kiegészítik, és ezzel bármilyen téren elıbbre juthat. A skála a 

hétköznapi ismeretektıl egészen a speciális, szakmai jellegő információkig terjed. Aszimmetrikus 

rendezettségét az magyarázza, hogy a tudás tartalmai gyorsan változnak, akárcsak a megoldandó 

feladatok, aminek következtében az idısek tudáskészlete csökkentett mértékben hasznosítható, míg 

a fiatalabb generációk információ-kibocsátó jelentısége megnövekedett.  

A társadalmi jellegő támogatás alatt két segítségtípust említek. Egyrészt a beszőkült fizikai és 

szociális térhasználat következtében az idısek ismeretszerzési lehetısége a rokonságról, a 

szomszédságról és a faluról csökken, valamint információküldési alkalmaik is megcsappannak. 

Ennek ellensúlyozásában nagy szerepet játszanak az utódok: ık hozzák hírül, hogy mi történik, 

illetve ık tartják jelen visszavonult szüleiket a közösség kognitív kapcsolathálójában. Nekik 

köszönhetıen nem szakad el a kötés a falu és az idıs között. Hiánya vagy rosszul mőködése esetén 

hamar szociális halottá válhat valaki.  

G. Pál kilencvenes évein túljutva már nem mutatkozott a faluban. Alkoholista fiai nem 
segítettek neki abban, hogy az információk közlekedjenek – se irányába, se irányából. A 
közvetlen szomszédok tudtak csak létezésérıl, a falubeliek rég halottnak gondolták, és 
csodálkozással, néhol hitetlenséggel fogadták, amikor én azt állítottam, hogy beszélgettem vele. 
Annyira megfeledkeztek róla, hogy a falu legöregebb emberének sem ıt tartották, hanem egy 
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fiatalabbat, aki szintén nem jár ki az udvaráról, de lánya betölti a közvetítıszerepet.163 A 
probléma esszenciáját így fogalmazta meg egy középkorú férfi: G. Pál kiment a forgalomból.  

A másik, szintén társadalmi jellegő támogatási forma a kapcsolatháló rendelkezésre 

bocsátása. Az aktivitás csökkenésével az idısek szociális hálója is kisebb lesz, viszont lehetıségük 

van arra, hogy közvetett módon, azaz utódaik kapcsolathálójára felkapaszkodva szélesebb szféra 

váljék elérhetıvé számukra. Lényeges különbség mutatkozik ebbıl a szempontból a fizikai távolság 

tekintetében. Minél közelebb van ugyanis a gyerek, annál nagyobb rálátása van a szülınek erre, és 

annál több alkalma van, hogy kötéseket alakítson ki vele.  

 

II.3.c. Az emocionális támogatás, mint a legfontosabb életminıség-javító segítségforma, a 

legkiterjedtebb és legváltozatosabb. A disszertáció valamennyi résztémájánál elıkerül, lehetetlen 

nem utalni rá folyamatosan. Ezért itt csak egy összefoglalást tartok indokoltnak, amiben a fıbb 

irányelveket rendezem egybe.  

A már elemzett kapcsolattartás az egyik legfontosabb mutatója és egyben alakítója az affektív 

kötéseknek. Az, hogy milyen gyakorisággal keresik fel egymást és milyen sőrőn van igényük arra, 

hogy beszélgessenek egymással, mindenképpen sokat árul el arról, hogy mit éreznek egymás iránt. 

Ugyanakkor a rendszeres találkozások közelítik egymáshoz életvilágaikat, vagy legalábbis 

közelíthetik, aminek sikeressége attól függ, hogy sikerül-e jól megtalálniuk a kapcsolatszabályozó 

távolságot / közelséget, az adott helyzethez megfelelıen arányosan alkalmazzák-e.  

A segítségnyújtás mértékérıl is ugyanez mondható el. A normatív elvek csak keretek, hiszen 

általános jellegükbıl kifolyólag nem konkrét viselkedésmodelleket közvetítenek, hanem 

spektrumokat, amelyek szigorúak az alsó határ kijelölésében, de annak eldöntésében már kellı 

szabadsággal rendelkezik az egyén, hogy milyen mértékben szándékozik implikálódni. Itt kapnak 

szerepet az érzelmek, amelyek fokozó vagy épp csökkentı hatással vannak a feladatvállalásra.  

A multigenerációs kapcsolat minıségéhez és az idıs generáció lelki komfortjához e két 

szempont nagymértékben járul hozzá. Életminıségüket alapvetıen határozza meg, és a kor 

elırehaladásával egyre jobban fokozódik jelentısége.  

E két alapvetı támogatást gazdagíthatja a szintén érzelmi szintre is hatással lévı lehetıség, 

vagyis az utódok kapcsolathálójának elérhetısége. Ez ugyan elsısorban szociális természető, de 

legalább annyi pozitív következménye van az idıs lelki erınlétének fenntartása tekintetében is. Bár 

az öregedéssel a kapcsolatok mennyiségére vonatkozó igények csökkennek, a természetesen 

kialakuló igénycsökkenés ritmusa nem feltétlenül van összhangban a kapcsolatháló szőkülésének 

ütemével, ez pedig rossz érzéseket indít el. De amennyiben lehetıség nyílik arra, hogy az utódok 
                                                           
163 Mára már mindketten meghaltak.  
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kapcsolathálójával kötéseket alakítsanak ki, ellensúlyozhatóvá válnak az egyéni téren elszenvedett 

veszteségek.  

 

II.3.d. Végül a rituális és transzcendentális támogatást részletezem, aminek az elıbbiektıl eltérıen 

az a legfontosabb sajátossága, hogy a fentiekkel való kapcsolatra irányul: vagy közvetett formában, 

úgy, hogy az idıs hozzásegíti utódait az Istennel való kapcsolat kialakítására és a jó kapcsolat 

fenntartására, vagy közvetlenül, mégpedig úgy, hogy az idıs imádkozik az utódaiért általában is, és 

konkrét problémák megoldása érdekében is. 

Az Istennel való kapcsolattartásra segítésnek több lehetısége van: tanítás, példamutatás és az 

egyházhoz való kötıdést formáló rítusok megszervezése. A szocializálás irányelveit ugyan a szülık 

határozzák meg, de a morális elvek közvetítésében a nagyszülık mindenképpen kiveszik a 

szerepüket. Többnyire az általános viselkedési szabályokat igyekeznek megtanítani a felnövekvı 

generációnak, de az aktív vallásgyakorlás is a nagyszülıi aspirációk közé tartozik.  

„…vót két ének, amit ő az idıbő hozott, amit még az ő nagymamájától tanult. Még csúfoltak is 
az unokatesvéreim. Feltettek ilyen találós kérdést, hogy mibe van meg az, hogy Elemér. A 
gyızedelemér! Fel barátim, drága Jézus… (…) Az énekeskönyvbő tanított engem. És este. 
Mikor ráértünk, akkó énekeltünk. Az imádságot is mondjam el?  
Mondjad.  
Én istenem, lányod vagyok, minden jókat tıled várok. Lefektemben, felkeltemben, én Istenem, te 
légy velem. Ámen. Ez olyan katolikusféle, azt hiszem. Persze, a Miatyánkot is elmondtuk, nem 
mindig minden este, hanem felváltva… Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a 
tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz reám. Vigyázz kedves szüleimre, és az én testvéremre, 
mikor a nap újból felkel, puszilhassuk egymást reggel. Ámen.” 

A példamutatás legalább ekkora fontossággal rendelkezik, ugyanis ez az elızetes feltétele a 

hatékonyságnak. Másrészt pedig azért értékelıdik fel jelentısége, mert az idıs generáció 

megítélésében kiemelt szerepe van a morális dimenziónak. Mindkét oldalról így gondolják ezt, de 

egy kicsit másképpen. A fiatalabbak az ítélkezés eszközének használják, az idısek pedig 

lehetıségként kezelik, amivel státusukat pozitív irányba törekednek elmozdítani – annál nagyobb 

mértékben alkalmazzák, minél kevésbé tudnak élni a többi lehetıséggel.  

A tölgyesiek vallásgyakorló emberek, akik számára az egyházhoz való tartozás nem elvárás, 

hanem evidencia. Ezért a keresztelés, a konfirmálás, az egyházi szertartás szerinti esküvı és temetés 

kiemelt fontosságú rítus. Megvalósításában az alapvetı segítıi kört a nagycsalád és a mőrokonság 

jelenti. Ezen túl akkor terjeszkednek, ha az erıs kötések formájában elérhetı humán erıforrás 

munkabírását meghaladja a meghívottak száma.  

Az Istenhez való közvetlen odafordulás akkor értékelıdik fel, amikor olyan problémával 

küszködnek az utódok, amire nem tud hatással lenni a szülı, vagy azért, mert a családok közötti 

földrajzi vagy szociális távolság nem teszi ezt lehetıvé, vagy azért, mert a probléma jellege olyan, 

hogy megoldása az emberi hatáskör keretein kívül van. A elıfordulás gyakorisága szempontjából 
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két típus különböztethetı meg: a betegség idején és a deviancia (fıként alkoholizmus) esetén ima 

által kért transzcendentális támogatás.  

Az idısek találkozóján elhangzott prédikáció is ennek fontosságát fogalmazta meg, és küldte 

üzenetként a gyülekezet és a családok legidısebb tagjainak:  

„És mégis ennek a kornak, ennek az idınek van egy különös gazdagsága is. Egy gazdagság, 
ami nincsen meg a családjaink számára. Ezt a gazdagságot így nevezhetjük: idı. Ha az idı 
fogalmát átgondoljuk, akkor mindig hozzá is tesszük, hogy sajnos, hogy mindenre van idınk, de 
semmire sem vagyunk képesek. De ezt az idıt nem így érti, a szentírás sem így érti. És ha 
mélyebb isteni ajándékában nézzük, akkor mi sem így értjük. Van idı az elcsendesedésre, van 
idı a nyugalomra, és mi több, van idı az imádságra. Akinek élete volt és marad az imádság, az 
Istenbe vetett hit, az ezzel az imádsággal kíséri útjára és veszi körül az ı családját, a 
gyermekeket. Ha csak arra gondolok, hogy milyen sok titkos imádság hangzik el! Lehet, hogy 
aggodalmas ez az imádság. Ha bajt látunk a családunk körül, ha veszélyeztetve van 
mindennapi életük vagy útjuk, vagy békességük, szeretetük, mennyi titkos, mélyrıl jövı imádság 
veszi ıket körül, amelyeket éppen azok a szülık, anyák és apák mondanak el, imádkoznak el, 
akik – tegyük hozzá – már csak ennyivel tudnak segíteni. És én azt mondom: mégis, mégis ez a 
legnagyobb ajándék, ez a legszebb örökség. […] mi azt a lelki erıt kívánjuk testvéreinknek, 
amit csak Isten tud adni, azt a lelki erıt, aminek olyan ára van, hogy Krisztus megáldoztatott 
érette, azt a lelki erıt, amelyet csak ı tud feltölteni. Mert tessék csak nézni, az élet terhének, a 
család gondjának a fölvállalása és hordozása, az nem testi erıt igényel, lelki erıre van 
szükségünk, különösen akkor, amikor érezzük, hogy a testi erı napról napra kevesebb, fogytán 
van.” 

 

III. Konfliktusok és kapcsolatok – idısek mint a problémák rendezıi és / vagy 

kiváltói 

Láttuk, hogyan alakul a kapcsolattartás, milyen tényezık vannak hatással gyakoriságára és 

szorosságára, majd azt is megnéztük, milyen csere-mechanizmusok áramoltathatók ezeken a 

csatornákon, és azok hogyan árnyalják a családtagok közötti kötéseket. A továbbiakban azt 

szükséges elemezni, mennyire életképesek és erısek, illetve hogyan variálódnak a kapcsolatok 

konfliktusok idején. A kérdés az elemzéstıl két perspektíva alkalmazását igényli: milyen problémák 

vezetnek konfliktushoz, és milyen alkufolyamatok mentén szervezıdik újra a kapcsolat, azaz 

milyenek a konfliktusrendezési stratégiák? Lévén, hogy a disszertáció fókuszában az idıs generáció 

áll, a családi konfliktusok vizsgálatának körét szőkítem, és csak azokra térek ki, melyekben az idıs 

generáció hangsúlyos szerepet kap.  

Értelmezési keretként a Journal of Marriage and Family lapjain nagy vitát kavart 

ambivalencia-elméletet használom, ugyanis ezt találom a leginkább alkalmasnak arra, hogy 

megragadja azt a folyamatos küzdelmet, amivel a generációk nap nap után rendezik dolgaikat, és 

igyekeznek összehangolni azokat. Kurt Luescher és Karl Pillemer javasolja a multigenerációs 

viszonyok megértésére az ambivalencia fogalmának elıtérbe helyezését, ami azt a többletet hozza a 

szolidaritás- és konfliktus-elméletekkel szemben, hogy érzékenyen reagál a kapcsolat belsı 



 103

dinamikájára, állandó változásaira, illetve tekintettel van arra, hogy ugyanaz a kapcsolat akár 

ellentétes töltető érzéseket és cselekedeteket is magában foglalhat, sıt az ezek között zajló 

folyamatos feszültség és alkumechanizmusok határozzák meg valójában a szülık és felnıtt 

gyerekeik kapcsolatát.164 Az elméletet Ingrid Arnet Connidis és Julie Ann McMullin gondolják 

tovább, akik arra teszik a hangsúlyt, hogy az ambivalencia újrakoncepcionalizálásával átjárhatóvá 

tegyék az elıbbi szerzık által elválasztott szociális, strukturális és individuális szintet.165 Írásuk 

heves vitát váltott ki, a pro- és kontra érveket szintén a Journal of Marriage and Family 2002.3-as 

száma közli166, majd a teóriák ütközését követıen Andrea E. Willson, Kim M. Shuey és Glen H. 

Elder, Jr. empirikus elemzést végeznek, aminek eredményeit ugyancsak itt publikálják.167  

Tereptapasztalataim azt igazolják, hogy a multigenerációs kapcsolatok dinamikájának és 

belsı lüktetésének leírására ez az elmélet kínálja a legplauzibilisebb lehetıséget. Ennek segítségével 

ugyanis érzékeltethetı, hogy a kapcsolatok nem kimerevített kötések, tartalmaik nem rögzítettek, 

jelentéseik nem lezártak, hanem folyamatosan ki vannak téve a változásnak. Az a stabilitás, amivel 

rendelkeznek, nem tekinthetı többnek, mint keretnek, a jelen körülményekre vonatkozó pillanatnyi 

keretlehetıségnek. A kapcsolat idıbeni dimenzióira már nem érvényes ugyanez a stabilitás. Ahhoz, 

hogy a keretek fennmaradjanak, akár naponta meg kell dolgozni. Vagy úgy, hogy fenntartják azokat 

a körülményeket, amelyek a konszenzuson alapuló stabilitást továbbvinni képesek, vagy pedig úgy, 

hogy újratárgyalják a kapcsolat kontextusát képezı körülményeket, hogy új konszenzusra jutva 

ismét stabilitásra találjanak. A folyamatos alkufolyamat nem jelent feltétlenül konfliktust, lehet csak 

egy feszültség vagy egy közeledınek vélt feszültség rendezése, de ugyanakkor lehet, hogy 

mindössze az egymásra való odafigyelésnek és alkalmazkodásnak a kísérıje. Változó. A 

legzökkenımentesebb kapcsolatok esetében is. Ezért értékelıdik fel az ambivalencia felıli 

megközelítés jelentısége, hiszen épp azt képes megragadni, ami a hosszútávú szülı-gyerek kötés 

kulcskérdése, vagyis hogy a kapcsolat idıbeli kiterjedtsége miatt a viszony minıségi és mennyiségi 

aspektusai folyamatosan alakulnak. 

 

III.1. Id ısek alapstratégiája konfliktuskezelésre: a megelızés 

A közösség konfliktusokkal szembeni álláspontja mindenképpen a megelızés ösztönzése, amit erıs 

konszenzus alapoz meg – vezessen az akár tényleges, akár csak látszólagos eredményhez. Az 

általános érvényő elv szerint tőrni és alkalmazkodni kell, elviselni egymást békességben, krisztusi 

                                                           
164 Luescher – Pillemer 1998. 413–425. 
165 Connidis – McMullin 2002a. 558–567. 
166 Bengtson et al. 2002. 568–576., Connidis – McMullin 2002b. 594–601., Curran 2002. 577–584., Luescher 2002. 
585–593. 
167 Willson – Shuey – Elder 2003. 1055–1072. 
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szeretettel és alázattal. Multigenerációs viszonylatban erre vonatkozóan még egy konkrét 

referenciapont is van, a keresztények magatartását szabályozó parancsolatok egyike, ami igen erıs 

elvárásként és morális imperatívuszként van jelen a vallásgyakorló tölgyesiek 

helyzetértelmezésében és stratégiaválasztásában: „Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan 

megparancsolta neked Istened, az Úr, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a 

földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” (Móz. 5: 5: 16.) Ez az abszolút és megkérdıjelezhetetlen 

külsı tekintély – hogy Heller Ágnes értelmezésére utaljak168 –, egyfajta stabil értékmérleg, aminek 

az alapján bármikor és bárkinek a viselkedése megítélhetı. A másik, szintén fontos, de efemer 

természető külsı tekintély a közösség szeme. Bár a közvélemény szabályozó és számonkérı 

jelentısége nem elhanyagolható, ereje visszafogottabb. Egyrészt azért, mert a közösség tapasztalja 

változékonyságát, értékhierarchiájának átszervezıdésre való nyitottságát, ami rugalmasságot és 

egyben relativitást is jelent, másrészt pedig azért, mert a közvélemény mögött esendı emberek 

vannak, akiknek szava bármikor felülbírálható hibáikra való hivatkozással, és a „Ne azt nézd, amit 

mondd, hanem azt, aki mondja” szentencia igény szerint alkalmazható akár valaminek a 

felerısítésére, de akár ugyanannak a megsemmisítésére is. De még mielıtt azt a látszatot kelteném, 

hogy a tölgyesiek szolgai módon vetik alá magukat az uralkodó külsı tekintélyeknek, jelzem a 

belsıvé tétel fontosságát, valamint a belsı tekintélynek, azaz a lelkiismeretnek a külsı tekintélybe 

való kivetítésének jelentıségét is, és hangsúlyozom, hogy ezek együttesen, bonyolult összefonódási 

mechanizmussal fejtik ki hatásukat a konkrét helyzetekben így vagy úgy viselkedı ágensekre.  

A konfliktus megelızésének számos apró stratégiája van, amelyek három kategóriában 

összegezhetık: tőrés, távolságtartás és a potenciális feszültségek elızetes katalizálása.  

Az elsı kettırıl már esett szó, így most nem ismétlem meg, hanem inkább egy másik 

aspektusból irányítom rájuk a figyelmet. A nagy kérdés ugyanis nem az, hogy kell-e türelem az 

együttéléshez, és hogy ezt elfogadják-e magukra vonatkozóan a kapcsolat különbözı oldalain álló 

generációk, illetve nem az, hogy feszültségszabályozó-e a – minden értelemben vett – távolság 

megtalálása, hanem az, hogy milyen küzdelmek eredményeképpen találják meg a szükséges 

egyensúlyt a kapcsolat fenntartásához. Vagy másképpen fogalmazva: hogyan mőködnek azok az 

ambivalenciák, amelyek mentén sikerül összehangolniuk az individuum, a kiscsalád, a törzscsalád 

és a nagycsalád kapcsolattartási igényeit? A helyes stratégia megtalálása korántsem egyszerő 

feladat. Folyamatosan újra kell gondolni az egyes családformák határait és elvárásait, folyamatosan 

újra kell pozícionálniuk magukat az aktuális érzékenységi pontokra való tekintettel, illetve 

folyamatosan kalkulálniuk kell a múltbeli és az elképzelt jövıbeli eseményekkel, amelyek lényeges 

mértékben járulnak hozzá az adott helyzetek értékeléséhez és rendezési lehetıségeihez. A dilemma 

                                                           
168 Heller 1996. 7–92. 
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tehát nem kicsi, ezért szüntelen próbatételek elé állítja az egyéneket. Az egyensúly elvesztése 

ugyanis elkerülhetetlenül generációs elégedetlenségekhez, meg nem értésekhez vezet, és egyre 

nehezebb lesz kezelni a ki kire és miben számíthat? fontos kérdéseit anélkül, hogy bármelyikük is 

úgy érezné, hogy kihasználják, hogy hálátlanok vele szemben, vagy hogy elszakadtak egymástól, és 

ki-ki úgy járja a maga útját, hogy nincs érintkezés a család közösségével. És mindezt úgy kell tenni, 

hogy közben a tanács és beleszólás közötti érzékeny határt se sértsék meg, hogy a segítség ne 

csússzon át a beavatkozás területére, különben a fáradozás azonnal átfordul ellentétesébe, és a 

szándék fordított elıjelő értelmezést kap. A további nehézséget pedig az jelenti, hogy mennyiben 

kell vagy lehet egyenlıen viselkedni az egyensúlykeresésben, abban az értelemben, hogy 

mennyiben kívánatos az egyes stratégiák egyenlı alkalmazása. Egyértelmő az aszimmetria, ami 

újabb ambivalenciához vezet: ha nem egyenlıen kell eljárni, akkor ki, mikor és mennyivel legyen 

engedékenyebb? Hiába az általános irányelv, miszerint: „Az idısnek is pont annyit kell tőrnie a 

fiatallal szemben, mint a fiatalnak az idıssel szemben. Mert egyszer a fiatalnak van olyan 

hangulata, hogy egy kicsit morcosabb, máskor az idısnek nincs már kedve, hogy elviselje, amit a 

fiatal akar.” Problémás esetekben mégis az idısnek kell bölcsebbnek lennie, azaz 

engedékenyebbnek, hiszen: „Ha az idısnek nincs esze, hogy legyen a fiatalnak?!” Csakhogy ez 

sem olyan egyszerő: mennyiben kell és szabad elmenni a tőréssel; hol van az a pont, amit átlépve 

negatívan hull vissza az idısre túlzott engedékenysége? Az alkalmazott megoldások igen 

szubtilisek, bizonytalanságokkal terheltek, egyértelmő minısítésükre csak az életút végén kerülhet 

sor, ahonnan nézve a kérdés leegyszerősödik a retrospektív értéktulajdonításnak köszönhetıen, és 

világosan eldönthetı lesz, hogy a szülı jól vagy rosszul viselkedett utódaival szemben.  

A potenciális feszültségek katalizálása annyiban egyszerőbb, amennyiben az elıre vetített 

jövıkép sematikus, viszont épp ugyanannyira bonyolult is, hiszen az aktuális, sok tényezıs 

erıviszonyok alapján kerül sor a várható problémák prognosztizálására. A konfliktus-kirobbanás 

idıbeliségének és az utólagos rendezés lehetıségének függvényében két típus különíthetı el. 

Egyrészt azokról a feszültségekrıl van szó, amelyek a kapcsolatalakítás és -fenntartás során 

folyamatosan felmerülnek / felmerülhetnek, másrészt pedig azokról, amelyek az idıs halála után az 

utódcsaládban bukkanhatnak fel. Az elıbbiek spektruma lényegesen szélesebb, jellegük árnyaltabb, 

a hozzájuk való viszonyulás változatosabb, az utóbbiak viszont meglehetısen sematikusak, 

többnyire csak az örökségre vonatkoznak.  

Lévén, hogy az idısek életminısége és egyben minısítése is nagymértékben függ attól, hogy 

milyen kapcsolatot tartanak fenn utódaikkal, általános tendencia körükben a konfliktusok kerülése, 

s ha kell, többletenergia befektetése annak érdekében, hogy a konfrontációt elkerülhessék. Két 

szinten merülhetnek fel vitás helyzetek – a horizontális, illetve a vertikális dimenzióban –, ezért 
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kétfelé irányulnak a törekvések. Egyrészt mindenképpen arra kell igen kínosan ügyelniük, hogy 

megfeleljenek annak az elvárásnak, miszerint egy szülı csakis egyformán szeretheti gyermekeit, és 

hogy a kimutatott érzelmek ekképpen kapjanak értelmezést. Ha a kiválasztás láthatóvá válik, ez 

feszültséget okozhat az utódok között is, de a háttérbe helyezett gyerek (plusz családja) és a szülı 

kapcsolatára is kedvezıtlen hatással van. A kapcsolattartás és a segítségnyújtás különbözı 

formáival úgy kell tehát egyensúlyozni, hogy még idıben elejét lehessen venni az 

elégedetlenségeknek, amit utólagosan sokkal nehezebb rendezni. Másrészt pedig azokhoz az 

elvárásokhoz és vágyakhoz kell alkalmazkodni, ami közvetlenül a szülı-gyerek viszonylatban 

merül fel, és fıként a normatív szülıi és gyermeki szerepkörökkel van összefüggésben, 

feszültségforrásai pedig a törıdés és segítségnyújtás kölcsönössége, valamint a kötelesség és az 

individuális törekvések összehangolása.  

Az örökséggel kapcsolatosan felmerülhetı késıbbi viták elızetes rendezésére két megoldás és 

egy köztesstratégia lehetséges. Többnyire igyekeznek elosztani az ingatlanokat még életükben, akár 

úgy, hogy át is íratják az utódok nevére, akár úgy, hogy csak szóbelileg hagyják meg, hogy kié mi 

legyen. Ha a testvérek és családjaik között jó a kapcsolat, leegyszerősödik a probléma, mert lehet 

számítani arra, hogy az osztozás pillanatában is a békességre fognak törekedni. De ha már elıre 

látható, hogy ez nem lesz konfliktusoktól mentes, az idıs sokszorosan motiváltnak érezheti magát a 

javak igazságos elosztásának jogi úton való rendezésére még életében – végrendeletírásra csak a 20. 

század elejérıl vagy még régebbrıl van néhány példa, és most sem része a közösség örökhagyó 

stratégiáinak. A célnak leginkább az adás-vételi szerzıdés felel meg: a végrendeletet a vér szerinti 

örökös megtámadhatja, és az elıle elzárt javakból, ha kisebb mértékben is, de mindenképpen 

részesülhet.  

V. Kláráék nagyobbik fiuk nısülésekor házat vettek neki, amit automatikusan az ı nevére 
írattak. A kisebbik fia által lakott ház az apa nevén van, aki idıközben meghalt. Az a ház, 
amiben jelenleg V. Klára lakik, a saját nevén van. Ha ı meghalna, akkor a nagyobbik és a 
kisebbik fia egyformán örökölne e két utóbbi házból, függetlenül attól, hogy így a nagyobbiknak 
sokkal több maradna összességében. Az anya ezt igazságtalannak tartja. Ráadásul a nagyobbik 
fia expliciten is kifejtette, hogy csak akkor egyezik bele abba, hogy átírassák a kisebbik nevére 
azt a házat, amiben most lakik, ha az anyja a házát neki adja. Az anyának a szándéka viszont 
más. Azt tartaná rendjén valónak, ha mindegyik fia megkapná azt, ami pillanatnyilag az 
otthona, és majd halála után egyenlıen örökölnének az ı házából. A helyzet rendezését 
nehezíti, hogy az apai örökség csak a nagyobbik fiú hozzájárulásával kerülhet a kisebbik 
nevére. Errıl pedig egyelıre nincs megegyezés, de az anya fontos feladatának tartja megoldani 
a problémát az igazságosság jegyében még életében.  

A másik végletes megoldás, ha a szülı nem avatkozik bele az örökség elosztásába, hagyja, 

hogy majd rendezzék halála után. Ennek oka többnyire valamilyen komoly feszültség, ami vagy a 

generációk, vagy a testvérek között állt elı, és a szülı úgy ítéli meg saját helyzetét, hogy nincs ereje 

és lehetısége rendezni a konfliktust, sıt inkább csak rontana a gyerekeivel való kapcsolatán, ha 
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beavatkozni próbálna az osztozkodás kényes kérdésébe. Ezért inkább a háttérben marad: „Mikó 

meghalok, segítsen az isten, tudjanak megegyezni.” 

A köztes megoldás a leggyakoribb. A javak egy részét, fıként a földet elosztják, egy másik 

részét pedig függıben hagyják, és a hallgatólagos szokásjogban, valamint a kiegyensúlyozott 

családi viszonyokban bízva remélik az egyenlı, testvéries osztozkodást, aminek természetesen 

elıfeltétele, hogy ne terhelje az elıbbiekhez hasonló feszültség a belsı kapcsolathálót.  

A konfliktuskerülés és a megelızés érdekében tett erıfeszítések ellenére sem kerülhetık el a 

feszültségek, ez természetes. De mivel az irányelv a kapcsolat fenntartása, a konfliktusok nem, vagy 

csak nagyon ritkán vezetnek a teljes elszakadáshoz, ezért inkább csak átmeneti problémákról van 

szó, amelyek ugyan nem múlnak el nyom nélkül, de az ambivalenciák rendezése és nyugalmi 

állapotba juttatása után újabb konszenzusok mentén folytatható a kapcsolat.  

 

III.2. Id ısek a konfliktusrendezés szerepkörében 

Az elsı és legfontosabb, amit a szülı a prokreációs családért tehet, hogy úgy neveli gyermekét, 

hogy rendes ember legyen, ami az utódcsaládon belüli kapcsolatok minıségében és a szorgalmas 

munkavégzésben tükrözıdik vissza legnagyobb mértékben – a közösség értékhierarchiájához híven.  

„ha gyerekkortól elengedjük, a fiatal soha nem lesz a családé, és nem a szülık akarata szerint 

él” 

A nevelés miatti szülıi felelısség pedig felveti a kérdést, hogy a felnıtt gyermek helytelen, 

netán deviáns viselkedéséért mennyiben okolható a szülı. Erre nincs egyértelmő válasz a 

közösségben. Egyik oldal mindenképpen azt a véleményt képviseli, hogy a szülın igenis 

számonkérhetıek az utódok tettei:  

„Mert azok, akik nem fogadnak szót, akik tekeregnek, akik nem tisztelik az idısebbeket, azok 
nagyrészt nem most lettek elengedve, tehát a fiatalért mindig felelıs valaki. […] De, Isten 
bocsáss, olyan helyzet is van, amikor nem tehet a szülı semmit, mert úgy születik, olyan az a 
gyerek már elve, hogy nem hibás a szülı, de nagyrészt azért igenis a szülı is felelıs, hogy 
milyen társaságba kerül az a gyerek.” 

Eközben a másik oldal a tehetetlenséget emeli ki, ami egyrészt a felelısség elhárításának 

gesztusa és a szülıre is visszahulló negatív minısítés elutasítása, de sokkal inkább arra tenném a 

hangsúlyt, hogy a feladattal való megbirkózás nehézségét fejezi ki:  

„Há nem hibáztatják egyáltalán, me nincs mi csináljon a szülı a gyerekke. Mán olyan nagy 
korba nem lehet. Mind itt van például ez a Sanyi, az apja nem vót olyan, és mikó megtudta, 
ement az én fiamhoz, szíjjelnízett ott is, ement a másikhoz is, szíjjelnízett ott is, az 
unokatesvéreknél. Valóságga ott is elkezdte az apja a sírást. Aszonta: házat vettem a fiamnak, 
nem görbült meg a haja szála se, és ilyen ember lett belıle. Az ilyenen a szülı csak sír, csak 
bánkódik. Nagy dolog az azér.” 



 108

A szülı érintettsége abban a dilemmában is kirajzolódik, hogy vajon be kell-e avatkoznia, ha 

az utódcsaládban problémákat észlel vagy sem. Konszenzus itt sincsen, egyéni stratégiák vannak 

inkább.  

A beavatkozás alatt elsısorban és leggyakrabban a verbális kontroll értendı: a szülı szólhat, 

ha valamit nem talál helyénvalónak, elmondhatja véleményét a helyes viselkedésrıl és a probléma 

helyes kezelésérıl. Mivel a szülı az, aki ezt leginkább megteheti szülıi szerepkörébıl és a kötelék 

erısségébıl kifolyólag, a problémamegoldással küszködı családtagok akár el is várják / várhatják, 

hogy lépjen. Leginkább a kiscsaládok közötti kapcsolatok rendezésében veheti ki részét. Ez az a 

terület, ami fölött neki van a legtöbb hatásköre, ahol fölénye van az egymással egyenlı szinten lévı 

horizontális kiscsaládoknak, és éppen ezért itt fogadják el legnagyobb mértékben szabályozó 

szerepét.   

„a családot is ı tartja a kezibe. Mert lehet, mi fiatalok hamarabb összekapnánk, és a mama 
mindig mondja: neked legyen több eszed, vagy a másiknak mondja. Valakinek mindig több esze 
kell legyen, me ha nem, nem egyezne meg senki.” 

Az elszakadt családmagok közötti kapcsolatok rendezésében is kedvezı eredményeket érhet 

el a szülı / nagyszülı. Fıleg akkor, ha a házasság a férj hibája miatt romlott meg, aki válása után 

szüleihez költözött vissza, hiszen ilyenkor nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy ellene szegüljön a 

morális elvekre apelláló szülınek.  

„Én vagyok a király. Hohohó! Nem szabad hagyjuk magunkat soha. Ha ő mond egyet, én tízet. 
Nem hagyom magamat. […] én ütök az asztal sarkára, s mikor megkapja a nyugdíjat, kell 
adjon mindig a lányának pénzt. Úgyhogy kell adjon a lányának. Nem számít, hogy 20 évet mán 
betıtött, vagy a 18-at, mert még az nem keresi meg a maga kenyerit. Még ha megkeresi is, 
akkor is kell adni nekik! Nincs igazam?! A lánya nem tekergı, nem diszkózik, nem csavarog, 
nem jár rossz társaságba, otthon ül, igenis otthon ül.” 

A kiscsaládon belüli konfliktusba való beavatkozás lényegesen kényesebb kérdés, ugyanis itt 

felvetıdik az önállóság megkérdıjelezésének problémája, ami a házastársak közötti feszültséget 

súlyosbíthatja a generációs ütközéssel is, és ez végképp nem kedvez a helyzet rendezésének. Éppen 

ezért csak nagyon közvetlen és szoros kapcsolat esetében kerül sor a megbeszélésre, a problémákról 

való közös gondolkodásra. Ha a kötés szorossága csak átlagos, a szülıi beavatkozásra csak 

végletesen rossz helyzetben kerülhet sor. De ha a kapcsolat még ennél is gyengébb, vagy a földrajzi 

távolság akkora, hogy a találkozások alkalmai a minimálisra szőkültek, a szülı csak magában 

fogalmazhatja meg véleményét, ha egyáltalán van rálátása az utódcsalád belsı életére, és nem meri 

explicitté tenni, nehogy a nézeteltérés még messzebb sodorja ıket egymástól.  

Két olyan szituáció létezik, ahol a szülı közbeléphet, illetve ahol elvárt, hogy ne maradjon 

tétlen szemlélıje az eseményeknek: az egyik a szexuális deviancia, a másik az alkoholizmus. De 

mindkét esetben csak akkor és olyan mértékben avatkozik be a szülı, amikor és amilyen mértékben 
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kezd nyilvánosságot kapni a normaszegés, és ameddig csak lehet, marad a kényelmesebb és 

egyszerőbb stratégia, vagyis: ami nem látszik, az nem létezik.  

Az apának évek óta tudomása volt arról, hogy lányának viszonya van a fınökével. Amikor a 
kapcsolat olyan mértékben felerısödött, hogy felmerült annak veszélye, hogy emiatt elhagyja 
férjét, szíjjal jól megverte lányát. Így sikerült megakadályoznia, hogy az Aradra elküldött férj 
távollétében lelépjen a másik férfival.  

Az alkoholizmus ennél általánosabb probléma, és éppen ezért ez a legnagyobb gond is, amivel 

a családoknak meg kell küzdeniük. Többszörösen is probléma. Egyrészt szégyen már önmagában 

véve – az érintettre nézve is, de az egész családra vonatkozva is, hiszen a kiscsoport közösségi 

megítélésében kiemelt szerepe van annak, hogy van-e közöttük alkoholista vagy sem, ugyanis 

ennek alapján valószínősíthetınek tartják a többi családtag devianciára való hajlandóságát is. 

Másrészt pedig ezt tekintik minden baj forrásának: a családi kötelességnek való meg nem felelés, a 

munkanorma megszegése és a vallástalanság melegágya a mérték nélküli alkoholfogyasztás.169  

Az italfogyasztás önmagában – a férfiak esetében – elfogadott, a részegség sem elégséges 

ahhoz, hogy korlátozást igénylı magatartásként értelmezzék. A nık többsége küszködik a 

problémával, a házasság velejárójaként próbálják meg elkönyvelni, és megtanulnak vele együtt élni. 

A rendszeressé váló alkoholfogyasztás viszont kilép az így meghatározott normalitás keretei közül, 

fıleg, ha veszélyezteti a család intézményét – vagy úgy, hogy a férfi nem tudja betölteni a 

kenyérkeresı szerepét, vagy úgy, hogy veszélyezteti gyermekei és felesége testi és lelki biztonságát, 

vagy pedig úgy, hogy az elviselhetetlen állapot rendszeressé tételével a válás lehetıségének 

mérlegelését váltja ki házastársából. Ennek a kockázati tényezınek a felmerülése szolgál 

motivációként a szülı számára arra, hogy felvállalja a konfliktusrendezés kellemetlenségeit, aminek 

spektruma igen kiterjedt. A legegyszerőbb formája a beavatkozásnak a megítélés, a stigmatizálás: 

L. Magda a fiát dilinyósnak nevezi. Ez tekinthetı szankcionáló technikának is, de sokkal inkább 

csak a távolságtartás banális gesztusa, amiben a tehetetlenség és a határozottabb lépés megtételétıl 

való visszahátrálás egyszerre fejezıdik ki. A nem közvetlen beavatkozás másik formája a 

transzcendentális segítséghez való folyamodás. M. Sára rendszeresen imádkozik fiáért, hogy Isten 

rendezze a család legnagyobb problémáját: 

„»Édesanyja imája fiáér. Zsótárok: Napjaim olyanok…« Aszonták, vót Budapesten, ő is doktor 
vót, a férje is, az írta eztet. Mán nem tudom, hogy mikó, a húgom nekem egy éve adta. Ni, 
aszongya: »Zsótárok: Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig meg mint a fő, 
megszáradtam, de te, uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzettségrő 
nemzettségre áll. « Na. Elolvassam? 
 Igen. 
»Atyám, alázatta borulok elıtted, és szivem minden fájdalmát imádságban viszem színed elé. 
Úgy érzem, hogy nem tudok segíteni magamon, és nem tudom életünk e nehéz kérdését 

                                                           
169 Az alkoholfogyasztás eltérı értelmezéseirıl és ebbıl fakadóan potenciális feszültségkeltı jellegérıl lásd Szeljak 
2001. 14–33. 



 110

elrendezni. Te adj megoldást, áldott Istenem, és hallgasd meg nagyon ıszinte imádságomat.« 
Akkó kisirom magam, fáj a szemem, akkó megbetegszek, reggelre jobban vagyok. »Rossz útra 
tért, Istenem, a gyermekem. Míg kicsi vót, fogtam a kezét, hogy e ne essen, vigyáztam minden 
lépését. « Jól olvasom? 
Igen. 
»İriztem minden tettét, hogy jó gyermek maradjon és, Istenem, még a gondolatait is, boldog 
voltam, hogy édesanyja lehettem. « Így is vót, sírtam örömömbe, mikó jött a fiam, mer nem vót 
vagy hat évig gyermekem. A sógornım meg akkora vót, 100 kiló, aszonta: kitő vártok 
gyermeket, belefér a fél markomba. Aztán örömömbe sírtam, igazán. »…gondolatom…« 
Itt van: »…hogy gyermekem lett. Rossz…« 
»Rossz úton jár, kísértés erısebb az én visszatartó erımnél. Elindult egy olyan lejtın, ahol 
nagyon nehéz megállni. Halld még kérı szavamat. Atyám, állítsd meg te, hogy el ne vesszen. Az 
ital szerelmese, a bőn rabja lett. Milyen boldog lennék, milyen boldog lenne ı is… boldog 
lenne ı maga is, családja is, ha a mi urunk, Jézus Krisztus…« Jaj, hogy reszketek az idegtő. 
»… hőséges követıje lenne, az ı boldog rabja maradna egész éltén át…« 
Nem itt van. »boldog…« 
»Boldog lennék…« 
»ha« 
»ha a mámor helyett otthonát és a templomát szeretné, ahol békesség forrásai fakadnak 
számára is. Édesanyai szív sok mindent kibír, Atyám, én már igazán meg tudnék bocsátani neki, 
mer te minket ilyennek teremtettél. Szeretet mindent eltőr, a szeretet mindent remél, a szeretet 
megbocsát, de ott van a családja, és mint…« 
»a« 
»a megaláztatás keresztjén. Nehezebben hordozza, mint én. Nagyon fáj, Uram, 
tehetetlenségem. Szép szó, szigorú kérdés, édesanyai szeretet, már mind hiába, de nálad, 
Atyám, semmi sem lehetetlen. Hozd el számára a gyógyulás csodáját, újítsd meg az életét, 
irgalmazz nekünk. Lehet, nem eleget imádkoztam, imádkoztunk érte. « Jó van? 
Igen. 
»Könyörgök…« 
Nem. Itt: »Nagyon bánt ez…« 
»Nagyon bánt ez, de most látod, szüntelenül könyörgök könyörületességedér.« Mán tudom 
majdnem kívülről. »Szabadítsd ki, Uram, fiamat a kísértés malomkövei közzül. Add, hogy 
tudjon még a te szereteted átal tiszta és szép idıket élni. Hallgasd meg, drága Atyám, szent 
fiadér, Jézusér. Ámmen. «” 

Az elérhetı alkoholforrás korlátozása, bár elkerülhetetlenül szégyenkezési alkalom, szintén 

használt stratégia. A kocsmárossal és a szomszédokkal való egyezkedés nehézkes és nem 

ellenırizhetı közvetlenül, de mindenképpen egy lehetıség, amivel korlátozni lehet a mérték nélküli 

alkoholfogyasztást. Eredményessége, természetesen, nem garantált, hiszen a szülıi kérést 

felülírhatja az érintett közvetlen alkuja az ital tulajdonosával, vagy ennek akadályoztatása esetén 

újabb, még le nem tiltott források után nézhet.  

A közvetett beavatkozás a leckéztetéssel kezdıdik: az utód helytelen viselkedése elítélésének 

explicitté tételével. Ugyancsak a nemtetszés kifejezése az eltávolítás, egyfajta ideiglenes kirekesztés 

a deviáns magatartás idejére: „Megmondtam mán neki többször is így ha jött ide ittason: mit 

mondtam neked? Mikó ittas vagy, ne jöjj ide, ne lássalak, hogy engem ne bosszants, hagyjál 

békimet.” A hatékonyság reményében a szülı felvállalhatja a nyilvános megszégyenítést is, vagyis 

a kocsmába való elmenést, a nyílt vitát és a hazaparancsolást. Ez megszégyenülés a szülı számára 
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is, de ugyanakkor igazolás is arra vonatkozóan, hogy a maga részérıl mindent megtett a helyzet 

rendezése érdekében.  

Lényegesen ritkább, de nem példa – és nem is veszély nélküli – a tettlegesség alkalmazása, de 

ezek már házon belül, a négy fal között lefuttatott konfliktusrendezési mechanizmusok. Csattannak 

pofonok, de keményebb formája is elfordult már a rendreutasításnak:  

Amikor a részeg férj megverte és kizárta a házból feleségét és gyermekeit, a meny telefonon 
hívta anyósát, jöjjön, tegyen valamit. A megdühödött anya az udvaron felkapta az épp útjába 
akadó vasdarabot, és azzal úgy megverte fiát, hogy sérülései több napon keresztül gyógyultak. 
Azóta csendesebb mederben zajlik házasságuk.  

Végül pedig a szorgalmas munkavégzés normájának – ami a családfenntartás alapvetı 

feltétele – megszegésére alkalmazott stratégiákat említem. Ezen a téren a szabályozásra igen kevés 

lehetıség van felnıtt gyerek esetében. A verbális eszközök, mint a megszólás és a leckéztetés, 

jelentik azt a szők repertoárt, amivel a szülı rendelkezik, de ezeknek csak akkor van foganatjuk, ha 

az idıs által számonkért érték találkozik a megdorgált fél lelkiismeretét mozgató értékhierarchiával. 

Ettıl eltérı, és egyben igen sajátos esete a nevelésnek a megszégyenítéssel való próbálkozás, ami 

ugyan egyedi kísérlet volt, de leleményessége miatt híre hamar elterjedt, és elérte célját – legalábbis 

ami a munkakerülés nyilvánossá tételét illeti, és egyben a tekintélyelvőség megsértésének 

szankciója is.  

„Egy tavaszon jöttünk a temetıbıl a kántorral. Takács Sándor legeltetett egy tinót, jó nagy 
tıgye vót. S mondom Sándornak: ez jó fejıs tehén, ezt én is megfejném. Ennyi vót. […] Hát a 
Sándor iddogált. Én hazajöttem, átöltöztem, beültem a kocsiba, és felmentem Krasznára. 
Egyszer megjelenik a bácsi a parókián, a feleségem van otthon. Köszön illedelmesen: kezi 
csókolom. Békesség Istentıl. Kérdi: a tiszteletes úr hol van? Hát, aszongya a feleségem, 
Krasznán. Mikor jön? Sokára? Nem tudom. Sötét lesz, mire hazajön? Há lehet. Mi a baj 
Sándor? Majd megbeszéljük. Elment. Hát kiderült: otthon kicsit derékba vót, iddogált, s 
mondja a fiúknak este – nagy fiai vannak –, hogy: fejjétek meg a tehenet. A fiúk rászólnak, 
hogy: egész nap ittál, nem csináltál semmit, annyit legalább csinálj, hogy fejd meg a tehenet. 
Jó! Nem fejitek meg?! Nem. Az öreg mit csinált. Bement, kimosta a farkát a tehénnek, 
megmosta a tıgyit, és lehozta a parókiára, hogy a pap fejje meg. […] Azok nem hitték, nem 
vették komolyan. S amikor tényleg látták, hogy eljött a tehén, és visszavitte. S akkor a fiúk 
nekiestek: nem szégyelled magad, ilyen szégyent hozol ránk, elviszed a paphoz a tehenet, hogy 
fejje meg?! De isten bizony megfejtem volna, ha itthon vagyok!”  

 

III.3. Id ısek konfliktusokban  

A multigenerációs konfliktusok szabályozására egy általános elv érvényes a tölgyesi közösségben. 

Egy norma, ami a tekintélyre apellál, és úgy osztja el a szerepeket, illetve a hozzájuk társított ideális 

viselkedési modelleket, hogy vertikális alapú engedelmességet vár el. Hosszútávú, több generációt 

átfogó, a folyamatosság logikájára épülı cselekvésláncról van szó, ami felülemelkedik a közvetlen 

reciprocitás mechanizmusán: a tisztelet és engedelmesség mindig az idısebbnek jár. Olyan 
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ideáltípusa ez a kapcsolatalakításnak, ami egyrészt a transzcendentális szinten von maga után 

elismerést, másrészt a közösségi morál – mint külsı tekintély – szemszögébıl eredményez pozitív 

minısítést, illetve ami a pragmatizmus dimenzióját illeti, úgy térül meg, hogy amikor majd az 

alázatosság szerint élı fiatal abba a korba kerül, vele szemben is hasonló magatartást fognak 

tanúsítani az utána következı generációk. Magában foglal ugyanakkor egy erıteljes generációs 

értékhierarchiát is, miszerint az idısebb a bölcsebb, aki, azáltal, hogy hosszabb életidı és több 

tapasztalat van mögötte, jobban érti és helyesebben értelmezi az adott élethelyzeteket, s így a 

konfliktusrendezésre jobb megoldásokat tud felkínálni. Ez lenne a normát mőködtetı esszencia. És 

egyben itt rejlik annak a magyarázata, hogy Tölgyesen miért nem tud az elvárások szintjérıl, puszta 

normajellegébıl átlépni a hétköznapok gyakorlatába. Az idıskor kognitív kategóriájának itt ugyanis 

nem része a bölcsesség, nem is lehet, amikor második gyermekkornak tartják, az idısek tetteit 

megmosolyoghatónak tekintik, és inkább a szenilitás, a képességek- és memóriavesztés idıszakának 

vélelmezik. Az engedelmesség normája alapját vesztett morális klisévé vált, aminek megtartása a 

jólneveltség része – ám nem kötelezı, inkább csak fakultatív jellegő. Általános szabályozó 

hatáskörét elveszítve csak bizonyos helyzetekben kerül alkalmazásra, többnyire azokban, amelyek 

nem kulcsfontosságúak a fiatalabb generáció számára, illetve egyfajta felszíni stratégia, ami 

alkalmas arra, hogy lecsitítsa az indulatokat, és átmenetileg elnapolja a kirobbant feszültség 

rendezését abban a reményben, hogy az idı elveszi a konfliktus élességét, de arra már képtelen, 

hogy megoldja a felmerült problémát, és nyugalmi állapotra juttassa az ütközı generációkat.  

A norma megcsonkult tekintélyének és erejének visszaállítása érdekében az idısek a morális 

szintre emelt és ideológiává merevített régmúlt idık imázsát használják referenciaalapként, nem sok 

sikerrel. És nem azért, mintha nem lenne egységes a múlt idealizált képe, mintha tartalmazna 

variánsokat is: „a régi szülıknek a szavok az szent vót” versus „A legidısebbet ekődtík az anyja 

picsájába”. Hanem mert nincs közvetlen kapcsolat a modell és a vertikális viszonyok aktuális 

értelmezése között a fiatalabb generációk perspektívájából. Így az idıs korosztály ideálja nem képes 

átfordulni motivációba, magatartást szabályozó normába.  

Egységesen elfogadott irányelv híján a konkrét helyzetek megítélésekor többféle értelmezés 

ütközhet. Mindenekelıtt a bemutatott norma és egy gyerekközpontú morális imperatívusz találja 

szemben magát. Két, ellentétes irányból induló, eltérı generációs hierarchiát magában foglaló elvrıl 

van szó, melyek összehangolása igencsak nehézkes. Egyik oldalt tehát ott látni a szülıi autoritást, 

az „aki nem hallgat a szüleire, azt megveri a Jóisten” érvet, a másik oldalon pedig a gyerekért való 

önzetlen önfeláldozást, a „Korrekt ember volt. Éjjel-nappalt egybetett, hogy a családját el tudja 

rendezni.” elvárást. Ráadásul normaként mindkettı abszolút érvényő, kifogást nem ismerı, 

mindenre kiterjedı érvényességgel rendelkezı. A gyakorlatban viszont képtelen ebben a formában 

egészségesen mőködni, erıteljes elutasítás és megítélés tárgya, ha valaki csak az egyikbe, a neki 
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kedvezıbe kapaszkodik, és innen pozícionálva magát támaszt elvárásokat a másik generációval 

szemben. Ez a fajta magatartás elkerülhetetlenül a kihasználás és visszaélés kategóriájába tartozik. 

Az ellentét feloldása érdekében az egymástól független két irányelv mögött meghúzódik egy másik, 

szintén normatív jellegő modell, ami úgy hozza összhangba e két magatartási szabályt, hogy a 

feleket a másiknak való kedvezésre ösztönzi. Vagyis arra szólít fel, hogy ki-ki úgy öltse magára az 

alázatosság lelkét, hogy azt a normát vonatkoztassa magára, ami a másik érdekében való 

cselekvésre int. Ideálmodellként, természetesen, csak mérvadó, de mint ilyen, korántsem 

elhanyagolható a jelentısége, hiszen az, hogy mit és milyen mértékben értelmeznek konfliktust 

kiváltó cselekedetnek, épp ennek alapján kerül megítélésre. Belsı és külsı ambivalencia egyszerre 

húzódik meg a háttérben. Egyrészt ott van az önzetlen adni akarás, miközben nem hiányzik a 

viszonzás várása sem, másrészt pedig két generáció eltérı értékpreferenciái ütköznek, miközben 

mindkét fél a békés és jó minıségő kapcsolat fenntartására törekszik.  

A helyzet bonyolultságát jelzi az is, hogy a dilemma feloldására felkínált pragmatikus 

magyarázat szintén dilemmáktól terhes és ugyancsak ideologikus. E szerint a szülı azt kapja vissza 

gyermekétıl, amit ı adott neki. Vagyis: ha megfelelt a gyermekért való önfeláldozás normájának, 

ennek következményeként engedelmes, ráfigyelı utódnak örvendhet idıskorában. De amint az 

elıbbiekben már láttuk, ugyanúgy vezethet jó gyerekhez a helyes nevelés, mint rosszhoz, 

deviánshoz, alkoholistához, és korántsem egyértelmő, hogy a baj forrása a nevelésben található, és 

hogy a szülı hibáztatható-e, hogy egyáltalán van-e közvetlen, ok-okozati kapcsolat gyermeke nem 

megfelelı viselkedése és szülıi munkája között. Nincs közösségi konszenzus e tekintetben, csupán 

egyéni, esetleg családi variánsok és eltérı álláspontok léteznek, amelyek – természetesen – eltérı 

helyzetmegoldásokat eredményeznek.  

Az alábbiakban nem azokra a kisebb súrlódásokra kívánok kitérni, amelyek folyamatosan 

részei a kapcsolattartásnak, és melyek mentén szünet nélküli egyezkedések és helyezkedések 

zajlanak annak érdekében, hogy megtalálják azt a konszenzuális értékalapot, amire támaszkodva 

kiegyensúlyozott kapcsolatot tudnak fenntartani, vagy legalábbis elviselni képesek egymást, hiszen 

ezekre a korábbiakban már többször utaltam. Azokat a feszültségeket sorakoztatom fel, amelyek 

komoly konfliktusokat eredményeztek, és amelyekben – az elıbb elemzettektıl eltérıen – az idıs 

belsıleg érintett vagy azáltal, hogy kirobbanásában volt szerepe, vagy azáltal, hogy közvetlenül is 

elszenvedıje. A részvétel és a konfliktusrendezés multigenerációs jellege szempontjából három eset 

különíthetı el, így ezt a narrációs logikát követem.  

Elsıként azokat az eseteket említem, melyekben az utód jelenti a menedéket és megoldást az 

idıs számára. Két okból kerülhet sor erre. Vagy a szülık közötti vita, és nem ritkán bántalmazás 

miatt veszi igénybe az anya az utód védelmét, vagy pedig egy másik utóddal kapcsolatos 

nézeteltérések és erıszakos magatartás miatt menekül az idıs szülı biztonságot nyújtó másik 
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gyermekéhez. Ilyenkor többnyire szóbeli fenyítésre kerül sor, illetve ideiglenes befogadásra, de 

elıfordul a fizikai bántalmazás viszonzása is korrekciós stratégiaként. De hadd tegyem hozzá, hogy 

az utód kapcsolatszabályozó lehetıségei korlátozottak, és a kivételes esetek közé sorolhatóak azok, 

amikor segíteni tud a bántalmazott félnek. Ennél gyakoribb, hogy minden a négy fal között zajlik, 

hallgatnak a problémáról, és úgy tesznek, mintha nem is létezne. Részben azért, mert nem látják 

reális esélyét a helyzet rendezésének, még az utód közbelépésével sem, és a bántalmazott úgy 

értelmezi pozícióját, hogy muszáj elviselnie, mert ez a kisebbik rossz az általa látott és számára 

elérhetı alternatívák közül. Részben pedig azért, mert a családon belüli agressziót szégyennek 

tekintik, és úgy vélik: kiderülése a bántalmazott számára is – és az egész család számára – 

megszégyenülést hoz.  

Egy Tölgyesen általánosan ismert szólás szerint: „az öreg, ha nincs baj, csinál”. Ezt 

többnyire a hétköznapok apró, de gyakori gondjaira vonatkoztatva mondják bosszúsan, de az idıs 

forrása lehet mély és helyrehozhatatlan bajoknak is, akár szándékosan, akár akaratlanul. Nem ritka, 

hogy a házastársak közötti konfliktusok oka valamelyik szülı valamely tette, megjegyzése, vagy 

épp tettének hiánya. Amennyiben viszont egy udvaron élnek, akár a házasság felbomlását is 

eredményezheti áldatlan jelenléte és folyamatos beavatkozása a fiatalok dolgaiba. A családban való 

élés értéktelítettsége és az elváltak kedvezıtlen társadalmi megítélése miatt viszont mégiscsak 

ritkán kerül erre sor, bár a több évtizedes folyamatos nyílt konfliktus elviselése nem kis erıpróbát 

jelent, fıként ha a sérelmezett nem talál megértésre és pártfogásra házastársánál. Másrészt viszont 

utódai között okozhat feldolgozhatatlan és megoldhatatlan konfliktust az örökhagyás erejével 

rendelkezı szülı. 

K. Sára döntési helyzetbe került, és fiát választotta gondozójának, aki feleségével átköltözött 
hozzá, az ı házukat pedig átengedték nemrég nısült fiúknak – a döntés megváltoztatására és a 
korábbi állapot visszarendezésre tehát már nincsen lehetıség. Fiát választotta, mert mégiscsak 
ı a fiú, kedvence volt, és különben is az a rendjén való, ha a fiú marad a szülıi házban. 
Csakhogy a fia úgy képzeli el a gondozást, hogy ennek fejében mindent ı örököl, testvérének 
semmit nem hajlandó adni, ezt expliciten ki is fejti, akárhányszor elıkerül a téma. A testvérek 
között a konfliktus azóta élesre váltott. Emiatt meglazult az anya kapcsolata lányával, s mióta 
K. Miklós határozottan korlátozza anyját abban, hogy a külvilággal bármiféle kapcsolatot 
fenntartson (telefontól eltiltotta, nem engedi szomszédolni, vitatkozik, amikor látogatóba jön 
lánya és azok gyerekei stb.), a találkozások alkalmai minimálisra csökkentek. K. Sára nem 
tudja feldolgozni a kialakult helyzetet. Helyesnek tartja, hogy fia maradjon a családi fészekben, 
de lelkifurdalása van amiatt, hogy a fia mindent magának akar, és emiatt a lánya nem fog 
örökölni semmit. Ugyanakkor küszködik a gyerekei iránti érzelmeivel is: a fiát szereti is, meg 
neheztel is rá, a lányát sajnálja, de bántja, amiért rá haragszik a kialakult probléma miatt. 
Egyetlen értelmezési kiutat talált, vagyis hogy kényszerhelyzetként magyarázza az eseményeket: 
mivel saját házában akart maradni, muszáj volt azt a gyermekét választania, aki hajlandó volt 
költözni, most meg már végképp nincs menekvés, nem mehet a lányához, muszáj maradnia, 
bármennyire is nehéz, megoldást pedig nem lát arra, hogy rendezze a gyermekei között miatta 
elmérgesedett kapcsolatot.  
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A harmadik konfliktustípus a szülı-gyerek közvetlen ütközése. Annak tudása és elfogadása, 

hogy a vérségi kapcsolat nem választás kérdése, és hogy ez az a kötés, ami a legtöbbet nyújthat 

bárki részére, nagymértékben hozzájárul a konfliktusrendezésben tanúsított pozitív hozzáálláshoz. 

Erıteljes hajlandóság van a tölgyesiekben arra, hogy a nézeteltéréseket úgy rendezzék, hogy azok 

ne vezessenek a generációs kapcsolatok elmérgesedéséhez és végleges megszakadásához. Ha meg 

is kell növelniük a kapcsolatszabályozó távolságot, és csökkenteni szükséges az érintkezési és 

kommunikációs alkalmakat prevenciós megfontolásból, a szándék mégiscsak az, hogy ne veszítsék 

el egymást, nem vágják el végérvényesen és helyrehozhatatlanul a közöttük lévı szálakat. Talán 

egyedül csak az alkoholizmus az, ami magában rejti az áthidalhatatlan konfliktus kirobbanásának 

veszélyét. Fıként azért, mert rendszeresen okoz problémákat, és nincs lehetıség ezek rendezésére 

az italról való lemondás szándékának hiánya miatt, illetve azért, mert az innen származó gondok 

lelki sérüléseket és – a családtagok számára is – identitásproblémákat is okoznak, illetve a bajok 

egyre csak halmozódnak mennyiségileg is és jellegük változatosságát tekintve is, minekutána több 

szintrıl győlnek össze.170 Ilyenkor fordul elı, hogy vagy elhatárolódik a szülı alkoholista fiától, 

vagy pedig olyan konfliktus robban ki, ami akár tragédiához is vezethet. Ezek közül itt most egyet 

mutatok be: 

H. Emma egy házban élt részeges fiával és annak feleségével. A konfliktus régóta győrőzött. 
Férje magatehetetlenné válása óta tudatosodott benne, hogy rövidesen ı is olyan állapotba 
juthat, hogy gondozásra szorul. Három gyereke van ugyan, de a kisebbik fiúval való 
közelségbıl adódóan a jogszokás miatt a gondozói szerepkört ennek kellene betöltenie. Az 
anyának viszont nincs bizalma benne, és többször is kérte fiait, döntsenek a sorsáról. Válasz 
nem érkezett, ami egyértelmő üzenet arra vonatkozóan, hogy a részeges fiára kell számítania, 
akit alkalmatlannak tart a feladatra. A helyzetet csak nehezítette, hogy fia ittas állapotban 
rendszeresen verte feleségét és szüleit.171 Világos tehát, hogy az anya miért találta 
kétségbeejtınek a várható jövıt. Kiútkeresésében drasztikus megoldáshoz folyamodott: házát 
unokája (másik fia gyermeke) nevére íratta, aminek egyúttal az is következménye, hogy 
részeges fia hajlék nélkül marad. Amikor a szerzıdésrıl a kisebbik fia tudomást szerzett, 
felakasztotta magát. 

A helyzet megítélése korántsem egyszerő, nem terhelhetı egyértelmő felelısséggel csak az egyik 

vagy csak a másik fél. Látható és érthetı az anya kétségbeesése a fia alkoholizmusa és agresszív 

viselkedése miatt kialakult áldatlan állapot és a méltatlan kiszolgáltatottság várható 

bekövetkeztének veszélye miatt, de ugyanakkor a választott megoldás helyessége, igazságossága és 

méltányossága is kétségbe vonható. A haláleset okozta sokk állapotában a közösség egyhangúlag az 

anyát ítéli el. Itt most nincs mentség, s ha az alkoholizmus kapcsán felmerülı devianciákról való 

vélekedésekben nagy a dilemma azt illetıen, hogy ki és mennyiben hibáztatható, itt csak egy 

                                                           
170 Különösen az együttélés során válik erıteljessé a probléma, ezen belül is elsısorban az özvegyasszonyok vannak 
kiszolgáltatott helyzetben, akiknek muszáj befogadniuk házukba deviáns, elvált, marginalizált fiaikat.  
171 Az idısek bántalmazásáról vajmi keveset tudunk (akárcsak a többi családon belüli agresszióról). Az általam ismert 
adatok közül a legrészletesebb egy kézirat, amire az Etnológiai Adattárban bukkantam: a Karácsondon élı Berényi 
Andráné panaszkodik arra, hogy lánya és családja bezárja, éhezteti, bántalmazza. Berényi A. 1968–70. 
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tényezı mentén értelmezik a generációs konfliktust: egy anyának minden körülmények között 

szeretnie kell gyermekét, bármilyen is legyen az.  

„Iszogatott a fiú, iszogatott, ez igaz, hogy iszogatott. De most hamar visszamejek a múltra. 
Lompértba, míg én leány vótam, vót egy nagyon-nagyon ríszeges ember, vót néki két kisfia, és a 
két kisfiúnak az anyja nálunk jött napszámra, tiloltunk a kendert, és… Aszongya az egyik kisfia 
– két éves vót, három –: édesanyám, én ha megnıvök, veszek én neked gyufát. Még gyufája se 
vót, me mindent megivott az ura. És hát kigyúlt benne a pálinka, meghalt az ember. És ott 
maradt a két gyermekke az anyokájok, és ott maradt az édesanyja. Az édesanyja egy öregebb 
rendő asszony vót, olyan, akinek már unokája van. És ott vótam a temetísen, Tünde, drága, 
most is hallom, hogy Kati néni hogy sírt: drága, kedves rossz fiam, drága, kedves rossz fiam! 
Tehát most Lacirú jútott eszembe, hogy akármilyen is vót, az anyjának csak drága és kedves. A 
rossz is drága is meg kedves is. Ez így van. Amék édesanya szereti a gyermekit.” 

 

IV. Id ısgondozás  

Az idısgondozás kérdéséhez érkezve hadd összegezzek röviden néhány fontos gondolatot az elıbb 

már elmondottakból, hiszen itt különösen is összeérnek a szálak. Mindenekelıtt az erıs és gyenge 

kötések elméletéhez térek vissza. Az életútnak ebbe a szakaszába érkezve válik a lehetı 

leglátványosabbá a család mint erıs kötés jelentése és jelentısége. A képességek és az önállóság 

csökkenése, netán teljes elvesztése során a külsı személy(ek) szerepvállalásának igénye 

fokozatosan növekszik. Az alapvetı támaszt a tölgyesi idısek számára egyértelmően a család 

jelenti, ez az a kapcsolat ugyanis, ami az adott kulturális minták szerint azokkal a tartalmakkal 

rendelkezik, ami a családtagokat aktivizálja az idısek gondjainak megoldása érdekében. Olyankor 

is, ha esetleg elızıleg a kötés minısége hagyott maga után némi kívánnivalót, de a feladat 

elhárítása és ennek közösségi megítélése is e jelentésnek a megerısítéséhez, és nem a 

megkérdıjelezéséhez vagy tagadásához járul hozzá. A családtagokon kívüli személyek és állami 

lehetıségek igénybevételére csak akkor kerül sor, ha a család, mint erıs kötés hiányzik, vagy nem 

mőködik jól, és semmiképpen sem tekintik egyenlı értékő alternatívának. Ez nem választás 

kérdése, hanem a behelyettesítésé. Jó, elfogadott és megnyugvást jelentı megoldás csakis a család 

lehet, a többi alkalmazására, mivel hierarchikus viszonyt tételeznek fel közöttük, csak akkor kerül 

sor, ha ez elérhetetlen.  

A továbbiakban azt szükséges hangsúlyozni, hogy ez olyan nagy és felelısségteljes feladat, 

aminek az ellátása érdekében a család összefog. Ebbıl pedig két lényeges következményt 

vonhatunk le a magunk számára. Elsıként a családi identitásra hívom fel a figyelmet, ami az egész 

fejezet során kiemelt hangsúlyú. Az idıs szülı elgondozása olyan tényezı, aminek mentén az 

utódok automatikusan összetartozóként és családként definiálják magukat. Valamennyien az in-

group tagjai, akik elıtt közös feladat áll, amivel kapcsolatban közösen kell, hogy megoldást 
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találjanak a közös felelısség alapján.172 Másodikként pedig a kisközösség mőködését emelem ki, 

nevezetesen azt, hogy nagycsalád-stratégiákat kezdenek alkalmazni, ugyanis a teendık alól kibújni 

senkinek nem lehetséges a lelkifurdalás és / vagy a deviáns minısítés elkerülése nélkül. Ez nem azt 

jelenti, hogy valamennyien ugyanazt és egyforma mértékben teszik, hanem hogy valamennyien 

magukénak érzik a problémát, és ennek adekvát rendezése érdekében vagy aktív szerepet vállalnak, 

vagy lemondanak valamirıl annak javára, aki a gondozás teendıit ellátja. A feladatban és a 

felelısségben való osztozás a fontos, és ennek egyenlı mértéke, nem a hozzájárulás azonossága. 

Kialakítanak a nagycsaládon belül egy konszenzust, ami alapján megegyeznek a választott 

stratégiában, amihez a továbbiakban tartják magukat. Lehet akár úgy is fogalmazni, hogy 

akcióközösséggé alakul a nagycsalád még egyszer, talán utoljára – de az mindenképpen állítható, 

hogy a legkomolyabban és legszorosabban ekkor éli meg az összetartozást ez a néhány kiscsalád 

utolsó alkalommal. Ezt követıen már más nagycsalád tagjai lesznek, annak, amelyiknek ık a 

legidısebbjei, és kicsi az esélye annak, hogy testvéreikhez és azok családjaihoz még valamikor 

ilyen erısen és ennyi szálon kapcsolódjanak.  

Lévén, hogy nehéz feladatról van szó, ami akár hosszú ideig, évekig is eltarthat, harmadikként 

az ambivalencia problémájára térek ki. Ez egyrészt a testvérek között merül fel. Van ugyan egy 

megegyezés – akár hallgatólagos, akár szóbeli, akár formálisan is rögzített – a tekintetben, hogy ki, 

mennyit és mit vállal magára, de mivel folyamatosan új és váratlan helyzetek állnak elı, ami 

mentén egyik vagy másik fél igazságtalannak vagy újratárgyalandónak érzi / érezheti az elızetes 

megállapodást, elkerülhetetlenek a kisebb-nagyobb feszültségek, melyeknek különbözı erısségő 

hullám-völgyei végigkísérik ezt a válságos idıszakot. Másrészt a gondozást végzı egyénben 

zajlanak le nagy belsı küzdelmek, hiszen a kötelesség / elkötelezettség, valamint a nehézség érzete 

folyamatosan konfrontálódik a mindennapokban. Ennek hangsúlyozása azért fontos, mert szeretném 

elvetni azt az elemzési klisét, miszerint vannak jó és rossz gyerekek, vagyis olyanok, akik teljes 

odaadással gondozzák szüleiket, és olyanok, akik teherként élik meg mindezt. Sokkal inkább arról 

van szó, hogy a kettı együtt van jelen, állandó kísérıi egymásnak, még azok esetében is, akik a 

lehetı legnagyobb odafigyeléssel és szeretettel vannak kiszolgáltatott szüleik iránt. Javasolom tehát, 

hogy az egydimenziós kategorizálás helyett horgonyozzunk le inkább amellett az álláspont mellett, 

amelyik a két érzés együttes mőködésével számol, és a különbségeket ne egyik vagy másik megléte 

/ hiánya számlájára írjuk, hanem az arányok eltérıségében találjuk meg a magyarázatot.  

Az elemzés megkezdése elıtt szükséges elidıznöm a gondozás és az öregkor közötti tartalmi 

kapcsolatnál is. Az idısgondozás a hanyatlás, a kiszolgáltatottság, a függıség jelentéseit 

asszociálja, ami teljes mértékben jogos, hiszen alkalmazására akkor kerül sor, amikor egy ember 

életében bekövetkezik ez az állapot. S mint ilyen, alapja azon sztereotípiáknak. Ugyanakkor 

                                                           
172 A családciklusokról és a szegénységi kockázatokról lásd Spéder 2002. 37–38.  
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elmondható, hogy ez játszik legnagyobb szerepet a harmadik és a negyedik életszakasz közötti 

választóvonal kijelölésében, továbbá magyarázatot ad arra a magatartásra, ami az idıs 

korosztályhoz való tartozás elutasításán, minél további távoltartásán szorgoskodik. Egyúttal 

hozzájárul ahhoz, hogy az idıskort második gyerekkornak tekintsék.  

„Tibi [az unokaöccse] azt mondja, hogy nekem már kéne buletint [személyi igazolványt] 
csinálni, mert a 14 évet betöltöttem, olyan öreg vagyok. Tibi egy olyan vicces fiú.” 

A gondozás jelentései ugyan részei az öregkor kognitív kategóriájának, és hozzájárulnak az 

életút tagolásához, nem tekinthetık sem kizárólagos, sem elégséges kritériumnak – valójában 

leginkább csak az idıskorra vonatkozó negatív sztereotípiák megformálásában játszanak szerepet.  

 

IV.1. Kötelesség vagy elkötelezettség? 

Timothy Killian és Lawrence H. Gangong kutatásuk során azt a kérdést vetik fel, hogy az 

idıgondozás az egyén, a család vagy az állam felelısségi- és hatáskörébe tartozik-e, majd pedig azt 

vizsgálják missouri-i minta alapján, hogy az individualizmus, a familizmus és a kollektivizmus 

ideológiái hogyan alakítják az idısgondozásban való szerepvállalás mértékét és az elkötelezettség 

konstruktív normatíváját.173 A három szint elkülönítését fontosnak tartom, részben a feladatok 

eloszlásának szabályozójaként, majd pedig az elégedettség mértékjelzıjeként, részben pedig a 

közöttük lévı hierarchikus viszony miatt. Tölgyesen viszont explicit norma csak a másodikra 

vonatkozóan létezik, a többit implicit elvek, a jóérzés és a lelkiismeret belsı motorjai irányítják – de 

ennek ellenére nem mentesülnek a közvélemény ítéletalkotása alól.  

A családot, amelyet az erıs kötések halmazaként gondolnak el, a biztonság alapjaként 

értelmezik, és úgy tekintenek rá, mint garanciára a válsághelyzetek rendezésében, a 

szükségállapotok áthidalásában.174 Ennek érdekében pedig valamennyi tagnak szerepet kell 

vállalnia, hogy az aktuálisan felmerülı problémákat megoldják. A hatékony és adekvát mőködése 

pedig felülírja a direkt és rövidtávra építı kölcsönösséget. A lényege abban van, hogy közösen 

éreznek felelısséget egymás iránt, és bármelyik komponense szorul gondoskodásra a 

nagycsaládnak, meg kell találni a módját annak, hogy a család ellássa az adott teendıket. Az 

idısekkel szembeni törıdést legtöbb három elv alapozza meg, de akár egy is elégséges ahhoz, hogy 

gondozási normaként elvárásokat támasszon az utódokkal szemben. Mindenekelıtt a vallási 

hagyományokkal rendelkezı morális imperatívuszok említendık, amelyek arra ösztönzik a 

családtagokat, hogy magukra vállalják az idısgondozást, hogy muszájként értelmezzék az elıállt 

helyzetet. Bár vannak közösségi szintő alternatívák is (egyház, alapítvány, állam), a család 
                                                           
173 Killian – Ganong 2002. 1080–1088. 
174 Martin Kohli a posztszocialista kelet-európai országok idısgondozásának áttekintése során Magyarországot emeli ki 
annak demonstrálására, hogy a család csökkentett mértékben mőködik szolidaritási és biztosítási hálóként. Kohli 1996. 
19–20. 
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gondoskodó szerepe értéktelítettebb, mint a formális gondozás bármelyik formája, így normális 

esetben az utódok nem ruházhatják át ezekre a teendıket.175  

Másrészt az idısek sajátos befektetésérıl van szó, ami a genealógiai kontinuitás logikája 

alapján generációkon keresztül képes megırizni érvényét: egykor ık maguk gondoskodtak 

felmenıikrıl, most viszont az utódaikon a sor, hogy ıket elgondozzák. Ez egyfajta morális alap is, 

aminek mentén a hozzájuk való viszonyulás helyezkedik a pozitív és negatív minıségő 

feladatvállalás skáláján.  

„Átalába érvényesül az a mese a dézsával: A szülı egy kis dézsába ad az öregnek enni, és 
akkor a gyerek is farag valamit. És megkérdezik, hogy: mit faragsz? Hát én is faragok egy kis 
dézsát, hogy majd olyanból adjak neked enni, mikor megöregszel. Annak idején az iskolába 
tanultuk, de már nem tudom, kinek a meséje volt ez, és ez érvényes, ez örökérvényő, azt hiszem. 
Tehát elgondozza a szülıt a fiatal, de amibe nıtt fel, az úgy alakul. Mondok név nélkül egy 
konkrét esetet. A fiatalok már külön éltek, de nem voltak jó viszonyba az öregekkel, ugyanis a 
fiatalasszony és az anyósa nem szívlelték egymást, és sikerült a férjét is a saját apja, anyja 
ellen fordítani, és a testvére ellen. És a két gyermek így nıtt fel, ebbe, hogy azokat nem 
szeretjük, mert ilyenek, ilyenek, ilyenek. Nagyon jól ment a dolog addig, míg az anya meg nem 
halt. Meghalt az anya, még egy ideig jól voltak, de utána egymásnak estek, az osztozkodáson is: 
mert nekem nem adtál eleget, annyi a tied, annyi az enyém… És akkor ık maguk azok, akik 
egymásnak esnek. Mert amennyire nem becsülték… A családba azt hallották, hogy azok az 
öregek ilyenek, olyanok, ugyanazt rámondják a saját szülıre. Azt, amit hall a családba, azt 
viszi tovább.” 

Az idıs és a fiatalabb generációk között felmerülı nézetkülönbségek egyik forrása épp itt 

rejlik, és azért kezelhetı nehezen egyrészt, mert idıben változott az idısgondozás koncepciója, 

másrészt mert az idıbeli távolságból kifolyólag az aktuális és a retrospektíven felidézett helyzet 

összehasonlítása nem lehetséges, inkább csak arra alkalmas, hogy igényeket és elégedetlenségeket 

fogalmazzon meg. A gondozás kötelezettségének minél kifogásolhatatlanabb módon való 

elvárásakor az idısek természetesen saját élettörténetükre hivatkoznak, arra ahogyan ık egykor 

gondoskodtak öregjeikrıl. Nem szándékozom kétségbe vonni szavuk hitelességét, de mivel az 

interjúkon kívül más forrással nem rendelkezem, és úgy vélem, hogy a mostani közlés nem 

elégséges arra, hogy a múltbéli eseményekre vonatkozóan jól alátámasztott és érvényes 

következtetéseket vonjak le, így nincs más választásom, mint beérni annyival, hogy az 

elmondottakat kapcsolatszabályozó stratégiának tekintem: a retrospektív jellegő narratívákkal a 

velük szembeni minél kedvezıbb viszonyulásokat kívánják elérni. A tét ugyan nagy, de a kockázat 

nem az. A külsı tekintély, illetve a belsıvé tett külsı tekintély mértéke van olyan erıteljes, hogy 

egy elviselhetı minimumot biztosítson az idısek számára. Természetesen megoldhatatlan az 

elcsúszás megakadályozása a gondoskodás multigenerációs megítélése között, rések mindig 

                                                           
175 Attias-Donfut és Rozenkier a franciaországi idısek kapcsolathálójának elemzésekor szintén azt hangsúlyozza, hogy 
az informális támogatás fontossága nagyobb a formálisnál. Attias-Donfut – Rozenkier 1996. 31–53. 



 120

keletkeznek az elvárt és a kapott segítség között.176 De nem érdemes dramatizálni vagy 

konfliktusként értelmezni az itt-ott felbukkanó lyukakat, ugyanis mindkét oldalon megvan a 

törekvés a feszültség megelızésére, és – ha szükséges – oldására: egyik oldalon ott a törekvés a 

feladat minél jobb – az adott körülményekhez képest legalábbis – ellátására, másik oldalon pedig 

azt a törekvést látni, ahogyan az elcsúszásokat igyekeznek minél pozitívabban, gyerekeikre nézve 

felmentıen és megértıen értelmezni. 

Harmadikként a szülı-gyerek kapcsolat hosszútávú lefutása, a családciklusok változása és a 

közvetlen befektetés említhetı, vagyis: „Mik magunk úgy ítílkezünk, hogy kötelessíge, me hogyha 

mi feneveltük a gyereket, akkó most kötelessíge, hogy egondozzanak.” Az, hogy a kettı minısége 

között milyen a viszony, eltérı a vélekedés annak függvényében, hogy ki hol pozícionálja magát a 

norma és a pragmatikum talaján álló egyéni tapasztalat között. És itt most nem az idısgondozás 

felvállalásának és az alóla való kibújásnak a szélsıséges eseteirıl van szó, ugyanis a probléma nem 

itt tevıdik fel, hanem az elvégzett feladat minısége a kérdéses, a különbségek épp itt észlelhetıek. 

Bár az idısgondozás kötelessége egyaránt érvényes minden utódra, nem mulaszthatom el, 

hogy az elkötelezettséget árnyaló szempontokról ne ejtsek már elızetesen néhány szót.177 

Mindenekelıtt a lehetıségeket kell megemlítenem, melyeket az adott körülmények (fizikai 

távolság, lakáshelyzet, anyagiak) határoznak meg. Fontos szempont a gyerekek száma is, de csak 

abban az értelemben, hogy az idısnek egy vagy ennél több gyereke van, ezen túlmenıen pedig már 

nincs különbség. Logikus, magyarázatra ezért nem szorul, hogy az egyedüli gyerek (az egykézés 

nem jellemzı Tölgyesen még a ma családot alapítók körében sem) nem osztozik sem a 

felelısségen, sem az elvégzendı feladatokon senkivel, teljes mértékben rá hárul a szülı 

elgondozása. A tölgyesi gender alapú munkamegosztásból, valamint a vérségi köteléknek az 

affinálissal szembeni fölülértékeltségébıl kifolyólag a leánygyerekek nagyobb mértékben érzik 

magukat elkötelezettnek az idısgondozásban, és gyakori példa, hogy akkor is maguk akarják 

elgondozni szüleiket, ha azok egy udvaron élnek fiúkkal és annak családjával, mivel úgy vélik, 

hogy a leánygyermeket nagyobb mértékben kötelezi a feladat, mint a fiút, illetve, hogy jobban 

végzik el a teendıket, mint egy meny. Végül pedig a kapcsolat emocionális tartalmait kívánom 

hangsúlyozni, ennek ugyanis nagy szerepe van abban, hogy az utódok közül ki és hogyan – 

mennyiségi és minıségi szempontok egyaránt értendık – járul hozzá az idıs fizikai és lelki 

jólétéhez.  

 

                                                           
176 Andersson és Sundström az idısek által érzett magány magyarázásakor érvel az ideális és a valós interakciók közötti 
szakadással. Andersson – Sundström 1996. 23. 
177 Az idısgondozásban való részvételt a szociológiai elemzésekben magyarázzák a gyermekek oldaláról (pl. Stein et al. 
1998. 611–622., Shuey – Hardy 2003. 418–431.), a szülık jellemzıivel (pl. Ikkink – Tilburg – Knipscheer 1999. 831–
844., Pyke 1999. 661–672.), valamint a kettı ötvözetével (pl. Killian – Ganong 2002. 1080–1088.). 
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IV.2. A feladatok 

Annak megértéséhez, hogy miért a fenti jelentések társulnak az idısgondozáshoz, és miért a 

hanyatlás képezi az asszociációs holdudvart, nem elégséges azt a választ adni, hogy ez az életút 

utolsó idıszaka. Ez mindenképpen igaz, és fontos eleme a problémának, de többmindent homályban 

hagy. Ha beérjük csupán ennyivel, nem tudjuk meg, hogy miért van választóvonal funkciója a korai 

és késıi idıskor kognitív kategóriáinak elkülönítésében, sem azt, hogyan tesznek különbséget 

segítés és gondozás között, végül pedig azt sem, hogyan játszik szerepet az örökség elosztásában. 

Szükséges tehát annak megvizsgálása is, hogy a gondozáshoz milyen feladatokat társítanak, ez 

világítja meg ugyanis azt, hogy milyen tényezık alapján formálják meg az idısgondozás 

koncepcióját. Ami pedig felkínálja a magyarázatot minden olyan viselkedés megértéshez, amely az 

idısgondozással kapcsolatos, illetve amit a késıbbiekben innen eredeztetnek.  

Beszélgetıtársaimtól – mind a fiataloktól, mind az idısektıl – rendszeresen kérdezgettem, 

hogy mit kell tartalmaznia a gondozásnak, mit kell elvégezniük az utódoknak ahhoz, hogy azt 

megfelelı és tisztességes elgondozásnak lehessen tekinteni. A kép meglehetısen egységes, s ha van 

is némi árnyalatbeli különbség a válaszok között, az  nem az eltérı generációkhoz, hanem az eltérı 

nemhez való tartozás számlájára írható.178  

Összefoglalásképpen az mondható el, hogy a gondozás alatt a fizikai létfennmaradás 

biztosítását érti a tölgyesi közösség: „Nékünk ez dosztig elég. Tudod, drága, mik csak ennyit 

élvezünk. […] Télben jó meleg ház, legyen meg a mindennapi.” Az étel, ital és meleg szoba egyfajta 

gondozási minimum, de szükséges arra is felhívnom a figyelmet, hogy ez nem több sztereotip 

kijelentésnél. A tőzifa megvásárlása ugyanis nem az utódok zsebét terheli. Ezt az idısek fedezik 

nyugdíjukból, s ha nem elégséges a pénzük, akkor kölcsönt vesznek fel a nyugdíjasok számára 

államilag mőködtetett segélyalapból (Casă de Ajutor Reciproc a Pensionarilor).179 A fa felvágása 

sem feltétlenül tartozik a gondozók feladatai közé, mert többnyire fizetett munkaerıvel végeztetik 

el az idısek. A behordástól kezdıdnek csupán az utódok teendıi. Az étel és ital beszerzése180 az 

idısek térhasználatának beszőkülésével átkerül a fiatalabb generációk hatáskörébe, de ez nem 

jelenti feltétlenül az anyagi terhek átruházását, ugyanis a boltban, azaz pénzért vásárolt élelem 

értékét az idısek igyekeznek maradéktalanul megtéríteni.  

                                                           
178 A férfiak nagyobb mértékben hangsúlyozzák a fizikai létfeltételek biztosítását, a lelki jólétrıl való gondoskodás 
igénye pedig nagyobb mértékben fogalmazódik meg nıi oldalon.  
179 A tagok a nyugdíj 1 %-át fizetik be havonta. Öt hónap után már igényelhetnek kölcsönt, a kamat 9,5 %. A 
legnagyobb felvehetı összeg két nyugdíj értéke, a felsı határ 500 RON. A faluban kb. 120 tag van, havonta 10-12 
személy vehet fel kölcsönt, vagyis annyi pénz adható ki, amennyi a nyugdíjak utáni bevétel (átlagban 3500 – 4000 RON 
a havi befizetés Tölgyesen). A legtöbben a tőzifa megvásárlására veszik igénybe a kölcsönt, ennél ritkább, de szintén 
fontos ok a valamelyik családtag esküvıjére történı nászajándékvásárlás. 
180 Tölgyesen az udvari kút vizét csak fızésre, mosásra, mosogatásra használják, az ivóvizet a falu központjában lévı 
kútról hordják.  
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A mosást, a mosdatást és a takarítást nem szokták említeni gondozói feladatként, pedig 

legalább annyiban hozzátartozik, mint az elıbbiek – ez is a norma verbális és non-verbális szintje 

közötti elcsúszást jelzi, és az elıbbi sztereotip jellegét leplezi le. Mindhárom teendı a tisztaság 

körébe tartozik, alapvetı higiéniai feltétel, ami szintén a fizikai jólét biztosításaként értelmezhetı. 

De ugyanakkor, ha kisebb mértékben is, szerepet játszik a külsı világgal való kapcsolattartás 

szempontjából is: a rendetlen, koszos, netán szagos test és lakás azon tényezık közé tartoznak, 

melyek stigmákat vonnak maguk után, és szégyenkezésre adnak okot gondozott és gondozó 

számára egyaránt.  

Az egészség biztosítása ugyancsak ebbe a körbe tartozik. Az orvoshoz való eljutás és a 

gyógyszerek beszerzése fontos feladat. A tennivalókat ugyan egyértelmő morális elvek 

szabályozzák, nem mellékes az ambivalencia, ami mégiscsak velejárója. Itt most nem az anyagi 

terhekre teszem a hangsúlyt, noha e tekintetben is van némi bizonytalanság, és – konkrét 

helyzetekre érvényes normaszerő stratégiák hiányában – mindig az adott szituáció alapján kerül sor 

az alkufolyamatra – legyen ez akár explicit, akár implicit – arra vonatkozóan, hogy ki és mennyit 

fizet. Lényegesen nehezebb és több belsı feszültséget okozó kérdés, hogy meddig érdemes és 

szükséges igénybe venni az egészségjavító szolgáltatásokat. Vagyis: hol van az a határ, amikortól 

kezdve az idıs állapota úgy értelmezhetı, hogy nincs már mit tenni, nem lehet segíteni rajta, a 

beavatkozás csak kínozása a betegnek? Ezt fokozza az az általánosan elfogadott álláspont, miszerint 

a halál akkor méltó az egyénhez, ha otthon, saját környezetében következik be. Éppen ezért minden 

olyan közbelépés, történjék az a legnagyobb jószándékkal is, ami veszélyezteti ennek lehetıségét, 

alaposan megfontolandó. Elrémísztı történetekként mesélik azokat az eseteket, amikor a beteget 

bevitték a több kilométerre lévı városba, és vagy még a mentıben, vagy azonnal a kórházban 

meghalt a futkosás, a kapkodás, a test ráncigálása közben, vagyis az esemény méltóságát megadó 

csend, nyugalom és szeretı környezet hiányában. Csakhogy az adott helyzetben mégsem olyan 

egyszerő a döntés annak ellenére, hogy ilyen egyértelmő elvek vannak a háttérben. Mivel a halál 

bekövetkezésének idıpontja nem tudható elıre, igen nehéz úgy megtalálni azt a választóvonalat, 

amin túlmenıen a családtagoknak vissza kell húzódniuk a passzív figyelés szerepkörébe, hogy 

késıbb a lelkiismeret küzdıterén feldolgozható legyen a szülı távozása és annak körülményei.  

Mindezekhez hozzájárul még utolsó teendıként az eltemetés, ami jelenti egyrészt a temetési 

költségek biztosítását, másrészt pedig a rítus lebonyolítását. Az utóbbival kapcsolatban nincs 

különösebb megjegyezni valóm, ez egy olyan szokásesemény, ami a legkonzervatívabb, minimális 

változásokat tud maga mögött, illetve ami erıteljes morális megalapozottsággal bír Tölgyesen. Az 

elıbbi viszont a 20. század folyamán átalakulásokon ment keresztül. A század elsı felében az 

örökségen való osztozkodásban fontos szerepet játszott, hogy ki gondozta és temette el a szülıket. 
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A kettı terhének együttes mérlegelése fontos szempont volt az igazságos és méltányos osztozás 

kivitelezéséhez. A jóléti állam kiépülése, a nyugdíjrendszer kimunkálása és kiterjesztése változást 

okozott, mivelhogy a nyugdíjosztály nagymértékben hozzájárult a temetési költségek fedezéséhez. 

És mivel a szocializmusban a falubeliek nagy többsége fizetett munkahellyel rendelkezett, valamint 

a ’60-as évektıl a nyugdíjtörvényt kiterjesztették az agrárszektorban dolgozókra is, a falun élık 

számíthatnak erre a támogatásra. A kollektívában sem dolgozó, háztartásbeli feleségek pedig férjük 

után megkaphatják ugyanennek az összegnek az 50 %-át, aminek – ha kisebb mértékben is – szintén 

van jelentısége az eltemetési kötelezettség újragondolásában.  

Nos, ezek a feladatok jelentik az idısgondozást. Láthatjuk, a lelki jólét biztosítása már nem 

tartozik közéjük. Enélkül is jónak, helyesnek minısül mindaz, amit az idısért tesznek. Amire ezen 

felül kerül sor, fakultatív jellegő, nem várható el, nem kérhetı, mert a plusz teljesítés határterületén 

található. Ettıl függetlenül téves lenne azt levonni következtetésként, hogy elkerüli a családtagok 

figyelmét. Inkább az mondható el, hogy egyéne válogatja, ki mire tart igényt, illetve ki mivel kíván 

még ezen felül is hozzájárulni szülei életminıségéhez. Ha kategóriákba akarom rendezni a 

terepmunka tapasztalatait, háromféle többletfeladatot különíthetek el: (1) szociális támogatás 

(kommunikáció, társaság biztosítása), (2) vallásgyakorlás lehetıvé tétele (templomba eljutás, 

lelkész meghívása családlátogatásra, otthoni úrvacsoravétel), és (3) örömszerzés (ajándékozás). Az 

elsı kettıre erıteljes vágy van az idısekben: vágy, ami az igény és az elvárás határán mozog. 

Valamennyien szeretnék, hogy a gondozási feladatokat ne csak rutinszerő kötelességként végezzék 

utódaik, hogy például az ételt ne csak betegyék nekik – ahogy erre számtalan példa van –, hanem 

részesei maradjanak továbbra is a családnak mint szociális közegnek. Ugyanakkor a túlvilágra 

készülés folyamatában a vallásgyakorlás vágya felerısödik, és az otthoni imádkozás mellett igényét 

érzik annak, hogy ne szakadjanak el az egyháztól, és részesülhessenek az úrvacsorai szentségben. 

Bár a protestánsoknál az otthoni úrvacsora és a családlátogatás semmiféle kapcsolatban nincsen az 

utolsó kenet feladásával, erıteljes elutasítás tapasztalható ezekkel a lehetıségekkel szemben. 

Leghelyesebb, ha azt mondom, hogy olyan mértékben tartják távol maguktól, hogy nem is 

érdeklıdnek, nincsenek igazán tisztában vele, hogy mivel jár, és hogy egyáltalán mik is ezek. Bár 

folyamatosan elhangzik az egyház részérıl a lehetıség felkínálása, valahogy nem sikerül átültetni a 

társadalmi gyakorlatba, inkább ódzkodva elutasítják.  

Az ajándékozás, úgy tőnik, nem nagy relevanciával bír. Részben azért, mert áramlása 

egyirányú: a családi viszonyokban megkövesedett a szokás, miszerint az ajándékozó a szülı, az 

ajándékozott a gyermek. Részben az is szerepet játszik, hogy az ajándékozás szokása az idıs 

generáció gyermek- és fiatalkorában alig volt ismert, míg késıbb, amikor az ı gyermekeik 

növekedtek, kezdett egyre nagyobb fontosságot és teret kapni, amit olyan evidenciaként fogadnak 
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el, miszerint az idısek természetszerőleg vannak kívül az ajándékozottak körén. Végül pedig azt 

kell megemlítenem, hogy az idısek nem is szorgalmazzák ennek megváltoztatását, ugyanis az a 

generációk közötti hierarchia megfordulásának explicit kifejezıje lenne. Ritkán kerül arra sor, hogy 

megemlékezzenek a szülık születésnapjáról, és amikor mégis, akkor többnyire igen közel kerül a 

második gyermekkor jelentéstartományához, ami érzékeny határvonalon imbolyog: egyrészt örül az 

idıs, hogy számon tartják, és eljönnek a gyerekek, unokák, esetleg dédunokák, másrészt, hogyha 

nincsen elızménye az ilyen felköszöntéseknek – és a többség esetében nincsen –, akkor a gesztus 

igen közel áll ahhoz, hogy a kiszolgáltatottság és a szánalom jelzıje legyen, lévén, hogy a 

megöregedett szülınek szól.  

Végül pedig egy általános, erıteljesen morális szentenciát idézek, ami az idısgondozás felsı 

határát jelzi, egyfajta ideálállapotot fogalmaz meg, és egyúttal magában foglalja a háttérben húzódó, 

folyamatosan vibráló belsı ambivalenciát: 

„A gondozásba, hogy jó legyen, mi kell beletartozzon? 
Abba csak hőség, szeretet, türelem kell. Bármilyen nagyon is szereti a szüleit valaki, de végül 
már belefárad. Ha nem is kívánja, hogy meghaljon, de terhire van, nehézzé válik. Mert hát a 
sok nagyon terheltté teszi az embert.” 

 

IV.3. Az idısgondozás idıdimenziói 

A fentiek ismeretében válik érthetıvé, miért halogatják a lehetı legvégsıbb idıpontig az 

idısgondozás elkezdését, ami az idısekre vonatkozóan egyaránt tartalmaz kellemes és kellemetlen 

következményeket. Az identitás szempontjából mindenképpen kedvezı. Aki ugyanis gondozottá 

válik, automatikusan magára ölti a függıvé vált, az életút végén járó, a hanyatlás szakaszába 

érkezett jelentéseket, melyek frontálisan ütköznek korábbi önképével, az önállóság eszményével, 

ami a teljes értékő ember alapvetı ismérve. De ugyanakkor feszültségek forrása is lehet, ha túl nagy 

a távolság aközött az idıpont / állapot között, amit az idıs, illetve amit utódai az idısgondozás 

megkezdésére felszólító fordulópontként értelmeznek. A feszültség bekövetkezése vagy be nem 

következése olyan perspektívát kínál, amin keresztül hirtelen láthatóvá válnak a családon belüli 

viszonyok, a leleplezett minıségek, melyeknek elrejtésén és megszépítésén mindkét fél nagy 

odaadással szokott munkálkodni a család pozitív imázsának érdekében.  

Általánosságban az mondható el, hogy az egy udvaron vagy a közvetlen szomszédban élık 

esetében fokozatos az átmenet a segítés és a gondozás között, a többieknél pedig a távolság 

mértékével növekszik a váltás problematikusságának valószínősége. De ez így önmagában kevés 

ahhoz, hogy maradéktalanul elfogadhassuk. A kijelentés finomított verziója így hangzik: 

amennyiben a kötelesség és az elkötelezettség összhangban van egymással, nagyobb mértékben 

valószínősíthetı, hogy az egymás közvetlen közelségében élık esetében az idısgondozásra 
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fokozatosan térnek át, lévén, hogy a körülmények adottak, és így az átállásból fakadó valamennyi 

gond azon szint alatt marad, mely válságállapotot idézhetne elı. Viszont a kapcsolaton belüli 

problémák könnyen vezethetnek bizalmatlansághoz és bizonytalanság-érzethez az idısek térfelén. 

Ilyenkor hiába adott minden, hiába van gondozó és hiába van közel, korántsem biztos, hogy 

megnyugtatást jelent az idıs számára, mint ahogy azt H. Emmáék már bemutatott története jól 

szemlélteti.  

Az idısek igyekeznek minél tovább megırizni önállóságukat, és megmaradni abban az 

imázsban, miszerint nem szőntek meg rendelkezni az önellátás képességével – jól láthattuk ezt már 

a munkavégzéshez való ragaszkodás említésekor. Az utódok pedig segítenek nekik abban, hogy ezt 

minél tovább sikerüljön megvalósítaniuk. E támogatások mértéke ugyan idıvel fokozatosan 

növekedik, de valójában csak akkor vált át gondozássá, azaz értelmezıdik idısgondozásként, 

amikor az idıs magatehetetlenné válik. Az alábbi példa jól mutatja ezt:  

„Mi volt a helyzet? Nem nagyon kellett gondozni, ıszintén mondva. Április 21-e volt, vasárnap. 
Édesanyám felkelı beteg volt, jött-ment, azér felkelt, kiment. Akkor vasárnap eltárgyaljuk, hogy 
Temesváron van valami orvos, és vigyem ıt oda. Mondom, elviszem holnap reggel, de 
mondom, addig nem tudok menni, míg nem rendezem a néptanácsnál a helyettesítést, mert 
ugye, azt muszáj volt. Vasárnap beszélgettünk az ágy szélin, levágtam a körmit, minden, hogy 
na, megyünk hétfün orvoshoz. És… Hogy is volt? Na, igen. Keddre rendeztem e. Hétfün 
hazajöttem, azt nekifogtam itt kinn a placcon mosni, és a hugomnak a kisfia, olyan nagyocska 
fiú volt már… Édesanyám kiment a vécére, és jött be, és bement, összeesett. Én nem mentem 
utána, mostam. Jön ki Sanyi, aszongya: nénje, mama leesett a földre. Esett a csudába, 
mondom, s avval futok befele. Hát le volt esve, összeesett, és meg is halt ott úgy. Úgyhogy nem 
volt fekvıbeteg. Úgyhogy ez volt hétfün 21, április 23-án eltemettük.” 

Amennyiben az utódok jelenléte és a segítségnyújtás folyamatossága biztosított, nem vezet 

feszültséghez az idısgondozás ilyen értelmezése. A gondok akkor jelentkeznek, ha mindez 

hiányzik, ha a fizikai vagy az emocionális távolság nagyobb annál, hogy a felkínált támogatás 

elégséges legyen ahhoz, hogy az idıs fenn tudja tartani magát.  

„Mondtam mind a háromnak, mikó itt vótak Károlyék is, mondtam: beszíljítek meg mán, mán 
öregek vagyunk. Mán az apjok 81, ha eléri, novemberbe, én meg a 78-at betıtöm. De hát lesz 
valahogy, lesz valahogy, aszonták. De, mondom, én abbú nem lakok jól, hogy »lesz 
valahogy«.” 

Köztes megoldásként gyakran alkalmazzák, hogy krízisállapotok idejére – betegség 

alkalmával fıként – idıszakosan magukhoz költöztetik a szülıt, de amint helyreáll a korábbi 

normálállapot, vagy legalábbis javul annyira a helyzet, hogy az idıs ismét el tudja látni a 

létfennmaradáshoz szükséges fıbb feladatokat, visszarendezıdnek a megszokott formába.   

Az idıs neme és családi állapota alapján észlelhetıek nagyobb különbségek az idısgondozás 

megkezdését jelzı idıpont értelmezésében. Mivel Tölgyesen a munkamegosztás erısen 

genderfüggı, és mivel az idısgondozás fıként olyan teendıket foglal magában, melyek a nıi 

feladatkör részei, férfiak esetében elıbb gondolják azt, hogy bekövetkezett a szükségállapot, és az 
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utódnak be kell lépnie a gondozói szerepkörbe. Ugyanakkor az özveggyé válás tekinthetı olyan 

fordulópontnak, ami a generációs viszonyokat megváltoztatja: felerısíti az utódok felelısségét az 

idıssel szemben, valamint tágítja azon teendık körét, ahol az utódoknak támogatóként kell 

aktivizálniuk magukat.  

 

IV.4. Idısgondozási stratégiák181 

A házastárs jelentısége az életminıségben bekövetkezı csökkenés mérséklésében és 

késleltetésében vitathatatlan. Elsısorban arról van szó, hogy amíg ketten vannak, ki tudják 

egészíteni egymás gyenge pontjait, illetve meg tudják oldani azon idıszakok áthidalását, amikor 

egyikük vagy másikuk gyengélkedik, és így hosszabb ideig képesek az önállóság – vagy legalábbis 

annak látszata – megırzésére.182 Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a gyermekek és / vagy 

unokák nem segítik ıket, és krízishelyzetekben nem lépnek fel támogatóként fokozott mértékben, 

de azt mindenképpen, hogy a gondozás megkezdésére meglehetısen késın, többnyire csak a 

haldoklás napjaiban kerül sor. Ha az egészségromlás a férj esetében erıteljesebb, egyértelmő, hogy 

gondozója a feleség, és a gyerekek beavatkozására csak akkor kerül sor, ha a nı nem bírja egyedül 

ellátni a teendıket. De a teljes gondozás ilyenkor sem kerül át a gyerekek feladatkörébe, 

megmaradnak a segítségnyújtás formáinál. Akkor viszont, ha a feleség állapota indul hanyatlásnak, 

a férjek többnyire igénylik, hogy az utódok magukra vállalják a gondozást, ám kivétel itt is van, 

ugyanis B. Bálint mindvégig egyedül rendezte feleségét, és csak idınként vett igénybe segítséget.183  

A fejezet elsı felében bemutatott családformák után már nem szükséges hangsúlyoznom a 

törzscsalád elterjedtségét. Most azt emelem a figyelem központjába, hogy milyen szerepe van ennek 

az idısgondozásban. Két sajátossággal is rendelkezik. Az egyikrıl, a gondozásba való fokozatos 

átlépésrıl az elıbb tettem említést. A másik a gondozóválasztás problémaköréhez tartozik. Ezekben 

az esetekben ugyanis igen korán, a gyerekek családalapítása idején eldıl, hogy ki lesz az idısek fı 

támogatója, esetleg teljes körő gondozója. A kapcsolat akárhogyan is alakuljon a továbbiakban, 

szinte kizárt, hogy változás következzék be a gondozó személyét illetıen. Legfennebb csak az 

fordulhat elı, hogy az elégtelen gondozás és az ebbıl keletkezı hiátusok korrigálása érdekében 

fokozza a segítségnyújtás mértékét valamelyik másik gyerek – feltéve, ha erre lehetısége van, 

illetve ha nem korlátozza ebben a háznál lévı testvér. Leggyakrabban akkor kerül erre sor, amikor a 

szülıvel fia és menye él, de a lánya is olyan közelségben lakik, hogy lehetısége van arra, hogy 

sőrőbbé tegye a látogatások alkalmait. Felmerül a külsı személy gondozói feladatvállalása akkor is, 
                                                           
181 Ebben a témában más terepre vonatkozó két korábbi elemzésem: Turai 2003b. 227–250., 2004a. 114–121. 
182 Vö. Featherstone és Hepworth elemzését arra vonatkozóan, miért törekednek az idısek az önállóság minél további 
megırzéséhez. Featherstone – Hepworth 1997. 135–136. Az általam vizsgált terepen ennél kisebb mértékő a 
stigmatizálás, ezért az amiatti félelmek is visszafogottabbak.  
183 B. Bálintról részletek még a 3. fejeezt II.1. részében.  
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ha unoka él együtt a nagyszülıvel, mivel ilyenkor a fizikai adottságok ellenére továbbra is a 

második generáció az, akire gondozóként tekintenek – ugrás a generációs láncban csak akkor van, 

ha hiányzik vagy nem elérhetı az idısért közvetlenül felelısnek számító utód.  

Azon idısek esetében, akik egyedül élnek, az egészségi állapot leromlása felveti a költözés / 

költöztetés problémáját, ami igen érzékeny kérdés. Általánosan elfogadott és hangoztatott 

szentencia, hogy: „Öreg fát hiába ültetik odább, me nem marad meg.”, illetve, hogy „mindenütt jó, 

de legjobb otthun”. Komoly következményekkel jár ugyanis egy ilyen átszervezıdés. Az idısnek le 

kell mondania megszokott környezetérıl, értve ezalatt a fizikai és szociális környezetet egyaránt. 

Ugyanakkor az önállóság feladását és a kiszolgáltatottság mértékének fokozódását is maga után 

vonja, aminek következtében a családon belüli erıviszonyok és a kapcsolatok tartalmai is olyan 

mértékben megváltoznak, hogy elkerülhetetlen, hogy ne állítsa az idıst komoly nehézségek elé 

identitása újragondolásában. Szükségmegoldás mégis, fıként azért, mert a család szerepét minden 

más idısellátási alternatívánál fontosabbnak és kívánatosabbnak tartják. Az igazi válságot az 

okozná, ha ennek felajánlására nem is kerülne sor, ha ezt a lehetıséget zárolva tartanák.  

Mivel a döntés meghozatala és a végleges átállás nem könnyő feladat, átmeneti 

megoldásokkal élnek, aminek két formájával találkoztam: idıszakosan magukhoz költöztetik az 

idıst, vagy közelebb, de mégis külön házba hozzák a szülıt. Ez egyfajta köztes állapot az önállóság 

megırzése és a támogatás mértékének fokozása között, ami, ha sikerül összhangban tartani az 

idısek és fiatalabbak értelmezését arra vonatkozóan, hogy hol kell tartani a választóvonalat, és 

hogyan kell rugalmasan mozgatni az aktuális helyzetek adekvát kezelése érdekében, megnyugtató 

megoldás mindkét fél számára. 

Nagy különbség mutatkozik a tekintetben, hogy mekkora távolságról akarnak törzscsaláddá 

rendezıdni. Vannak ugyanis falun belüli és települések közötti mozgások. Az elıbbiekre nagyobb 

mértékben jellemzı az, hogy a gyerek költözik a szülıhöz. Mindkét oldalon bekövetkezhet olyan 

változás, ami elıidézheti: a szülı esetében az özveggyé válás vagy az állandó felügyeletre szorulás 

jelentik a legfontosabb tényezıket, a gyermek esetében pedig elsısorban a gyermekeik házasodása 

és a ház átengedésének elhatározása az, ami költözésre késztethet. A települések közötti 

lakóhelyváltásra egyértelmően az jellemzı, hogy a szülı húzódik gyermeke közelébe (fordított 

esetre nem találtam példát) annak felismerésekor, hogy ereje gyengül, és biztonságban csak akkor 

lehet, ha utódai karnyújtásnyi távolságban vannak.  

Három változata említhetı: (1) szülı visszaköltözik Tölgyesen maradt gyermekéhez, (2) szülı 

Tölgyesre költözik ide települt gyermeke után, (3) tölgyesi idıs követi faluból elköltözött 

gyermekét. Egyik sem problémamentes. Az elsı azért nem, mert az egyénnek fel kell adnia egy 

olyan életformát, amit maga választott magának, mert jobbnak tartotta annál, amit faluja felkínált 
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neki. A migrációs sikertörténetet követı irányváltás természetesen nem feltétlenül fordul át kudarc-

narratívába, de a valószínősége meglehetısen nagy. Amennyiben sikerül felülírnia ezt a szülıföld 

hazahívó és -vonzó narratívájával, vagy kiegészítenie egy negatív városértelmezéssel, 

beilleszkedési nehézségekkel (versus befogadó és lélekben tiszta falu), akkor a visszaköltözés a 

helyreállt állapot vagy az ismét megtalált Paradicsom jelentését ölti magára.  

A második a megszokott szociális és fizikai környezet feladását jelenti, és azzal a kockázattal 

jár, hogy egy kapcsolatszegény világba érkeznek, fıleg ha betelepült utódaik nem tudtak megfelelı 

és többé-kevésbé biztonságot nyújtó szociális kört kiépíteni maguk köré, ami az ı lehetıségeiket is 

korlátozza.  

N. Mihaelaék 1999-ben kerültek Tölgyesre. A veje úgy döntött ugyanis, hogy a gyermekei 
érdekeit az szolgálja, ha olyan faluban költöznek, ahol jobbak az iskolázási és közlekedési 
feltételek. Miután letelepedtek, bíztatni kezdték az idısebbeket is, hogy kövessék ıket. Eladták a 
házat és a földet (kivétel a szılı), és mindenestıl átjöttek ık is. Mostanra pedig fiúk is 
megnısült, aki velük egy udvaron él.  

Hozzájuk képest lényegesen könnyebb helyzetben vannak azok, akiknek gyermekük házassággal 

került Tölgyesre, hiszen így már készen kaptak egy szociális hálót, ami készségesen nyitotta meg 

köreit elıttük, lévén, hogy családtagokként érkeztek a faluba.  

A legtöbb panasz és legnagyobb elutasítás a Tölgyesrıl való elköltözéssel kapcsolatban 

tapasztalható, aminek az a magyarázata, hogy többnyire faluról városra való költözést jelent, ami 

lényeges életmódváltást is maga után von. A legnagyobb félelem a házból a tömbházba való 

költözés gondolatát övezi, amit a bezártság állapotának és az élet felgyorsított megrövidülésének 

képzelnek el, bár – hangsúlyozom ismét – a család közelségének vágya és szükségszerősége képes 

felülírni ezen rossz elıfeltételezéseket. Gyakorlati nehézsége pedig az, hogy a falusi ház értéke nem 

fedezi a városi lakás árát, így korlátozza az idıst abban, hogy önállóságát megtarthassa.  

A külsı gondozás igen kedvelt és gyakori formája az idısgondozásnak. Természetesen csak 

Tölgyesen vagy a közeli településeken élı utódok esetében lehetséges. A konszenzus lényege 

ilyenkor, hogy nem adja fel senki sem a lakhelyét, sem az önállóságát, mégis odafigyelnek a 

szülıkre olyan mértékben, hogy a gondozás feladatainak eleget tegyenek. Amennyiben az 

elégedetlenség érzése lép fel az idısben, annak oka az, hogy a gondozási forma nem feltétlenül a 

választás, hanem inkább a kompromisszum eredménye. Mint ilyen, nem egyenlı mértékben felel 

meg mindkét félnek, ugyanis szinte esélytelen az ideális szimmetria állapotának megtalálása. És az 

is majdnem ugyanilyen törvényszerő, hogy az idıs az, aki számára kedvezıtlenebb a kialkudott 

helyzet, bár nagy megértéssel fogadják el mindazon akadályokat, melyek az utódokat korlátozzák 

abban, hogy az említettek közül valamelyik másik alternatívát részesítsék elınyben. Ez a gondozási 

stratégia magában rejti az idılegesség valószínőségét is. Nem véglegesen rögzített, hanem abban az 
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esetben, ha a megegyezés idıpontjában fennálló feltételek megváltoznak, és tarthatatlanná válnak 

az eredetileg elképzelt módszerek, a család rugalmasan reagál, és megpróbál olyan megoldást 

találni, ami alkalmasabb a kialakult helyzet kezelésére – de, hadd tegyem hozzá, nem ritka, hogy a 

gondozási szükség növekedése és az érkezı reakció üteme nem egyforma, van némi késés az elıbbi 

hátrányára.  

Mielıtt a gondozási formák bemutatását folytatnám, el kell idıznöm kicsit a családon belüli 

feladatmegosztás problémájánál, merthogy nincsen domináns többségben az a változat, hogy 

egyetlen gyerek vállalja fel teljes mértékben az idıssel kapcsolatos teendıket. Legalább ilyen 

mértékben tapasztalható, hogy közösen, nagycsaládként lépnek fel az utódcsaládok a problémák 

kezelése érdekében – akár egyforma, akár eltérı mértékben, melyeket meghatározott körülmények 

indokolnak és szabályoznak. Ennek a gondozási formának az alapja, hogy vagy egyik gyerek sem 

tudja, esetleg nem akarja felvállalni a szülıt, vagy pedig az, hogy valamennyien magukénak érzik a 

szülı gondjait, és részt kívánnak venni a teendık ellátásában. Azt is szükséges hozzátennem, hogy 

még azokban az esetekben is, amikor egyetlen gondozó személyében állapodik meg a család, sem 

érzi magáról teljességgel leválasztva a többi utód az idısgondozás felelısségét és feladatát. Ritka az 

olyan eset, amikor valamelyik gyerek semmivel sem járul hozzá szülıje jobblétéhez. Többnyire 

valamilyen deviancia (pl. alkoholizmus) szokott oka lenni, vagy a testvérek közötti átjárhatatlan 

konfliktus – az elıbbire számos, az utóbbira mindössze egyetlen példát találtam több éves 

győjtésem alatt.  

A nagycsalád alapú gondozási formára sokan ideális alternatívaként tekintenek, hiszen a 

helyzet úgy értelmezhetı, hogy valamennyi gyerek erısen ragaszkodik a szülıhöz, és egyik sem 

akar lemondani arról, hogy magára vállalja az anya / apa terheit. Ez kiindulásként igaz is lehet, de 

ha jobban megnézzük, ez az a változat, ami a legtöbb feszültséget rejti magában. Fıként azért, mert 

a tökéletes feladatelosztás csak ideológiai síkon lehetséges. Másrészt azért, mert így folyamatosan 

rálátásuk van egymás gondozói munkájára, ami egyúttal a minısítés és felülbírálás momentuma is, 

ugyanis elkerülhetetlen, hogy az egyes feladatokat eltérıen értelmezzék, és a rájuk alkalmazható 

legjobb megoldásról is másképpen gondolkozzanak. Végül pedig a gondozás ideje alatt 

bekövetkezı változások lehetnek hatással a testvérek egyensúly és egyenlıség keresési 

törekvéseire. Két dologról van itt szó: a gondozott problémáinak megváltozásáról, aminek 

következtében újra kell tárgyalniuk a testvéreknek a munkamegosztást, illetve a testvérek 

lehetıségeinek átalakulásáról, aminek következtében ismét csak elkerülhetetlen az újabb 

megegyezésre jutás. Amennyiben rövid távra érvényes stratégiaváltásról van szó, nagy az esélye 

annak, hogy feszültség nélkül kezelik a problémát, de ha nem, akkor könnyen megbomolhat az 

egyensúlyállapot. Három olyan tényezıvel találkoztam, ami okot ad a méltánytalan feladatosztás 
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érzetének: (1) a testvérek nem vélekednek egyformán a kialakult új helyzetrıl, így nem indoknak, 

hanem kifogásnak tartják a teendıkbıl kevesebbet vállalni akaró / tudó családtag érveit; (2) 

miközben valamelyikıjük lead a feladatokból, a többiek nem biztos, hogy fel is tudják vállalni 

azokat, mert lehet, nincs több idejük, illetve adódhatnak nekik is többletterheik; (3) mivel a közös 

gondozás egyforma öröklést jelent, nem tekintik méltányosnak, ha nem ugyanolyan mértékben 

osztoznak a nehézségeken.  

L. Piroska anyja halála óta naponta jár apjához. Testvére 16 kilométerre lakik Tölgyestıl, 
nyugdíjas, így hetente egyszer-kétszer ı is el tud jönni. Lányának lejárt a második gyerek után 
is a gyereknevelési szabadsága, és ısztıl vissza kellett mennie dolgozni. Mivel a faluban 
nincsen bölcsıde, a kétéves kisebbiket nincs hova vinni, a nagyobbik pedig betegséggel 
küszködik, így ıt nem lehetett beíratni az óvodába. Nem volt tehát más választás, mint a 
nagyszülıket aktivizálni. A szendvicshelyzet tehát elıállt: L. Piroska egyik nap apjához, másik 
nap lányához megy teljesíteni kötelességét, s mindemellett még saját kiscsaládjával, házával és 
gazdaságával kapcsolatos teendıirıl is gondoskodnia kell. Megítélése szerint testvére 
megtehetné, hogy ettıl kezdve gyakrabban jön, vagy több napot marad, de nincsenek azonos 
véleménnyel egymás helyzetérıl, így a feszültségek halmozódni kezdtek.  

Az egyetlen lehetıség az igazságos munkamegosztás megtalálására vagy legalábbis 

megközelítésére, ha mennyiségi szempontokba kapaszkodnak: pontosan meghatározott napok, 

hetek vagy hónapok alapján mőködtetik a rotációs gondozást – a rövid idıszakok váltogatása a 

gyakoribb, a három hónaposnál hosszabbra kiterjedı periódusok meglehetısen ritkának számítanak.  

G. Klára agyvérzést kapott, azóta két lánya 24 órás váltásban gondoskodik róla. D. Ferenc 
édesanyját három napos váltásban gondozta négy gyermeke. B. Sára és két testvére abban 
egyeztek meg, hogy mindenkinél három hónapot tölt édesanyjuk. Zs. Klára és testvére kettıbe 
osztja az évet, és hat-hat hónapot tölt mindegyiküknél az anya. P. Mihály édesanyja egy-egy 
évet töltött gyerekeinél. 

A továbbiakban olyan gondozási stratégiák bemutatására térek, melyek nem igazodnak azon 

ideológiához, miszerint a család az alapvetı bizalmi és szolidaritási háló. Ezeket a közösség vagy 

deviánsnak tekinti, vagy súrolják a normaszegés határát. Tulajdonképpen három variánsról van szó, 

melyeket az elítéltségük mértéke alapján rendezem sorrendbe.  

Eltartásos szerzıdést családon kívüli gondozóval szoktak kötni Tölgyesen. Családon belül ezt 

szükségtelennek, illetve kellemetlennek tartják. Szükségtelen, hiszen a legfontosabb bizalmi 

intézmény maga a család, így ezen belül fölösleges a viszonyokat formalizálni, elégséges a szóbeli 

megállapodás, vagy a jól bevált, általánosan elfogadott szokásjog. Ugyanakkor kellemetlen is, mert 

a bensıséges, érzelmi tartalmakkal rendelkezı kapcsolatok átfordítása kommercializálódott 

(eltartásért anyagi javak) eltartó – eltartott viszonyba, elkerülhetetlenül sérelmeket hagy maga után. 

De van példa erre is, bár nagyon ritka. Kötöttek már közjegyzıileg is és házilag is szerzıdést, 

melyek mögött vagy valamilyen bizalmatlansági tényezı, vagy az örökölendı javak jogi státusának 

rendezetlensége, vagy valamelyik örökös devianciája, vagy pedig a gondozó telhetetlen 
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vagyonszerzési vágya húzódik meg. Nem véletlen tehát, hogy nem tud belépni az elfogadott és 

kedvelt gondozási stratégiák közé.  

A család körein kívüli személy pénzért való megfogadására a gondozási feladatok ellátása 

végett két ok miatt kerülhet sor. Elsısorban a migráció indokolja. A tölgyesi idısek közül kevesen 

vannak abban a helyzetben, hogy legalább egy gyerekük ne legyen a településen, vagy valamelyik 

szomszédos faluban, városban. Ha mégis ezt az állapotot idézték elı a családtagok mobilitási 

törekvései, akkor is azon igyekeznek, hogy megtalálják a módját annak, hogy a szülıt magukhoz 

vegyék. Amennyiben ez nem lehetséges, netán nem tudják vállalni, vagy valamelyik fél nem akarja 

a költözést, nincs más megoldás, mint találni valakit a szomszédok vagy a jóembereik között, aki 

fizetség ellenében elvégzi a gondozással járó teendıket. A közvélemény megítélésében ez a családi 

feladatok és felelısség alóli kibújásnak számít. Innen nézve pedig nem meglepı, amikor az amúgy 

pozitívként elfogadott migrációról egy idıs férfi így vélekedik:  

„Nem kell vándorolni, a világban mindenütt meg lehet élni, az nem ember, aki elhagyja a 
hazáját. Meg a családját is elhagyja, csak menjen idegenbe, lásson idegent. Az csavargó, 
bódorgó ember – énszerintem, én így látom.” 

Magyarázhatja a családon kívüli munkaerı igénybevételét a szülı (többnyire apákról van szó) 

deviáns magatartása (pl. alkoholizmus), valamint a szülı-gyerek kapcsolat rossz minısége. Az utód 

ugyan nem hárítja el teljesen a gondozás kötelezettségét, hiszen pénzt áldoz annak érdekében, hogy 

az idıs megkapja a tisztességes ellátást, de nem érez elkötelezettséget annak érdekében, hogy ı 

maga végezze el a nem kis nehézséggel járó feladatokat.   

Utolsóként az öregotthont említem, ami a gondozási stratégiákon belül a gyerektelenek 

alternatívájának számít, a családosokat illetıen pedig a legnagyobb elutasítással és legnegatívabb 

megítéléssel rendelkezik. Az öregotthon „szégyen is, baj is”, „olyan szélsıséges, olyan végsı 

megoldás”, csak a legrosszabb esetben, kényszerhelyzetben elfogadható. Többnyire annak jelzıje, 

hogy a család kívül van a normalitáson. Vagy azért, mert rossz a generációk közötti kapcsolat, és 

ezért nem vállalják fel a szülı gondozását, vagy pedig azért, mert képtelenek erre devianciájuk 

(leggyakrabban az alkoholizmus) miatt – az elıbbi esettıl ez abban tér el, hogy itt többnyire a 

potenciális gondozó oldalán van valami rendellenesség, míg az elıbbi esetben a gondozottal vannak 

problémák. A közösség helyzetértékelése és lesújtó ítélete így hangzik:  

„Ezeknek nincs szégyenök, akik már ilyesmire vetemednek, hogy nem gondozzák el a 

szülejüket.” 

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy megjelenıben van egy ettıl lényegesen eltérı értelmezése is 

az öregotthonnak. Elvétve ugyan, de felbukkan a fiatalok és az értelmiségiek körében. Két 

magyarázat húzódik meg a háttérben: egyrészt az önállóság ideáljának felerısödése és az öregség = 

függıség, kiszolgáltatottság gondolatának elutasítása, másrészt pedig a generációs viszonyok 

átalakulásával kapcsolatban prognosztizált pesszimista jövıkép indokolja.   
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„Énszerintem, hogy ne legyek útba, inkább tegyenek be egy öregházba. Én nagyon szeretem a 
közösséget, a tábort mindig szerettem. Nagymamám azt mondja, hogy ı meghalna, ha betennék 
az öregotthonba.  
Te el tudnád képzelni magadnak? 
Én szeretném. Egyidısök lennénk. Ott lennének az öregek, akkor már más a téma, mint a 
fiataloknál. Én szeretném. 
Miért gondolod, hogy terhére lennél a gyerekeidnek? 
Azt nem mondom, hogy terhére lennék, de egy öreg mindig mindenbe beleszól, állítólag. 
Vannak viták, és ezt szeretném elkerülni. Hogyha hozzám jönnek, ne vita legyen, hanem az, 
hogy hiányzok nekik.  
Nem éreznéd úgy, hogyha betennének egy öregotthonba, hogy nem szeretnek, és nem akarnak 
törıdni veled? 
Én nem. Én inkább nekik hagynám a házat, éljék az életüket. Én külön szeretnék lenni. 
Béla is el tudná így képzelni? 
İ is ezt mondja, igen, a férjem is. Még mondta is mamámnak, hogy mér nem megy oda. Sokkal 
jobb élete lenne, nem unatkozna, tudna beszélgetni, az ápolók ott vannak bármék pillanatba, 
nem kell orvost felhívni, hogy tanácsot adjon. Szerintem jó dolog az öregotthon.” 

 

V. „míg az öreg íl, adjon, mikó meghal, hagyjon” – Örökhagyó öregek  

Az örökség legfontosabb sajátossága a romániai törvények és a tölgyesi szokásjog szerint, hogy az 

elsıfokú – legális és vérszerinti – rokonokat illeti meg, ami a gyakorlatban a házastársat és a 

gyermekeket jelenti (ritkán kerül sor arra, hogy a felmenık örököljenek). Ez egy olyan bázist képez, 

ami nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a családon belüli kapcsolatokat erıs kötésekként 

alapozza meg. Több szempontból is nagy a jelentısége ennek, melyek közül a családi ideológiát, a 

jogosultságot és a kontinuitást emelem ki.  

Elsıként hadd utaljak vissza az etnometodológiai családvizsgálatokra, ezeken belül is 

különösen J. F. Gubrium és J. A. Holstein írásaira, akik a családot nem intézményként, hanem 

jelentések klasztereként határozzák meg, és a hangsúlyt a jelentéstulajdonításra helyezik, melyek a 

személyek közötti viszonyok elsıdleges megalapozói.184 Ennek a látás- és értelmezésmódnak a 

közelében maradva folytatom tovább az egész fejezetnek a hátterét adó gondolatot, és az örökség 

kapcsán újra felteszem a kérdést: kik tartoznak a családhoz? Az örökhagyás és az örökségben való 

részesülés ugyanis olyan kapcsolatszervezı stratégia és adottság, mely igen alkalmas annak 

megvizsgálására, hogy milyen kognitív tartalmak és mechanizmusok alapján formálnak 

közösségeket és jelölnek ki viszonyulásokat a tölgyesiek. Az elıbbi négy téma elemzésekor 

láthattuk, mikor gondolkodnak nukleáris családban, törzscsaládban és nagycsaládban, hogyan 

tágítják / szőkítik alkalomnak megfelelıen a határokat, illetve milyen motivációk alapján és milyen 

formában járnak át ezeken. Most ismételten a nagycsaláddal találjuk szemben magunkat: a 

kibocsátó- és az utódcsaládok a felmenık javaiban való osztozás során közösséget alkotnak, in-

groupként határozzák meg magukat.  
                                                           
184 Gubrium – Holstein 1990., 1993. 651–672., Holstein – Gubrium 1995. 894–908. 
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Miközben az elıbbi szempont definíciós – és így identifikációs – kérdéseket vet fel, illetve 

ideológiát alapoz meg, a jogosultság problémaköre más dimenziókat hoz mozgásba. A 

leggyakorlatiasabb szint a jogosultak csoportjának megállapítása. A legegyszerőbb választ a vérségi 

kapcsolat adja meg, ami a gyakoriság szempontjából dominánsnak is tekinthetı. Ebbıl kiindulva az 

örökség alanyi jogon jár, minden leszármazott automatikusan részesül benne függetlenül a 

kapcsolat minıségétıl, illetve az örökhagyó és az örökös személyi jegyeitıl. De ez csak a mérvadó 

ideológia, amit egy strukturális és egy emocionális aspektus is – még ha ritkán is – felülírhat: az 

újraházasodásból származó vegyes gyerekekrıl és a kiérdemelésrıl van szó. A továbbiakban 

dilemmákat vet fel az ajándék és az örökség fogalmának a találkoztatása. Két szempontból is. Az 

idısek oldaláról stratégiai problémaként jelenik meg, ugyanis erıteljes bizonytalanság mutatkozik 

meg a tekintetben, hogy mit, mennyit és mikor adjanak az utódoknak. És mivel nem a javak 

önmagukban, hanem a juttatás mértéke és módja van befolyással arra, hogy az adottakat 

ajándékként vagy örökségként értelmezzék, a kérdés nem mellékes. A fiatalabb generációk 

oldaláról nézve pedig a már érintett kérdéshez kanyarodok vissza: az örökség ajándék vagy 

járandóság, azaz kell-e érte bármit is tenni vagy nem? Harmadikként pedig azon érdemes 

elgondolkozni, hogy az örökség többlet-e vagy korlát – koncepcionális kérdés. Amennyiben úgy 

értelmezıdik, hogy plusz juttatás az egyén már korábban meglévı javaihoz képest, mindenképpen 

hozzájárulás gyarapodásához. De az örökség legalább ugyanekkora mértékben behatárolja is az 

örökösöket, mert elhelyezi ıket az közösség materiális, szociális, morális és identifikációs 

koordinátarendszerében, legyen az akár elınyös, akár hátrányos az egyénre nézve.  

Végül a kontinuitásra térek ki, amit kiemelt fontossággal kezelek a továbbiakban.185 Az 

örökség lényege, hogy generációkat kapcsol össze jól meghatározott szempontrendszer alapján: a 

falu amorf embertömegében egyfajta rendet vág, kijelöli az összetartozók körét horizontálisan és 

vertikálisan egyaránt azáltal, hogy megadja a család aktuális csoportját (keresztmetszet), valamint a 

láncszerő kapcsolódásokat (hosszmetszet). Szerephez juthat ezáltal a mindennapok idıkeretén felüli 

tágabb idıdimenzió: az egyén tartozik valahova, és majd ı maga is kijelöli az utána jövıknek azt a 

horizontot, amihez igazodva elrendezhetik életútjukat, másrészt pedig az egyén életidejének szőkös 

keretei is tágulnak azáltal, hogy az örökös magában hordozza elıdeit, és majd ı maga is átörökíti 

önmagát és mindazt, ami hozzá tartozik, a fiatalabb generációkba. A kontinuitás fontosságát, és azt, 

hogy a kontinuitás terepe a család, jól mutatja a gyerektelenek örökhagyási problémája: már eleve 

törést jelent, ha nincs közvetlen utód, aki biztosíthatná a folyamatosságot, ugyanakkor érdemes 

felfigyelni azon igyekezetükre, hogy ha saját gyermekük nincs is, legalább valamelyik vérszerinti 

rokonnak adhassák tovább javaikat.  

 

                                                           
185 Az interfamiliális transzferek kontinuitásáról és a törésekrıl lásd Attias-Donfut 2000. 643–684. 
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V.1. A vetkızés nehézségei: személyi kérdések és idızítés 

Az örökölt javak többletjelentéssel és többletértékkel rendelkeznek, melyek nem a racionális 

értéktulajdonítás logikája szerint mérettetnek meg, lényegük ugyanis a kontinuitás tiszteletében és a 

folytonosság biztosítani akarásában rejlik. Amihez öröklés útján jutnak a családtagok, afölött nem 

ugyanúgy rendelkeznek, mint az egyéb javak fölött, pénzbeli értékük másodlagos a morálishoz 

képest. Ez ugyanis nem csak az egyéné, még akkor sem, ha pillanatnyilag tulajdonosa, hanem a 

felmenıkkel és a potenciális örökösökkel alkotnak virtuális tulajdonosi közösséget. Ugyanakkor a 

családi ideológia megformálásában is jelentıséggel bír. Eladni tehát nem lehet, hiszen ez 

elherdálásnak számítana – mégpedig azért, mert az eladás során csak a materiális értéke kerül 

megtérítésre, a jelentéstöbblet nem fordítható át pénzbe, ez elvész a kereskedelmi logikájú aktus 

során. Az örökös kötelessége az örökség átvétele, megırzése és továbbadása. Nem kis feladat, 

többminden is nehezíti. Fıként a klasszikus örökségképzı javak értéktartalmaiban (különösképpen 

a föld esetében) bekövetkezett törések miatt, amelyek elcsúszásokat eredményeztek ezek anyagi és 

ideológiai jelentései között. Másrészt a földrajzi és a foglalkozási mobilitás, valamint az 

életmódbeli változások és megváltozott aspirációk ékelıdtek be az örökség és a személyek közé, 

ami szintén csak a kapocs átalakulását vonta maga után, és  fenntartását tette problematikussá. Az 

1989-es rendszerváltás utáni tulajdon-visszaszolgáltatásnak ugyan mindenki örült, méltányosnak és 

igazságosnak ítélték meg, de a javak visszakerülése nem vonta maga után a javakkal való kapcsolat 

visszarendezıdését.186 A kontinuitás elve bár talaját vesztette, erıteljes imperatívuszként él tovább 

mégis. Ez magyarázza azon családi döntéseket, melyek szerint parlagon maradt földeket hagynak 

maguk után még annak árán is, hogy újabban (2006 óta) adót is fizetnek érte.  

Lévén, hogy az örökség a vérszerinti generációs láncképzéshez járul hozzá, a tölgyesi 

szokásjog alapján az örökösök elsısorban a biológiai utódok. Az újraházasodás nem gyakori, de 

nem is elszigetelt jelenség, a közösség örökhagyói elképzeléseibıl viszont szinte teljességgel 

hiányzik, mintha nem is létezne. Az érintett családok többnyire a vérségi elvet követik, és a 

gyerekek azon szülı után örökölnek, akiknek biológiai leszármazottai. Ettıl eltérı megoldásokat 

azok választanak, akik esetében az új család megalapítására igen korán került sor, illetve ahol a 

családtagok közötti emocionális kapcsolat erıteljes, sıt demonstratíve felül kívánja írni az anyagi 

haszonszerzés logikáját. A konszenzus hiányát és a stratégiakeresés bizonytalanságát mutatja P. 

Ella életútja, ami többgenerációs perspektívában is értelmezhetıvé teszi a kérdés 

problematikusságát. 

Öt éves volt, amikor édesanyja meghalt. Volt négy fiú- és egy lánytestvére. A fiúkat a család 
magához vette, a lányokat nem. Az édesapa rövidesen újranısült, és született további három 
leánygyermeke. Valamennyi örökség fölött egyenlıen osztoztak és kívánnak osztozni a 
továbbiakban is, még ha elhatározásukat az utódok nemtetszéssel fogadják is. A terepmunka és 

                                                           
186 Ezzel a témával korábban már foglalkoztam. Az elemzést lásd Turai 2005. 479–490. 
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a disszertációírás idején a családnak új helyzettel kell szembenéznie. Az elsı anyától származó 
fiúk közül az egyik meghalt Németországban a háborúban, és ezért hamarosan kártérítésben 
fognak részesülni. Bár P. Ella gyermekei úgy vélekednek, hogy az érkezı pénzösszegen csak az 
édestestvéreknek kell osztozniuk, ı és húga tiltakozik, mindenképpen ragaszkodnak hozzá, hogy 
a féltestvérek is valamennyien egyformán kapjanak: „Hogyne adjunk, úgy szeretjük egymást!” 
Úgy tőnik tehát, hogy az örökséggel kapcsolatos elképzeléseiben az egyenlıség elve 
felülemelkedik a vérszerinti filiáción. De a történet tovább folytatódik. P. Ellának két fia és egy 
lánya van. Lánya férjéhez költözött, gyerekeket szült, házassága rendben van. Fiainak helyzete 
már korántsem ilyen egyszerő, ami – témánk szempontjából – azért is különösen problematikus, 
mert a szülıi ház örököse közülük kerül majd ki. Nagyobbik fia elvett egy leányanyát, közös 
gyerekük nem született. Ráadásul a mostohaunoka is hajadonként maradt terhes.187 Másik fia 
szintén olyan nıvel alakított kapcsolatot, akinek már volt gyermeke, kettı is. Körülbelül tíz évi 
együttélés után a nı elhagyta, az élettársi kapcsolat felbomlott. Ekkor újra olyan nıvel kötötte 
össze életét, akinek volt gyereke. Erre az idıszakra visszaemlékezve mondta P. Ella aggódva, 
hogy a legjobban az bántotta, nincs a két fia után vérszerinti utód, aki örökölhetné a szülıi 
hajlékot. A kisebbik fiának végül született egy lánya, az örökhagyó aggodalmai lecsillapodtak, 
de ez korántsem csökkenti az általam feltett kérdésre adható válaszban rejlı feszültséget: P. 
Ella egyrészt úgy érvel, hogy biológiai származástól függetlenül minden gyermeket egyenlıen 
megillet a szülıi örökség, más helyzetre vonatkozóan viszont ugyanezt az elvet már nem tartja 
teljesen rendjénvalónak. Az ellentmondásos álláspont magyarázatát az újraházasodásból 
származó gyerekek státusára vonatkozó konszenzus hiánya, illetve a különbözı családtagokkal 
fenntartott eltérı érzelmi kapcsolat adja.  

Azon utódok helyzete sem egyértelmő, akik ugyan vérszerintiek, de örökösként átkerültek 

gyerektelen rokonok családjába. A stratégia alapja gazdasági természető: a gyerektelen idısek az 

örökség fejében elgondozásban részesülnek, másrészt az örökös családjának javait így kevesebbe 

kell osztani, összességében tehát anyagilag valamennyien jól járnak. Nincs sok példa erre, és 

mindannyiukról elmondható, hogy küszködnek az igazságosság és méltányosság kérdéseivel. A 

család- és a vele járó névváltás pillanatában a döntés világos: a gyerek csak az új helyrıl örököl 

majd – a törvényi szabályozás is így értelmezi az ilyen eseteket. De a szülık öregkorukban, majd a 

testvérek az osztozás idején mégis a vérségi jogosultság szokásjogát érzékelik erıteljesebbnek, és 

ha nem is egyenlı mértékben, de valamekkora részesedés átengedésében kifejezik a családi 

összetartozást.   

Jól mutatják ezek a dilemmák a jogosultak körének kijelölésére vonatkozó elveket. A 

továbbiakban a jogosultak jogosultsági mértékét kívánom megvizsgálni, ami úgyszintén a családi 

ideológiával és a nagycsaládi stratégiával van szoros összefüggésben. Az általános normatíva 

mindenképpen az egyenlı öröklés: valamennyi utód egyformán kapjon a szülıi örökségbıl 

(„egyformán kell adni mindenkinek, másképp nem szíp dolog”).188 Törekednek ennek betartására, 

mert az igazságos osztozás a családi béke feltétele, de a feszültségeket mégsem sikerül teljesen 

kizárni, sıt inkább az állapítható meg, hogy ha megegyezésre jutnak is, általános, hogy a 

                                                           
187 A győjtés idején robbant ki a konfliktus. Hosszasan zajlottak az egyezkedések, hogy követi-e házasság vagy sem a 
teherbeesést. A disszertációírás idejére a gyerek megszületett, de a döntés még nem.  
188 Történeti forrásokká vált egykor jelenkori vizsgálatok is azt mutatják, hogy Szilágy megyében az egyenlı 
örökhagyás volt a domináns, még ha emellett a törzsöröklés vagy a fiú elınyben részesítése is elıfordult. Baross 1905. 
11–33., Mattyasovszky 1904. 353–367. 
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családtagok között van legalább egy, aki méltánytalanként értelmezi a megállapodást, miközben az 

is általános, hogy ezt nem teszik explicitté, csak szélsıséges esetben engedik konfliktusba 

átfordulni.  

„Most az én ríszemrő egybe mértük ki az erdıt, az öregszülık után, de még mik sem tudtuk 
elosztani, me egyik fa erre hajlik, a másik arra. De egy szál fájír okos ember nem mejen 
baltára.” 

A problémák háromféle okra vezethetık vissza. Az elsı gond abból fakad, hogy mivel nem 

pénzrıl, hanem pénzbeli értékkel rendelkezı javakról van szó, a tökéletesen egyenlı osztozás szinte 

megoldhatatlan. A megállapodás kompromisszumon alapszik, de nem biztos, hogy mindegyik 

örökös ezt egyformán igazságosnak értelmezi, mint ahogyan az sem biztos, hogy a 

kompromisszumról való vélekedés idıben állandó, és a késıbbiek folyamán nem fogja 

valamelyikük másképpen értékelni az akkori döntést. A második problémát az idısgondozás és az 

örökség összehangolása jelenti. Jól kidolgozott és általánosan elfogadott normatíva van arra 

vonatkozóan, hogy aki a szülıket elgondozza, mennyivel kell, hogy többet kapjon, a feszültség 

forrása nem is itt rejtızik. Az elcsúszás az eltérı mérlegelés következménye: nincs ugyanis 

konszenzus arra nézve, hogy mennyit kell gondozni azért, hogy megillesse a gondozót a 

többletörökség.  

„Fél ház lenne az övé. De akit gondoznak. Nem úgy, hogy márciustú júliusig elrendeztük.  
Akit gondoznak egy évig? 
Egy életen át. Gondoskodik neki ennivalórú, tőzifárú… De az én szüleimrő nem kellett 
gondoskodjon. Me szegíny anyám mindig igyekezett, hogy ne kelljen. Sıt még ő segítette a 
húgomékat, me neki nígy gyereke vót, ő nevelte fe neki, az anyám, máskípp nem tudott vóna 
menni dógozni.” 

A harmadik nehézséget a hosszútávú egyezségek idıbeli változása, újragondolása okozhatja. 

A konfliktust pedig az okozza, hogy a szokásjogi normatívát a törvényileg biztosított jogok nem 

támasztják alá, hanem lehetıvé teszik a szóbeli vagy hallgatólagos egyezséget megszegı fél 

számára a profit megduplázását. Két tipikus esetet említhetek. Egyik az, hogy a kitaníttatott utódnak 

az iskoláztatási költség fejében a szokásjog alapján le kell mondania az örökségrıl, vagy legalábbis 

be kell érnie kevesebbel. Csakhogy elıfordul, hogy az örökség fölötti osztozkodás pillanatában úgy 

tesz, mint aki megfeledkezik arról, hogy a taníttatása és szakmához juttatása miatt most azoknak 

kellene kedvezni, akik annak idején megmaradtak a kötelezı minimális iskolázottságnál, és a 

vérszerinti filiáció alapján az ıt is megilletı egyenlı részesedés jogára hivatkozik. Mivel nincs mód 

a szóbeli megállapodás kikényszerítésére, illetve kerülik a családon belüli éles konfliktusokat, nagy 

esélye van a testvérnek arra, hogy ismét hozzájusson a vágyott elınyökhöz. Másik típusesetként az 

nevezhetı meg, hogy a családalapítás és fészekrakás során nyújtott egyenlıtlen támogatás 

korrigálása érdekében az a gyerek, aki akkor többet kapott, az örökség kiosztásakor le kell / kellene, 

hogy mondjon az egyenlı részesedés jogáról. Itt ismételten a profitelınnyel rendelkezı testvér 
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lelkiismeretére és egyéni számításaira van bízva, hogy teret enged-e a szokásjognak, vagy a törvény 

szerinti egyenlı osztáshoz ragaszkodik-e, ami elkerülhetetlenül negatív minısítésekkel társulva 

telepedik rá a családi kapcsolatrendszerre. Felmerülhet még egy harmadik formája is a méltányos 

egyenlıtlen öröklésnek, de ezt nem elızi meg semmiféle családi megállapodás, és elvárások sem 

kísérik, hanem teljes mértékben önkéntes jellegő: azok az utódok, akik messze kerültek Tölgyestıl 

és a tölgyesi testvérektıl földrajzilag, illetve anyagi lehetıségekben, lemondhatnak az otthoniak 

jobb boldogulása érdekében a számukra amúgy sem nagy pénzbeli értékkel rendelkezı javakról.  

Az örökség szentségére és a családi kapcsolatok megırzésének fontosságára hívja fel a 

figyelmet a tölgyesiek azon helyzetértékelése és stratégiaválasztási preferenciája, ami arra ösztönzi 

ıket, hogy egyenlıtlen örökség esetén se forduljanak a bírósághoz, még ha tudják is, hogy a törvény 

segítségével korrigálhatnák sérelmeiket. De az örökség nem pereskedés tárgya, sem a családon 

belüli viszonyok nem szabályozhatók ilyen módon. Az igazságtalanként érzékelt osztozásra 

megoldás ilyenkor nincsen, a helyzet értelmezése pedig érzelmi síkra terelıdik át, és a szeretettség 

hiányával magyarázzák, ami nem eredményez a testvéri kapcsolatokban törést, de visszafogottságot 

mindenképpen.  

Az egyenlıtlen örökség extrém esete a teljes kizárás. Létezik horizontális változatban, amikor 

testvér(ek) közösít(enek) ki testvért, illetve vertikálisan, amikor a szülı tagadja ki (egyik) utódját. 

Mindkét esetben valamilyen elızetes konfliktus vagy deviancia szolgáltatja a magyarázatot, és az 

alanyi jogon járó részesedést átviszi a kiérdemeltség térfelére. Az alábbiakban két eset részletesebb 

bemutatását tartom szükségesnek. Az elsı a kontinuitás megszakításának tragédiába torkollását 

mutatja, a második a jogosultság mindenek felettiségét hangsúlyozza.  

J. Károly házassága alkoholizmusa miatt megromlott. A családon belüli konfliktusok akkor 
hatalmasodtak el, amikor a belsı feszültségek tettlegességbe csaptak át, és a felesége meg a fia 
ütni kezdték J. Károlyt (egy foga is odamaradt). A házasságot ilyen körülmények között nem 
lehetett tovább fenntartani, külön költöztek. Mivel a házat, amiben addig éltek, a J. Károly 
szülei építették, az asszonynak kellett mennie, fia is követte. J. Károly tehát egyedül maradt, az 
alkoholizmussal nem hagyott fel, hiába minden szülıi rábeszélés. Anyja vette át a továbbiakban 
a házimunkát, hetente járt fiához takarítani, aki hozzá naponta járt enni. Korábbi 
beszélgetéseink alkalmával J. Mária expliciten jelezte bánatát fia életmódja miatt, és azt is, 
hogy öregségében nem számíthat rá, hiába van közel, a városon lakó lánya fogja majd 
magához venni, bár nehéz szívvel költözik el a faluból. Váratlan fordulatnak tekintem a falu 
közvéleményével összhangban az anya azon döntését, hogy a házat, amiben fia élt, lánya 
nevére íratta. Törvényileg gond nélkül megtehette, hiszen a ház mindeddig a férje nevén volt, 
tehát adás-vételi szerzıdéssel (így a fiát teljesen kizárva) lányának adományozta. Két 
szempontból is megsértette a szokásjogot. Egyrészt megtörte azt az esszenciális elképzelést – és 
tegyem hozzá: elvárást –, miszerint a család alapvetı bizalmi háló, amiben nincsen szükség 
formális, közjegyzıileg hitelesített megállapodásokra, ugyanis visszaélésre nem kerülhet sor 
ezen a körön belül. Másrészt a kontinuitási láncot vágta el drasztikusan, mégpedig kétszeresen, 
mivel ezáltal nemcsak a fiától, hanem az unokájától is megtagadta az örökséget: „Miután így 
összement a tej, persze, hogy törvényes, amit csináltak, csak nem méltó ahhoz, hogy azt 
mondjuk, ezt így lehet csinálni. Mert egy unoka, hogy az apja után ne örököljön semmit, aki 
amúgy nem hibás azért, ami történt?!” – ítélkezik a közvélemény. Az anyai döntés 
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következménye tragikus. J. Károly felakasztotta magát. Nem sokkal késıbb anyja is meghalt. A 
halotti bizonyítvány alapján készült egyházi anyakönyv bejegyzése szerint „végelgyengülés 
(májrák)” volt távozásának oka, de a falu véleménye szerint a lelkifurdalásba halt bele. 
Néprajzosként nem tisztem megítélni a halál valós okát, sem azt, hogy a lelki és fiziológiai 
problémák miként vannak egymással kapcsolatban, viszont az igen, hogy a figyelmet a 
közösség interpretációjára irányítsam.  

A második történet szintén a járandóság vs. kiérdemelés kérdéséhez kapcsolódik, valamint a 
kontinuitás megszakításának / megszakíthatóságának jogossága fölötti dilemmához, de a 
hangsúlyt a vérségi leszármazás fontosságára, elsıdlegességére helyezi: „Én annyit tudok, 
most ezt emondom Tündének, az én férjemnek, az esı férjemnek vót egy testvére. Húsz évig 
éltek együtt, vót egy gyerek, mikó a felesége elment, me nem jól éltek, sehogyse nem jól éltek, 
Lajos ivott, és Piroska nem bírta, otthatta, elment Váradra. Ahogy ő, kasul-bakú, úgy, ahogy, 
vettek egy kis blokkot részletre, mindegy, megvótak. És akkor Lajos itt maradt, a nagy házat 
eladta, maradt belıle egy kis pínz, megitta, vett egy kis házat. És az én férjem testvére vót 
Lajosnak, és aszonta, ha meghal Lajos, ő nem ad a családnak semmit, mán a fiának. Hosszú 
idın keresztől én mondtam Lacinak, a férjemnek: Laci, drága, nekem nem ke, Laci, drága, nem 
ke! Ami az övé, a Lajosé, legyen a gyermekiké, nem kell! Megértetted? Nekem nem ke! Nem kell 
és nem kell. Én csak ezt fúttam, hogy nem kell és nem és nem és nem. És mikó meghalt aztán 
Lajos szegény, itt vót a családja, a temetésin itt vót a felesége és akkó, mintha most is 
hallanám, a férjem mondta: na, Piroska, minden a tiétek, a gyermekiké meg a tiétek, nekem 
nem ke semmi.”  

Míg a személyi kérdésekben a morális megalapozottságú normák irányelvekkel ki tudják 

segíteni a bizonytalansággal küszködı és helyes megoldást keresı örökhagyókat vagy 

osztozkodókat – legalábbis azt, aki törekedik erre –, az örökség kiosztásának idızítésében nem sok 

fogódzót találhatnak az idısek. Egyetlen tanáccsal szolgál a közvélemény: „ne vetkızz, míg élsz”, 

de ez még nem segít ki senkit a problémáiból, sıt inkább megnehezíti helyzetét az asszociált 

történetek ijesztı és elrettentı jellegével. Bármennyire is igyekszik ez a mondás azt sugallni, hogy a 

kiszolgáltatottság veszélye fenyegeti azt, aki vagyonának osztásába kezd halála elıtt, nem tartható 

be, mert követése azzal a veszéllyel fenyegetne, hogy az önzés és magánakvalóság címkéjével 

megbélyegzett kategóriába csúszik át az idıs, ami viszont az elhanyagoltság állapota felé sodorná. 

Meg kell találnia tehát kinek-kinek azt a középutat, ami egyensúlyt tud fenntartani a folyamatos 

juttatás és az örökhagyás között.189 Fontos a folyamatosság, a fokozatosság és a rugalmasság, 

amivel az új helyzetekre megfelelı módon lehet reagálni.  

A jussból való elsı nagyobb részesülésre házasságkötéskor kerül sor. Ekkor valamennyi utód 

kap a közös vagyonból a szülık anyagi lehetıségei és a család útnakindító aspirációi függvényében. 

Nemenként ugyan eltérı formákban kerül sor az utódok támogatására, de a kiadott javak anyagi 

értékében törekednek az egyenlıségre.  

A szülı özveggyé válása olyan fordulat, ami értelmezhetı osztozási alkalomként is, de nem 

feltétlenül. Megoszlanak a családi stratégiák a tekintetben, hogy ilyenkor lejáratják-e a hagyatéki 

tárgyalást, és az elhalálozott szülı részét megkapják-e az utódok, vagy az özvegy rendelkezik 

                                                           
189 A juttatási alkalmakról lásd még Tárkány Szücs 1981. 712–721. 
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fölötte a továbbiakban. A törvény rendelkezése szerint a haláleset utáni hat hónapon belül le kell 

bonyolítani az örökösödési eljárást, amennyiben viszont nem kíván a család még döntést hozni ez 

ügyben, közjegyzınél kötött nyilatkozat fejében határozatlan idıre is elhalaszthatják az 

osztozkodást.  

A legyengülés, a gondozásra szorulás állapotába kerüléshez szintén kettıs a viszonyulás. 

Értékelhetı vetkızésre felszólító helyzetként, hiszen ilyenkor többnyire véglegesen eldıl, hogy ki 

vállalja a gondozás nehézségeit, azaz kit illet meg nagyobb rész az örökségbıl, és akár felfogható a 

szülı által úgy is, hogy rendjén való, ha megfelelı ellenszolgáltatást nyújt, még életében, a 

többletfeladatokért. Másrészt viszont a családi kapcsolatok kommercializálása elleni tiltakozásként 

elutasíthatják a felek a gondozás kötelességének átfordítását az anyagi haszonszerzésbe.  

A fokozatos gyengülés az idıs által ellátott munkafeladatok fokozatos visszaszorulását is 

maga után vonja, ami eredményezheti az általa megmővelt földterületek és háztáji kiskert fokozatos 

továbbosztását is. A családok közötti eltérés inkább csak abban mutatkozik meg, hogy a szülı 

fenntart-e magának az utolsó pillanatig egy meghatározott területet, vagy lassan mindent kiad.  

Nagy fordulópont még az idıs életében a lakóhely-változtatás. Amennyiben ez végleges és 

nem csak átmeneti, sor kerül a ház, a föld- és a szılıterületek pénzzé tételére, ami fölött a szülınek 

rendelkeznie kell. Erre végképp nincsenek modellek, amelyek megkönnyíthetnék a döntést.  

H. Péter visszaköltözött Tölgyesre, hogy baj esetén legyen kihez forduljon, de mivel nincs teljes 
bizalommal gyerekei iránt, mindent megtartott. Már csak azért is, mert nem volt biztos a 
döntésében, és fenn akarta tartani a változtatás lehetıségét. Elhatározása megszületett, ismét 
költözni fog, ezúttal véglegesen, Kolozs megyében élı fiához megy.   

R. Sándor és felesége azt szeretnék, ha a tölgyesi házukat el tudnák adni olyan áron, hogy 
Marosvásárhelyen élı fiúkhoz és a város közelében élı lányukhoz tudjanak költözni. İk nem 
fognak tudni utódaiknak semmit adni az örökségbıl – egyelıre legalábbis.  

B. Katalin, amikor elhatározta, hogy elköltözik Mocsolyáról, lányát választotta gondozójának. 
Ettıl kezdve mindent (föld, szılı, ház ára) háromba osztott, amibıl egy részt a fiának és két 
részt a lányának adott. Így az ı nevén már semmi nincsen, még életében sor került a teljes 
vetkızésre, ami igen ritka.   

Végül meg kell említenem még egy fordulópontot, az 1989-es rendszerváltást, ami az örökség 

kiosztásának idızítését sajátos módon árnyalta. Az egyéni életút alakulásától teljességgel független, 

ezért a hozzá kapcsolódó stratégiák is eltérıek. Fıként a véletlenszerőség és koncepciótlanság a 

jellemzıje. Amikor hozzájutottak a családok az egykori tulajdonukhoz, osztoztak rajta, de az akkori 

szempontok és körülmények azóta többször változtak, és mind a mai napig nagy a bizonytalanság 

és számtalan átszervezés történt ezeket a javakat illetıen.  

Természetesen, az örökség tényleges és végleges kiosztására a szülık halála után kerül sor – 

részben a szokásjog, részben a törvényi szabályok értelmében.  
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V.2. Az örökség sokfélesége  

Az örökség témájának vizsgálatakor többnyire a materiális javakra és a pénzbeli értékkel 

rendelkezı juttatásokra szokás összpontosítani. Ennek indoklására – és mentegetésére – két 

magyarázat is kínálkozik: egyrészt a terepen élı szóhasználat, ami ezeket nevezi meg örökségként, 

másrészt a javak továbbítása fölötti rendelkezés lehetısége, hiszen ezek azok, amelyeknek 

átruházása a leginkább tudatos és – szükség esetén – kontroll alatt tartható. Ezen szempontok 

valóságértékét és fontosságát nem vitatom, de szándékomban áll a perspektívát tágítani. Az 

elıbbiekben én is többnyire ezekrıl szóltam, aminek oka, hogy az örökhagyás irányítottságát és a 

transzfer befolyásolhatóságának lehetıségeit elemeztem, a továbbiakban viszont kitérek 

mindazokra az örökségtípusokra is, amelyek kívül vannak a stratégiailag alakítható beavatkozások 

körén.  

Az örökség fogalmának értelmezésekor már a fentebbiekben hangsúlyt helyeztem a 

kontinuitásra. Ehhez a gondolathoz ragaszkodva azt tekintem örökségnek, amit generációról 

generációra átadnak, vagy legalábbis amirıl úgy vélik, hogy felmenıiktıl hozzák, akarva-

akaratlanul tılük kapva hordozzák magukban, és továbbítják utódaiknak. Vagyis ami determinálja a 

családot, mert elkerülhetetlenül összeköti a családtagokat vertikálisan és horizontálisan egyaránt.  

Erre az álláspontra helyezkedve az alábbi örökségtípusokról ejtek szót:  

a) materiális örökség, 

b) szociális örökség, 

c) szellemi örökség, 

d) morális örökség, 

e) biológiai örökség.  

 

V.2.a. A materiális jelleggel bíró örökség a házat, a földet és a staférungot foglalja magában. Ezek 

körül a legjobban a ház örökhagyási szokásai vannak kidolgozva, amit a következı szempontok 

szabályoznak: gyermek neme, a rádolgozás / kiérdemelés, valamint az idıbeli koordináták.  

Bár az utódok örökségben való részesülését az egyenlıség elve alapján gondolják el a 

tölgyesiek, a házhoz való hozzáférést mégis a fiúgyermek privilégiumának tekintik. Úgy is, hogy a 

kibocsátott, családot alapító gyerekek közül a fiú esetében érzékelik nagyobb súllyal, hogy házhoz 

kell juttatni, és úgy is, hogy a szülıi házban a fiút tartják, mivel ıt akarják örökösnek. Az egyensúly 

helyreállítása érdekében a lány kielégítésre jogosult, amit vagy a szülı, vagy a kedvezményezett fiú 

fizet meg természetben (pl. varrógép, nagyobb földtulajdon) vagy pénzben. 
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A ház fölötti osztozkodás nagymértékben függ attól, hogy a szülıt kellett-e gondozni, és ha 

igen, akkor hogyan voltak elosztva a feladatok.190 Ha egyformán vállalták a terheket, természetesen, 

nem merülhet fel az egyenlıtlen részesedés, még akkor sem, ha valamelyik gyerek ott lakik a szülıi 

házban. Viszont ha valamelyik testvér egyedül látta el szüleit, akkor a ház fele megilleti, 

függetlenül attól, hogy egy vagy két szülıt gondozott. A ház másik felébıl viszont ki kell fizetni a 

többieket – többnyire a piaci érték alapján, de összehangolva az egyéni lehetıségekkel.191 

Elıfordul, hogy a szülı elıre kielégíti valamennyi gyermekét, de a gyakoribb mégis az, hogy a 

szülı valamennyivel elızetesen hozzájárul gondozója késıbbi fizetési kötelezettségének enyhítése 

érdekében.  

A transzfer idıbeli kiterjedtsége sokat árnyal az örökség egyenlı kivitelezésének formáin. 

Mindenekelıtt arról van szó, hogy az utódok családalapításakor mennyivel járult hozzá a szülı az 

egyes gyerekek útnak indításához. Ha nem volt lehetıség arra, hogy ezt akkor, vagy a késıbbiekben 

egyensúlyba hozza, az örökség a számlák végsı kiegyenlítésének alkalma. Számításba jöhet 

továbbá a nagyszülıi örökségben való osztozás is, ugyanis amennyiben valamelyik gyermek úgy 

költözött a nagyszülıi házba, hogy sem ı, sem a szülı nem korrigálta az akkori egyenlıtlenséget, 

természetes következménye, hogy ennek az utódnak a szülıi házból kevesebb jár. Az életidı 

meghosszabbodásával az idısek javai az unokák szempontjából felértékelıdnek. Bár többnyire nem 

közvetlenül jutnak hozzá a nagyszülı házához, vagy az amiatt járó pénzösszeghez, mivel a 

közvetlen örökös a szülı, de az így felszabadult örökség megnöveli szüleik adományozó erejét, 

aminek következményeként az ı családalapításuk válhat támogatottabbá.  

A föld örökhagyásával kapcsolatban korántsem ilyen tiszta a kép. A szocializmus során 

bekövetkezett tulajdonvesztés192, valamint a családok megváltozott profitszerzési lehetıségei és 

életmódja következtében az 1989 utáni visszaszolgáltatás során nem rendezıdött vissza a korábbi 

viszony ember és föld között, de olyan új viszony sem alakult ki, ami megfelelı, vagy legalábbis 

elégségesen stabilnak számítana. Inkább azt látni, hogy keresik az utakat a tulajdonhoz, de nem 

igazán tudják, hogy mit kezdjenek vele, hogyan értékeljék, hogyan viszonyuljanak hozzá, hol 

helyezzék el identitásukban, mely problémák rendezését csak nehezítette, hogy azóta számtalan 

olyan változáson ment át a romániai rurális lakosság, ami inkább az instabil állapotok 

fennmaradásának kedvezett és kedvez a továbbiakban is. Ilyen körülmények között sem az 

örökhagyók, sem a potenciális örökösök nincsenek tisztában vele, hogy hol helyezzék el az örökség 

belsı hierarchiájában a földet, és így az erre épülı stratégiák is kidolgozhatatlanok – vagy 

legfennebb csak az aktuális körülmények függvényében tudnak véleményeket formálni, miközben 

                                                           
190 Az örökség szociális biztonságként való értelmezéséhez lásd Hamar 1981. 
191 Kevés példa van arra, hogy nem sikerül köztes megoldást találni – akár a kifizetés idıtartamának 
meghosszabbításával –, és a szülıi ház eladására kerül sor.  
192 Az idısek csökkentett örökhagyói szerepérıl lásd Kósa E. 1971. 133–144. 
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nagyon jól látják, hogy ezek efemer természetőek, és hosszú távon kicsi a valószínősége annak, 

hogy érvényességüket megırizni képesek lesznek. Ez az oka azoknak a bizonytalanságoknak és a 

véletlenszerő megoldásoknak, melyek a föld örökhagyását övezik. Az elköltözöttek annak 

függvényében, hogy milyen anyagi stabilitással rendelkeznek, illetve hogy mennyiben értelmezik 

lelkiismereti kötelességként az örökölt föld megırzését, lemondanak a testvérek javára az ıket illetı 

részrıl, vagy pedig igényt tartnak rá, és minél elıbb pénzzé teszik. A faluban élık a szülı életében 

csak annyit vesznek igénybe, amit megmővelnek – ezen gyakran változtatnak –, a többi gondját 

nem vállalják magukra. A szülı halála után, természetesen, átveszik mindazt, ami nekik jár, de ez 

csak korlátozott mértékben jelent profitforrást, gyakran súrolja a terhesként értelmezett kategóriát, 

ha nem csúszik át teljesen.  

A staférung jelentısége csekély, megemlítése azért szükséges, mert a tölgyesiek kognitív 

kategóriái szerint beletartozik az örökség körébe. Napjainkban háztartási gépeket és bútort foglal 

magában, de többnyire csak a faluban letelepedık veszik igénybe, a távolabb kerülık az ennek 

megfelelı pénzösszeget kérik, ami ebben a formában, már nem staférung, hanem nászajándék, és 

így átkerül egy másik kalkulációs (testvérek közötti kiegyenlítési) mechanizmusba.  

 

V.2.b. A szociális természető örökségkategóriába a név, a megítélés (imázs), a rokonság és a családi 

feladatok sorolhatók. Jól látható tehát, hogy az alapvetı különbség a materiális javak és a mostantól 

bemutatásra kerülı örökségtípusok között az, hogy ez utóbbiak adottságok, melyek meglétére és 

létének minıségére az egyénnek kevés befolyása van a tölgyesiek vélekedése szerint. Örököse 

nagyobb mértékben kiszolgáltatottabb, mivel mind átvételét, mind továbbadását úgy ítélik meg, 

mint ami domináns mértékben kívül van az aktív cselekvés és formálhatóság körén.  

 A névnek mint identitáshordozó jelnek193 három komponense van Tölgyesen: családnév, 

keresztnév és ragadványnév. A családnév férfiágon hagyományozódik,194 ám a névváltás ellenére 

az orientációs család nevének jelentéseit a nık is továbbviszik, sıt gyerekeik is, jelentısége csak 

ezután halványul, hiszen a harmadfokú felmenık megsokasodnak, illetve kívül kerülnek az 

empirikusan követhetı ismertségi körön, többé-kevésbé feledésbe merülnek a névváltások és velük 

együtt asszociációs körük is. Van példa, bár kivételnek számít, arra is, hogy a nı nem válik meg 

szülei nevétıl amiatti félelmében, hogy e ritka név kihal a faluban. Testvére ugyan férfi, tehát viszi 

tovább a család nevét, de két lánya van, ami a kontinuitás megszakadásának valószínőségét jelzi. 

Ezért ez a most 35 éves nı férjhez menetelekor rábeszélte párját, hogy vigyék tovább az ı szüleinek 

nevét is. Bár az anyósáék nem fogadták túlcsorduló örömmel az ötletet, mindketten mindkét 

családnevet viselik, és természetszerőleg gyerekeik is, amivel a folytonosság – egyelıre legalábbis 

                                                           
193 Bourdieu 1986. 70–71. 
194 A családnév hagyományozásával kapcsolatos változásokról lásd Feschet 2004. 61–88. 
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– be van biztosítva. Másik oldalról pedig arra is van példa, hogy férfi nem viszi tovább apja nevét: 

V. Sándor édesanyjának elsı férje a háborúban meghalt, de nem érkezett errıl hivatalos értesítés, 

aminek következtében másodjára már nem tudott törvényes házasságot kötni, és a gyermekeinek is 

elsı férjének családnevét kell viselniük, ami okoz idınként identitásbeli problémákat az 

érintetteknek, amikor a név jelentéseivel való azonosulás / azonosítás távoltartásán munkálkodnak – 

nem feltétlenül azért, mert rossznak tartják, hanem egyszerően csak azért, mert a személy és a név 

közötti kapcsolat hiányában a jelentéstulajdonítást is alaptalannak, valótlannak érzik.  

A keresztnevekre vonatkozóan egyre kevésbé mondható el, hogy törekednének a 

folytonosságra, sıt inkább az újításokra való nyitottság tapasztalható. De ennek ellenére nem megy 

ritkaság számba, hogy a fiúgyerek apja nevét kapja. Nık esetében a kontinuitás igénye többnyire 

emocionális síkon merül fel: erıteljes érzelmi kötıdés esetén valamelyik nagyszülı vagy nem élı 

anya nevét szívesen választják gyermeküknek.  

A ragadványnév öröklıdését nem korlátozza sem az utód neme, sem a szülıi névpreferencia. 

Ez viselıje akaratától függetlenül, leválaszthatatlanul újra és újra odatapad az egymást követı 

generációkhoz, és sokszor már azt sem tudják, hogy mi a története, mi volt az eredeti jelentése, 

viszont kitőnıen alkalmas arra, hogy rendet teremtsen a kusza rokonsági szövevényekben. 

A megítélés / imázs nagymértékben kapcsolódik a névhez, mivel egyfajta jelölt és jelölı 

viszony van közöttük, de ugyanakkor szőkebb és tágabb is ennél. Szőkebb abban az értelemben, 

hogy idınként nagyon konkrét eseteket és tulajdonságokat hordoz magában, és tágabb, mert 

névváltástól függetlenül hagyományoz jelentéseket.195  

A vérrokonság adott, nem választás kérdése, ezt hozza magával az egyén akarata ellenére, ha 

elégedett vele, ha nem, nincs mód a változtatásra.196 Érdekes viszont, hogy a mőrokonsági 

kapcsolatok is öröklıdnek, bár ez már a szabadválasztás terepe. Elıfordul, hogy a szüleik 

komájának gyerekeit hívják meg komának, vagyis a komasági összetartozás a következı 

generációban is felújul.  

Utolsóként ismét egy olyan örökséget említek, ami lehetne választás kérdése, de mivel az 

egyéni hatáskörbıl kilépve családivá erısödött, folytonosságra talál az utódoknál. Ez többnyire a 

sírok gondozását jelenti, minden család tudja ugyanis, hogy melyek a „mi sírjaink” , és a feladatot 

ellátó személy (általában a legidısebb munkaképes nı) halála után a következı nemzedék 

felvállalja a teendıket. De sajátos esetként megemlíthetı a zsidó temetı rendben tartása is, amit 

korábban egyéni – nagyrészt anyagi – megfontolásból vállalt el H. Mária, akinek gyengesége és 

egyre szaporodó betegségei miatt most már fia vette át a helyét.  

 

                                                           
195 Az egyén családalapú megítélésérıl korábban már több szó esett, itt most nem ismétlem.  
196 A rokonsági kapcsolatok a következı fejezetben részletes bemutatásra kerülnek.  
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V.2.c. Szellemi örökség alatt a tudást, a foglalkozást, a családi történeteket, a családi iratokat és az 

emléktárgyakat értem. Bár ez utóbbiak materiális jellegőek is egyben, mégis ide sorolom, mivel 

nem anyagi értékükön, hanem azokon a szellemi értéken van a hangsúly, amit fizikai mivoltuk 

fölött hordoznak magukban. Jelentıségük elsısorban a családi ideológia megformálásában és 

továbbításában van, és egy másik, igen lényeges szintjét képezik a család folytonosságának.  

A tudás hagyományozását nagymértékben korlátozták és korlátozzák mindazon gazdasági, 

szociális és kulturális változások, melyek a mai idısek életpályája során végbementek országukban 

és közvetlen környezetükben197, mégis vannak olyan szegmensei, melyek átszivárognak egyik 

generációból a másikba. Itt említhetıek a nagyon általános és töredékes (háztartási, gazdálkodási 

vagy életvezetési) fortélyok, valamint a nagyon speciális ismeretek (a falu idısebbik kenıasszonya 

népi gyógyászattal kapcsolatos tudását sikeresen átörökítette ápolónıként dolgozó unokájába).  

A foglalkozásokra vonatkozóan túlzás lenne Tölgyes viszonylatában általános érvénnyel 

multigenerációs folytonosságról beszélni. A két végleten találkozhatunk vele: az értelmiségiek 

gyerekei követik szüleik pályamodelljét, valamint a mezıgazdaságbeliek utódai maradnak a 

földmővelésnél, de mivel ez az alternatíva fıállásként nem a megelégedés forrása, rendszeresek a 

kitörési kísérletek, így az ı esetükben csak átmeneti folytonosságról beszélhetünk. Sajátos változata 

a mesterségbeli kontinuitásnak az, amikor a felmenı fıfoglalkozása (pl. vincellérség) hobbi 

formájában marad fenn valamelyik utódnál.  

A családi legendárium azáltal, hogy a felmenık emlékét ırzi, összetartó tudásként mőködik 

azok között a leszármazottak között is, akik már kikerültek egymás családjából, mert másod-, 

harmad vagy még távolabbi unokatestvérekként nem hogy családként, de sokszor már közeli 

rokonságként sem értelmezik a közöttük lévı kapcsolatot.198 A múlt közös pontjai viszont szerepet 

játszanak abban, hogy részesei maradjanak egymás szimbolikus családjának.199 Annak a sajátos 

tulajdonságnak köszönhetıen, hogy a közös múltban közösen osztozhatnak, hiszen a történetekhez 

egyenlı mértékben férhetnek hozzá valamennyien, közelítı és homogenizáló ereje fokozottabb, 

mint az emléktárgyaké, melyeknek szellemi értéke ugyan közös és osztatlan, de mégiscsak van egy 

tulajdonosa, akinek rendelkezési joga van fölötte, és ezáltal szorosabb kapcsolatot alakíthat ki vele. 

A családi legendárium tehát egyformán mindenkié, a közvetítı személyek és a befogadó egyének 

döntésén és képességein múlik, hogy ki-ki mennyit birtokol belıle, és milyen erısségő kötésekkel 

főzi magához e szöveggyőjteményt.  

                                                           
197 Ennek részletesebb elemzését egy másik szilágysági falu példáján korábban már elvégeztem. Turai 2004a. 100–103. 
198 A családi legendáriummal kapcsolatos gondolatok súrolják a rokonság témakörét. A szétválasztás nehézkes. Hosszú 
tanakodás kísérte annak mérlegelését, hogy melyik fejezetbe kerüljenek ezek a sorok. Ha a rokonságot elemzı fejezetbe 
tettem volna, akkor meg ott kellett volna megtennem azt a mentegetızı megjegyzést, miszerint az elmondottak súrolják 
a család témakörét. Azért került mégis ide ez a rész, mert kevesebb a három generáción és az úgynevezett nagycsalád 
körén túlmutató történetek száma, illetve a felemlegetési alkalmak is többnyire ezen a körön belül kerülnek sorra.  
199 A szimbolikus család fogalmát a következı fejezetben értelmezem. 
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Az idıbeli távolság és az empirikus közelség természetesen meghatározza a történetek 

mennyiségét és részletességét, ennek taglalása fölösleges. Mivel nem az egyéni életút narratív 

jellege van most az elemzés fókuszában, azokra a történetekre irányítom a figyelmet, amelyek 

valamelyik felmenıre reflektálnak, tehát amelyek nem az egyén, hanem a család narratív 

elıtörténetének megformálásához járulnak hozzá. Nem azt kívánom ezzel állítani, hogy az egyén 

nem része a családnak, és hogy ez utóbbi valami mitikus, egyének fölött lebegı entitás. A történetek 

örökhagyása szempontjából viszont most csak azokra a narratívákra térek ki, amelyek beléptek a 

hagyományozás mechanizmusába, amelyek személyes tapasztalatból mások által elbeszélt 

történetekké alakultak át, és a család verbális csatornája a létezésük tere. Innen nézve pedig az 

egyéni életút történetei akkor válnak elemzésem tárgyává, amikor azokat nem az érintett beszéli el, 

hanem valamelyik utódja, mint narratív emlékanyagának elemét. 

Mindenekelıtt a családi eredettörténetek fontosak: a letelepedés, ha valamelyik felmenı 

számára Tölgyes migrációs végállomás, valamint a vagyonszerzés vagy -vesztés, ha ez jelentıs 

mérető volt, és befolyást gyakorolt a család további sorsának alakulására.  

„Például az én nagyapám a Kisalföldön született, a Duna és a Tisza közt Kiskunmajsán.200 Úgy 
jött ide, hogy kint vót vele a felesége, volt neki két gyereke. És a komájok minden nap megjelent 
ott, és nagyapám szegény kérdezte, hogy: mért van mindig itt a koma, amikor jó ennivaló van? 
Úgy felelt neki a felesége, hogy: há a te komád! És egyszer a koma vett fel pénzt kölcsön, annyit 
pont, amennyit ért az én nagyapámnak a vagyona. És amikor kellett törlesszen a koma, nem 
törlesztett, és nagyapámtól elvették az utósó vagyonát, mert alá vót írva mint kezes. És akkor a 
nagyapám ejött errefele bánatába. Beállott ide Dobán gazdatisztnek – akkor még vótak nagy 
gazdaságok. És ott valamennyit vót, és eljött a felesége két hétre, azt mondta, vissza fog jönni, 
de sose jött vissza, összefogott a komáva. A nagyapám ittmaradt. És nagyapám, mint aki 
magába van, ement a vásárra Szilágycsehbe. Ott bement a kocsmába. Ott vót egy öregember, 
és kérdi: ki tud disznót vágni? Mondja a nagyapám: én tudok. Na, gyere fiam, vágd le a 
disznómat. Nagyapám levágta a disznót, és nagyon megszerette az öreg a nagyapámat, és: 
maradj itt fiam, me nincsen gyerekünk. Ottmaradt. Rövid ideig élt a két öreg. Ott álltak, hogy 
meghalnak, és az öregmama adott neki egy kis párnát tele pénzze: fiam, vagyont nem tudok 
hagyni neked, me a rokonok nem hagyják, de ez a kis párna tele van pénzze, legyen a tied. 
Abbú aztán vette Keresztúrba azt a telket, ahun születtem én. De aztán a nagyapám evett egy 
szerelemcsalódott leányt Nagymonrú – nem engedték, hogy összekerüljön a kedvesive. İ lett a 
nagymamám.” 

Vannak a családnak különös alakjai, akik tulajdonságaikkal, szokásaikkal, mentalitásukkal 

kitőnnek, különcnek számítanak. Nem feltétlenül deviánsok, hanem egyszerően csak kötıdik 

hozzájuk valami, ami miatt érdekesnek vagy érdemesnek tartják gyakrabban felemlegetni. 

Válhatnak nevezetessé azáltal, hogy a család ragadványnevének vagy imázsa valamely elemének 

magyarázatát kötik hozzájuk.  

Böske néni gazdag volt, férjhez nem ment soha, és olyan nagy szíve volt, hogy mindenkinek 
adott kölcsönt. Így halála után nem vagyont vagy pénzt, hanem a megszokottól eltérıen egy 
adóslista maradt a családra, meg egy félig bosszús, félig vicces történet: „mikor halva vót ez a 
néni, Böske néni, mondták, hogy na, hát most elment halott látni ez a Kaszás Pista. És 

                                                           
200 Beszélgetıtársam a Kisalföldet az Alföld részének gondolja, és ezért tévesen használja.  
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mondták, hogy most meg kéne kérni tıle a pénzt. Hát ezt Manyitól hallottam, biztosa hallotta a 
nagyapjától. És aszonta az ember, hogy ı megadta azt a pénzt. Hát aszonták, nem tudnak rólla. 
De hát kérdezzék meg őkelmét! Már a halottat. (Nevet.) Hogy ő megadta. Hát ugyi, van ilyen 
több. Nem tudom soha, hogy aztán ezt végre tudták hajtani.” 

Minden olyan felmenı, aki a megszokottól vagy a tölgyesi normálistól eltérı jeggyel 

rendelkezett, nagyobb súllyal van jelen a családi elbeszélésekben, ugyanis ezek az eltérıségek 

gyakran indokai a történetmondásnak: német, katolikus, fösvény, a városi kaszinóban kártyázó stb. 

felmenı.  

Ezeken kívül a családtagok halálának történetei váltak a családi legendárium elemeivé: 

életidı, halálok, haláltusa. Ha a nagyszülıkrıl vagy dédszülıkrıl mást nem is tudnak, arról nagy 

valószínőséggel rendelkeznek ismeretekkel, ha töredékesen is, hogy életútja hogyan végzıdött.  

A családi iratok értéke abban rejlik, hogy információkat hordoznak a család múltjáról, tudást 

közvetítenek az elıdökrıl, illetve, hogy valamely felmenınek személyes tárgya volt, rajta hagyta 

kézjegyét, és halála után továbbadható, örökségként közvetíthetı generációról generációra a 

családban. Végrendeletek, hivatalos iratok, Bibliák (bejegyzésekkel), személyes feljegyzések 

említhetık. Bár a múlt lenyomatai, aktuális hasznossággal is rendelkeznek: elsısorban a gazdasági 

természető leírásokat veszik elı, ugyanis a földekkel kapcsolatban felmerülı viták rendezésében 

hiteles hivatkozási alapként használják, de a felmenık életútja fordulópontjainak pontos 

megismeréséhez is csak ezekbıl a forrásokból meríthetnek. 

„Apósom megcsinálta, felírta még az utósó zsebkendıt is, hogy mit adott méknek. Úgyhogy 
most a múltkoriba itt vót a sógornım… Mán mondtam neki ríg, hogy gyere, nézd meg, van itt 
egy nagy könyv, abba van leírva mindenféle. És most van valami vita valami fıdön. Mondom: 
gyere, nízzük meg, hogy hát kinek a nevin vót a fıd, améken vitatkozó. […]  
Rendszeresen! Rendszerese, mikó mék ment fírhez, rögtön írta fe. Mikó visszaadták az erdıt – 
adtak vissza egy hektár erdıt mindenkinek, a többit nem adták eleinte –, és hát persze, én 
kellett, hogy rendezzem. És én szóltam a három tesvérnek, a hektár erdıt osszuk e nígy felé, me 
nígyen vannak. Hát egy sógorom, Miska, nem mondott rá se jót, se rosszat. Nem tudtuk, hogy 
mír olyan megelégedett. Elosztottuk az erdıt. És mik hoztuk valóságga belıle a fát, amennyi 
járt, a másik is, a harmadik is. Miska bácsi egy évbe nem hozott. Hát, mondom, maga nem 
fizette ki egy évbe az erdıt, me a kerülınek ki kellett fizetni. Há, nem, aszongya, én nem hoztam 
fát, én hoztam a miénkbő. Hogy hozott az ő apjáébú. Most aztán elıvettük a nagy könyvet, há 
látjuk, hogy kapott egy hód erdıt, mikó Ella fírhez ment, innen a Tatár ríszbő. Há persze, azír 
nem hozott a másikbú fát. Jó van, telik-múlik az idı, akkó aztán kiszedtík, hogy mennyi erdı 
van még ennek a családnak. Most aztán megmondtam Miska bácsinak, hogy ne haragudjon, de 
maga huncut vót. Azt kellett vóna mondja: há nízzítek, ne osszátok e azt az egy hektárt nígy 
felé, hanem három felé, me én kaptam mán egy hódat akkó, amikó Ellát evettem feleségül. Na 
de aztán Kovács kikereste a sfátná, és aszongya, Tatár Istvánnak a registrujábú201 kijött egy 
hód erdı, és át van útalva […] a lányának. Úgyhogy csak kiderült vóna, de most derült ki.”  

Az emléktárgyak körébe azokat az apróságokat sorolom, amelyek csekély pénzbeli értékük 

miatt nem részei a klasszikus értelemben vett örökségnek. Jelentıségüket az adja, hogy szellemi és 

emocionális tartalommal töltıdnek azáltal, hogy egy olyan személyhez kapcsolják tulajdonosát, 

                                                           
201 Magyarul: nyilvántartásából. 
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akihez valamilyen módon kötıdik / kötıdni akar dacolva az idı korlátjaival. Többnyire olyan 

felmenı tárgyi emlékérıl van szó, akihez szoros érzelmi szálak főzik az utódot, és a tárgyak részben 

abban segítik, hogy több szinten (az emocionálison és verbálison túl ezúttal materiálisan is) 

kifejezze a kötıdést, másrészt pedig abban, hogy intenzívebbé tegye az emlékezést, biztosítsa ennek 

folytonosságát. Ritka, hogy olyan elıdtıl ırizzenek valamit, akit nem ismertek. Ahhoz, hogy egy 

objektum emléktárggyá válhasson, személyes kapcsolatnak kell lennie egykori és aktuális 

tulajdonosa között, ennek hiányában csak akkor lehetséges a tárgy belépése e jelentésmezıbe, ha a 

győjtı – többnyire értelmiségi indíttatásból – elkötelezettnek érzi magát a régi tárgyak iránt, és az 

ismertség, a személyesség körén túllépve a családi ideológia indokolja nyitottságát ezen emlékek 

irányába, melyek tehát nem egy személyt, hanem a családi múltat mint fétist jelentik számára.  

 

V.2.d. A morális örökség a családtagok személyisége és életmódja szempontjából esszenciálisként 

értelmezıdik a vizsgált közösségben. A szocializáció és a példamutatás jelentik a továbbadás 

formáit és alkalmait, amelyek meghatározzák az utód életének valamennyi minıségjegyét – ha nem 

is teljes mértékben, de alapként mindenképpen erıteljes hatással bírnak, amit nem vitatnak még 

azok sem, akik úgy vélekednek, hogy a szülık és a nevelés nem tehetı egyértelmően felelıssé a 

felnıtt gyerekek helytelen viselkedéséért.  

„Én példát tudtam mutatni a lánynak is, a fiamnak is. […] És nem kell egyebet csináljon, csak 
ipp engemet… folytassa azt, amit én tanítottam, az legyen elıtte a mai napig is.” 

A helyes viselkedés és a vallásosság jelentik azokat az értékeket, amiket a szülınek tovább 

kell adnia gyermekének. A feladat nehéz, a folyamat pedig – bár a hangsúly az elsı 15-20 éven van 

– egész életen át tart. A kudarc nagy bukás, ugyanis magyarázata vagy a szülı morális hiányossága, 

vagy a szülıi tevékenység elégtelen minısége. Sikeressége esetén viszont az egyéni életút 

perspektívája kitágul, és a számvetés idıszakába érve az idıs megelégedéssel nyugtázhatja, hogy a 

test megsemmisülése ellenére személyiségének azon részét, mely méltó a folytatásra, és amit 

személyiségét jellemzı tulajdonságként tovább akar küldeni, utódai továbbviszik. Természetesen, a 

negatív örökséget is sikeresen lehet hagyományozni, ami többnyire a közvélemény 

megnyilatkozásaiban kerül megfogalmazásra, vagy pedig az egyéni pálya elbukásainak 

magyarázataként önfelmentésként és felelısséghárításként. 

A szülı-gyerek és a nagyszülı-unoka kapcsolatokban a morális örökség különbségeket mutat, 

aminek indoka egyértelmően abban az eltérésben lelhetı meg, amivel a szülı és nagyszülı, illetve 

gyerek és unoka szerepköröket felruházzák, valamint a két kapcsolathoz társított tartalmak 

eltérıségében. Míg a szülı aktív a gyerek formálását illetıen, a nagyszülıtıl nagymérető 

passzivitást várnak el, ugyanis a szülı az, aki meghatározza a nevelési irányelveket, a nagyszülınek 

beleszólási lehetısége és joga nincsen, nevelıi ambícióival legfennebb csak ezek megerısítéséhez 
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járulhat hozzá, megváltoztatásához nem. Továbbá a szülı és a gyerek kapcsolat a folyamatos 

küzdelmek terepe is egyben épp a nevelés nehézségei és a felelısségteljes hozzáállás miatt, 

miközben a nagyszülı és az unoka kapcsolata elsısorban a szeretetnyújtásról, a kedveskedésrıl, sıt 

kényeztetésrıl szól – igyekezetük szerint legalábbis. Nem véletlen tehát, hogy szülı-gyermek 

viszonylatban a gyakorlatias dolgok, szakmák, foglalkozások, életstílusok folytatását vélik 

felfedezni, míg nagyszülı-unoka viszonylatban a hangsúly a morális jegyeken van: önmaguk 

morzsái után kutatva egymásban fıként a vallásosság, a szorgalom, a jószívőség, a szerénység, a 

barátságosság, az érdeklıdı természet, a törekvés stb. nemes tulajdonságait látják kontinuusnak.   

 

V.2.e. A biológiai örökség vizsgálata ugyan a bioszociális irányzat térfelére tartozik,202 ami távol 

áll a jelen disszertáció megközelítésmódjától és céljától, itt csak annyiban emelem be 

értelmezésembe, amennyiben az idısek és családtagjaik közötti kapcsolatok magyarázatára 

használják az érintettek. Mindenekelıtt a gének kerülnek említésre, amelyek behatárolják az egyént, 

determinálják egyrészt sorsát (ne feledjük, protestáns közösséggel állunk szemben!), másrészt 

családi, rokonsági kötéseit, hovatartozását.203 Íme a magyarázat az elıbbiekben oly sokszor 

hangoztatott vérségi kapcsolat fontosságára, felbonthatatlanságára, elsıdlegességére, és mindazon 

törekvésekre, melyek arra irányulnak, hogy a lehetı legjobb minıségekkel töltsék fel.  

A biológiai meghatározottság számlájára írják a tehetség és az ízlés / preferencia alakulását. 

Olyan tulajdonságjegyekként értelmezik ezeket, melyek nem az egyéni életút folyamán 

formálódnak ki, hanem elızménnyel rendelkeznek, eredetük elıbbre nyúlik vissza, mint a születés 

vagy a személyiségfejlıdés. Sajátosságuk, hogy nem törvényszerő a folytonosság, az egyén nem 

lehet befolyással sem a továbbításra, sem a megszakításra, ugyanis kiszolgáltatottja a gének 

öntörvényő öröklıdésének.   

Az egyéni élet hossza sem csupán egyéni jelleggel bír, ennek is van családi 

meghatározottsága – vélik. A szervezet biológiai felépítettsége és ellenálló képessége szintén olyan 

minıségek, amelyek örökség útján hagyományozódnak generációról generációra, és ennek alapján 

kategorizálhatóak a családok a hosszú és a rövid életőek csoportjába. Természetesen, ez csak 

irányadó keretként – többnyire felsı határként – rendelkezik relevanciával, ugyanis a balesetek, 

egyéni gyengeségek és betegségre való hajlamok áthúzhatják a számításokat. A család várható 

élettartamát a leggyakrabban elıforduló élettartamok átlagolásával számolják, ami nyilvánvalóan 

nem a matematikai pontosság, hanem a becslés eredménye.  

A biológiai örökség mint tudaton kívüli adottság vagy korlát, az emberi befolyás hatókörén 

kívül található, és így a transzfer folyamata is kívül esik a tudatos beavatkozás lehetıségeinek 

                                                           
202 Lásd Troost – Filsinger 1993. 677–710., Booth – Carver – Granger 2000. 1018–1034. 
203 Érdemes odafigyelni a génekre való hivatkozásra, mint a tudományosság popularizált változatára.  
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körén. Az örökhagyók általa magukhoz kötik utódaikat, megalapozzák, behatárolják, meghatározott 

irányba terelik életpályájukat, mint ahogyan ezt velük is tették elıdeik. A közvetítés, amennyire 

befolyásolhatatlan, annyira megállíthatatlan is: a kontinuitás ellen nincs mód a védekezésre, a 

folyamat – ebben az értelemben – öntörvényő.  

 

VI. A család mint lehetıség és keret az idısek számára – Összegzés 

Az idısek legfontosabb és legerısebb kapcsolathalmazát a család jelenti. Ez az a társadalmi bázis, 

ami közvetlenül körülveszi idısödı tagjait, illetve amelytıl az idısek azt várják és remélik, hogy 

közvetlenül körülvegye ıket. A segítségkérés, az alapvetı támasz leggyakoribb területe, a 

biztonságérzet legfontosabb forrása.  

A család fogalma, azaz tartalma, szerkezete és mérete korántsem problémamentes. Az sem 

oldja meg megnyugtatóan a dilemmát, ha kategóriákat különítünk el, és alkalmazzuk a néprajzban 

használatos, jól bevált terminusokat, mint a kiscsalád, törzscsalád és nagycsalád. Ez az osztályozás 

csak keretét tudja adni a terepen talált társadalmi helyzet bemutatásának, mindössze irányadónak 

tekinthetı. Az idısek kapcsolathálójának elemzése kifejezetten alkalmasnak mutatkozott arra, hogy 

rávilágítson ezen családformák „laboratóriumi” jellegére, illetve feltárja az egyes kategóriák közötti 

bonyolult átfedéseket / átjárásokat. A tölgyesi vizsgálat a diskurzus szintjén kiscsalád-dominanciát 

tárt fel, ám a terepmunka lehetıvé tette az ideológia elkülönítését a társadalmi gyakorlattól, illetve 

lehetıvé tette azt is, hogy részletesen feltárhatók legyenek az ideológia és a gyakorlat, a formális 

alapú definíció és az informális együttmőködés közötti kapcsolódási pontok és elcsúszások.  

Négy szempontból véltem jól megragadhatónak az idısek családi kapcsolathálóját, illetve 

családon belüli helyét, szerepét és nehézségeit, vagyis a kapcsolat dinamikáját, belsı mozgatóit, 

motivációit, erıs és gyenge pontjait. A kapcsolat mőködését befolyásoló érintkezések (találkozások 

és kommunikáció), információáramlás és segítés / támogatás (1), a konfliktusok (2), az 

idısgondozás (3) és az örökhagyás (4) elemzése tették lehetıvé a kérdéskör feltárását.   

Bár a családon belüli kapcsolatokra vonatkozóan általános érvénnyel és normatíve a kölcsönös 

elfogadás, a konfliktusok kerülése, az egymás segítése a jellemzı, számtalan tényezı befolyásolja 

megvalósíthatóságának lehetıségeit és mértékét. Elsısorban a lakóhelyek közötti fizikai távolság, a 

családi állapot (mindkét félé), a családtagok életkora, neme, valamint az érzelmi közelség formálja 

a generációk kapcsolatát. Van ugyan generációs eltérés a tekintetben, hogy a kapcsolattartás 

mennyiségét és minıségét melyik fél hogyan ítéli meg (ezen belül: az adott korlátozó tényezıkrıl 

miként vélekednek), azaz hol határozzák meg a kívánatos és elégséges értékskála határait, komoly 

és tartós feszültségek forrását ez semmiképpen sem képezi, ugyanis a felmentés és a megértés 

szintén normatívan kódolt és erısen interiorizált a családi kapcsolatokba.  
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A mindennapi élet megszervezésében és a krízishelyzetek áthidalására alkalmazott családi 

stratégiák két kulcsfontosságú részkérdést tesznek élesen láthatóvá: egyrészt jól mutatják a családi 

kapcsolatok erıs kötés jellegét, másrészt meggyızıen bizonyítják a különbözı családformák 

rugalmas újraszervezıdési képességét, a típusok szerinti elkülönítés problematikusságát. Az 

instrumentális, a szociális, az emocionális és a rituális-transzcendentális támogatások egyaránt azt 

jelzik, hogy az adott feladat természete és súlyossága más-másképpen hozza mőködésbe az egyes 

családmagokat, hogy a közös felelısségérzet alapján megoldják a felmerülı gondokat.  

A generációs konfliktusok elemzése annak feltárásában segít, hogy mennyire életképesek és 

erısek ezek a viszonyok, illetve mennyire és hogyan képesek újraformálódni, új tartalmakkal 

feltöltıdni. Lévén, hogy az idısek életminısége nagymértékben függ attól, hogy milyen kapcsolatot 

tartanak fenn utódaikkal, általános tendencia körükben a konfliktusok kerülése, s ha kell, 

többletenergia befektetése annak érdekében, hogy a konfrontációt elkerülhessék. Ennek ellenére és 

ezzel együtt nem lehet elejét venni minden koccanásnak. Kerülhetnek maguk az idısek is 

konfliktusok kereszttüzébe, s bár a családon belüli erıszakos megnyilvánulások, bántalmazások 

korántsem általánosnak, mégis találkozni lehet ilyen esetekkel Tölgyesen – különösen az 

özvegyasszonyok vannak kitéve ennek a veszélynek, fıként ha magányos (elvált vagy meg sem 

házasodott), alkoholista fiúgyermekük van. De ugyanakkor konfliktusrendezıi szerepbe is 

kerülhetnek, amikor az utódcsaládok közötti vagy az utódcsaládokon belüli feszültségeket kell 

csökkenteniük, részmegoldásokat felkínálniuk vagy kierıszakolniuk a helyes, jó, a konszenzuálisan 

elfogadott irányba való elmozdulás érdekében.  

Az idısgondozás kérdéskörének kibontása egyrészt szintén a családmagok közötti bonyolult 

viszonyrendszert mutatja be, amint felvillantja azokat az élethelyzeteket, amelyek a kiscsaládokat 

törzscsaládokká, valamint a kis- és/vagy törzscsaládokat nagycsaládokká szervezi, valamint 

értelmezhetıvé teszi az idıskor és az ehhez társított negatív stigmák konstrukciós mechanizmusait, 

továbbá leleplezik a negyedik kor megformálásnak motivációs hátterét.  

Az örökhagyási gyakorlat valamennyi eddig érintett kérdésre reflektál: kifejezi a családon 

belüli viszonyokat és hierarchiákat, expliciten láttatja a család-definíciót (vérségi kötelék versus 

nem vérségi), utal a családtartalmakra, jelzi a családi kiterjedtség felsı határát. Sıt mi több: az 

örökhagyás idızítése jelzi a családon belüli – oly nehezen megragadható – érzelmi kapcsolatokat, 

illetve a kötések erejét a bizalom megléte és kifejezésének mértéke által.   

Széles skálán mozognak a családon belüli kapcsolatokat feltöltı érzelmi tartalmak és a 

kapcsolattartásban alkalmazott stratégiák. Igen fontos jellemzıje ugyanakkor ezeknek a 

viszonyoknak a rugalmasság, a lehetıségek és szükségek alapján történı folyamatos újragondolás 

és újraszervezıdés, a határok és távolságok szüntelen újrapozícionálása – ez a kulcsa ugyanis a 

hosszútávon jól mőködtethetı családi kapcsolatoknak. Ebben az értelmezési keretben válik 
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láthatóvá a plasztikusan alkalmazott családkoncepció, vagyis az in-group és az out-group 

keretalakításának gyakorlata, ami felıl megérthetıvé válik az idısek helye és helyzete – kognitív, 

emocionális és pragmatikai szinten egyaránt – az adott kiscsoportban és a tágabb közösségben. 
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4. FEJEZET. IDİSEK ÉS A ROKONSÁG 

 

Akárcsak az elıbbi fejezetben, ismételten csak azon az állásponton vagyok, hogy az egyes emberi 

kapcsolatok, még ha strukturálisan rögzítettek is, és ideológiai síkon meghatározott tartalmak töltik 

fel, csupán keretek és lehetıségek, melyeket a társadalmi gyakorlat árnyal, azaz rugalmassá tesz. 

Kulturálisan kódolva vannak azok az elvek, amelyekre a rokonsági ideológia támaszkodik, melyek 

potenciálisan kijelölik a minimál és maximál rokonság204 határait.205 Ezeknek ugyan jelentıs 

szerepük van abban, hogy a közösség tagjai közötti távolságot szabályozzák és hierarchizálják, 

mégsem kizárólagos irányadói az emberi kapcsolatok szervezıdésének. Látni kell mindenekelıtt 

azt, hogy a totális és a kontakt hálózatok206 nem esnek egybe. Másrészt pedig észre kell venni, hogy 

van még néhány tényezı, ami alapján ezek a viszonyok újraértelmezıd(het)nek, és amelyek 

hozzájárulnak minıségi jellemzıik formálódásához. Egyén- és idıérzékeny szempontok ezek. Sem 

nem statikusak, sem nem változatlanok / változtathatatlanok. De még csak nem is konstansak, 

amennyiben nem képesek folyamatosan megújulni és alkalmazkodni az életút, valamint a belsı és 

külsı körülmények színterén bekövetkezı változásokhoz. Mark Nuttallhoz hasonlóan magam is azt 

gondolom, hogy a rokonság kulturális raktár („cultural reservoir”)207, amibıl az egyén elemeket 

emelhet ki, hogy értelmezze és felépítse mindennapi szociális interakcióit. A rokonság flexibilis 

ugyan, de ez nem jelent formanélküliséget.208  

A rokonság és az idısek együttes vizsgálata két szempontból ígérkezik érdekesnek és 

hasznosnak. Egyrészt az idısek értelmezhetıek a rokonság felıl, másrészt pedig a rokonság az 

idısek perspektívájából. Egyik oldalon tehát arról van szó, hogy az idısek köré szervezıdı 

szociális háló egyik köreként / halmazaként elemezhetı a rokonság, ami a család után következı 

legfontosabb szolidaritási bázis, társadalmi tér. Kimerevített elképzelésként: a rokonság az egot 

körülölelı második koncentrikus kör.209 De ezzel csak részben tudok egyetértni, lévén, hogy a 

körök statikus elkülönítése és a közöttük húzódó határok megléte számomra nem az elfogadás, 

hanem az újragondolás és felülbírálás tárgya, valamint azon okból kifolyólag, hogy az egyes 

köröket eltérı természetőeknek látom, amibıl kifolyólag csak korlátozott mértékben tartom ıket 

egyazon rendezıelv logikája alapján szervezıdı rendszerbe betagozódhatónak. Másrészt viszont a 

rokonság értelmezhetı újra az idısek felıl. A harmadik korosztály életútjának idıdimenziója igen 

                                                           
204 Mader és Gippelhauser által használt kifejezések. Mader – Gippelhauser 2000. 66. 
205 Françoise Zonabend szerint a rokonság magában hord egy olyan kulturális kódot, ami az egyének egymáshoz való 
attitődjét szabályozza. Zonabend 1986.28. 
206 Groenou és Tilburg teszik ezt a megkülönböztetést. Groenou – Tilburg 1996. 165. 
207 Errıl a gondolatról lásd még David Warren Sabean értelmetést: „a rokonság nem kötelességek és jogok […], érzelmi 
elkötelezettségek és »barátságok« sajátos területe, hanem kapcsolatok halmaza (set of connections), ami nemcsak 
társadalomról társadalomra változik, hanem mindegyik társadalmon belül is” (Fordítás és kiemelés tılem – TT) Sabean 
1998. 7. 
208 Nuttall 2000. 34. 
209 Lásd pl. Utasi 2002. 21–22. 
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alkalmas arra, hogy a rokonsági rendszer statikusságát felülvizsgáljuk, és rálátást nyerjünk annak 

belsı dinamikájára, variabilitására, az egyes kapcsolatok természetének és jelentéseinek 

alakulására.  

 

I. Alapozás: Mi a rokonság?  

Banálisnak tőnhet ez a kérdés, de igen hamar ki fog derülni, hogy mennyire összetett, és mennyire 

nem adható rá végérvényesen megnyugtató és kielégítı válasz. Induljunk ki abból az 

alaphipotézisbıl, miszerint a rokonság a család után következı szociális háló. Ezt az állítást minden 

további nélkül elfogadhatónak tartom. Legalábbis ami a hipotézisben szereplı kapcsolattípusok 

közötti viszony megjelölését illeti. Viszont korántsem ilyen egyszerő a helyzet, ha a megnevezett 

kapcsolatkategóriákat is érteni szeretném, és ennek alapján próbálkozom a közöttük lévı viszony 

értelmezésével. Hadd idézzem fel az elızı fejezet egyik igen fontos szövegrészletét, de ezúttal a 

határvonal másik oldalára irányítva a figyelmet:  

„És úgy van, hogy karácsony elsı napján vagy karácsony estéjén szoktak eljönni [ti. a gyereke 
és családja]? 
Karácsony estéjin nem. Akkó az ı kis családjok, meg a mi kis családunk, hanem ünnep másik 
napján. Vöcsöki születéső az anyósa az én lányomnak. 
És hogy kerültek Hadadra? 
Völcsöki az anyósa, de a fiú hadadi már, ott lakott. 
Maguk szoktak menni Hadadra, vagy inkább ık jönnek? 
Persze. Megyünk disznóvágásra. Vagy szüretelni megyünk. Ment az egísz család, jött a 
sógornım is szüretelni, me nagy szüretet csinált a lányom anyóssa. Most még divat ottan a 
nagy szüret, a nagy fızís, mind egy lakodalomba. […] 
Tartanak születésnapot a gyereknek vagy még nem [értsd: az unokának]? 
Há tartanak, de nem ilyen nagyot. Úgy a család. 
De úgy, hogy akkor a nagyszülık is ott vannak? 
Igen. Nem olyan nagy születésnap, hanem olyan egyszerő.”  

Korábban a kiscsalád, törzscsalád és nagycsalád fogalmak értelmezése végett hívtam 

segítségül ezeket a sorokat. Most viszont, szintén az in-group és out-group logikája alapján azt 

emelem ki, mennyire relatív, hogy mikor és mely személyek tartoznak a családba, és mikor a 

rokonságba. A két kategória között az átjárás folyamatos és problémamentes. De ez korántsem nyit 

teret az összemosásnak, a lényege ugyanis éppen abban rejlik, hogy az eltérı helyzetek elérı 

viselkedéseket és viszonyulásokat hívnak elı. A gondok akkor jelentkeznek, ha az érintettek 

nincsenek tisztában azzal, mikor családtagok és mikor rokonok, ami feszültséghez vezet, és a 

felségterületek  megsértéseként értelmezıdik.  

A család és a rokonság kategóriái közötti finom mozgások jelölik ki a rokonság alsó határát, 

a felsı határa szintén nagyon nehezen ragadható meg. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a 

megértéshez, javasolom, hogy a rokonság belsı mőködési logikáját és dinamikáját vegyük 
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szemügyre, ami segítségünkre lesz abban is, hogy tisztább képet nyerjünk a többi kapcsolattípussal 

fenntartott viszonyát illetıen.  

 

I.1. A rokonsági ideológia 

Kiindulásképpen azon elveket kívánom felvázolni, melyek mentén a rokonságot az adott közösség 

koncepcionalizálja. Fontos hangsúlyoznom, hogy ez a lehetıségek körét, a maximális kiterjedtséget 

jelzi, ami eltér a gyakorlati szinten mőködtetett tényleges rokonságtól.210 Nevezhetjük ezt 

Silversteinnel és Bengtsonnal látens rokonsági mátrixnak211, Boreczky Ágnessel szimbolikus 

családnak212 vagy Faragó Tamással rokonsági ideológiának213, valamennyi lényege az, hogy a 

rokonság elképzelése absztrakciós szinten létezik, melynek leképezése a társadalmi gyakorlatban 

olyan mechanizmus, ami különféle szelekciós folyamatokat rejt magában. A gyakorolt rokonság 

tehát csak töredéke az elképzelt rokonságénak. Ahhoz viszont, hogy megértsük a mőködtetett 

rokonsági hálót, látnunk kell, milyen szelekciók eredményeként jutnak el az egyes csoportok ehhez 

a közösséghez, ami pedig nem értelmezhetı a teljes készletként felkínált / elérhetı spektrum 

felvázolása nélkül.  

Tölgyesen a három alapvetı irányelv a konszangvinális-, az affinális- és a mőrokonság. Olyan 

kötések ezek, melyeknek legfontosabb aspektusa az eleve adottság. Valamennyi esetében az alapot 

egy formális – vagy legalábbis formálisként felfogott – aktus jelenti, legitimitását is innen nyeri. 

Éppen ezért felülírhatatlan és felülbírálhatatlan. Ebbıl kifolyólag a viszonyulások is szabályozottak, 

és a mozgástér nem az elfogadás és megtagadás / el nem ismerés között nyílik meg, hanem a 

formálisan létezı – eleve elrendeltként elgondolt – kötés minıségi tartalmakkal való feltöltése 

térfelén. Ezek alapján a rokonság olyan hálózatot alkot, ami rendet vág a lokális közösség amorf 

emberhalmazában, egyfajta tájékozódási irányelv, térkép, amiben csomópontok és utak – mégpedig 

különbözı típusú utak – vannak.  

 

I.1.a. „Vér nem válik vízzé” 

Anélkül, hogy a rokonság biológiai versus szociális és kulturális megalapozottságáról folytatott 

több évtizedes vitába beszállnék, itt most csak vázlatosan jelzem néhány kiemelkedı fontosságú 

mozzanatát. A biológiai alapú rokonság elméletének kritikáját elsıként Schneider végezte el, aki 

szocio-kulturális produktumként nevezte meg a rokonságot.214 Marilyn Strathern a kulturális 

                                                           
210 Vö. Faragó 1983. 230. 
211 Silverstein – Bengtson 1997. 431. 
212 Boreczky 2004. 
213 Faragó 1983. 
214 Schneider 2002[1984]. 
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aspektusra irányította a figyelmet,215 miközben Richard Gelles a szociális meghatározottságot 

hangsúlyozta.216 Haraway szerint viszont: a rokonság egy olyan technológia, amely a megosztott 

jellegő természetes kapcsolatok anyagi és szemiotikai hatásait hozza létre.217 Ehhez, valamint 

Godelier azon állításához, miszerint a vér nem biológiai realitás, hanem fikció,218 csatlakozva 

értelmezem azt a relációt, amit Tölgyesen vérrokonságnak tekintenek, és állapítom meg, hogy itt a 

rokonsági elvek közül a legnagyobb ereje a biológiaiként koncepcionalizált kötésnek van. Ezt 

ugyanis olyan alapnak tekintik, ami nem felbontható, és ebbıl kifolyólag stabil, biztos és örök. A 

rokonsági ideológia szerint ugyanis a vérségi összetartozás pótolhatatlan és felülírhatatlan, nem 

létezik semmiféle más, akár formális, akár emocionális természető kötelék, amit ennél erısebbnek 

gondolnának Tölgyesen. Mindezt az örökbefogadás körüli dilemmák szemléltetik a legjobban, ahol 

teljesen nyilvánvalóan válik láthatóvá, hogy a biológiai kapcsolat hiányát nem tartják 

helyettesíthetınek, nem ismernek ezzel egyenértékő kötéstípust. 

„Férj: Ha az isten nem adott nekünk gyereket, nincs mi csináljunk.  
Feleség: Mondtam, hogy fogadjunk valakit, de nem akarta. 
Honnan lehetett volna fogadni? 
Feleség: Az öcsém gyerekeit, de ott is csak kettı volt. 
Férj: Én fogadtam volna, ha a családból lett volna valaki. De ott csak két gyerek volt, egy fiú 
meg egy lány. Nem választhattad el.  
Feleség: Mi nyaralni vittük az összes gyereket. Ha mentünk a tengerre, vittük az ı gyerekeit is. 
Úgyhogy nem mentünk magunkba. 
Férj: De idegent nem akartam. Kínlódok vele, felnevelem, aztán meg keresi az anyját meg az 
apját.  
Feleség: Nagy felelısség ügyelni a gyerekre. Én fogadtam volna, de ı nem akart.  
Férj: Azt mondtam, ha az Isten nem adott, nincs.  
Feleség: Pedig úgy mihozzánk nıtt vóna, hogy csoda! 
Férj: Ki tudja? Ez rizikó. Látom én sok helyen, felnı, kitaníttatja… 
Feleség: Ha nem mondja meg az ember, az a baj, ha megmondja, az a baj… 
Férj: Aztán keresi az anyját, és minket mellız. Vagy kimegy kőfıdre, és annyi.” 

A vérrokonság szervezıdésében két fontos szabályozó tendencia létezik: egy homogenizáló és 

egy heterogenizáló. Az elıbbi az in-group megformálásában játszik szerepet azáltal, hogy a belsı 

összetartozást dolgozza ki és erısíti meg, valamint a csoport határainak kijelölését végzi el az oda 

nem tartozók kizárásával. A rokonsági ideológia a vér és a gének megjelölésében manifesztálódik, 

melyeknek ereje abban rejlik, hogy emberi hatáskörön kívüli legitimitással rendelkeznek, s mint 

ilyenek, megváltoztathatatlanok és befolyásolhatatlanok, azaz a hozzájuk való egyetlen lehetséges 

viszonyulási mód az elfogadás, és minden egyéb szempont vagy elképzelés alárendelése. 

Megkérdıjelezhetetlen és kontinuus kapcsok tehát, melyek az erıs kötés és a stabilitás jelentéseit 

hordozzák magukban.  

                                                           
215 Strathern 1995[1992]. 
216 Gelles 1995. 14. 
217 Haraway 1997. Eredetiben: “Kinship is a technology for producing the material and semiotic effect of natural 
relationship, of shared kind.” 
218 Godelier 2004. 129. 
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A vérségi kapcsolat azon kívül, hogy összekötı ideológia, egyúttal szabályozott distancia is. 

Erıteljesen hierarchizált struktúrát jelöl ki azáltal, hogy a reprodukciós távolságokat szintek szerint 

rendezi el, azaz elsı-, másod-, harmadfokú (stb.) rokonokra osztja a csoportot. Mely logikának az 

ereje szintén abban rejlik, hogy eleve adottként, emberi hatáskör fölött elrendezettként, és így 

megváltoztathatatlanként gondolják el.   

 

I.1.b. Affinális rokonság 

A párválasztás körüli viták mögött nem egyszerő küzdelmek rejlenek, a házasságnak ugyanis nagy a 

tétje az egész családra nézve. Van egy egyéni és egy tágabb dimenziója is. Egyrészt korántsem 

mindegy, ki az a személy, aki bekerül a családba, másrészt pedig az megfontolandó, hogy milyen az 

a rokonsági kör, ami a kiválasztotthoz tartozik, és ami ezentúl hozzákapcsolódik a másik fél 

köréhez. Az elızı fejezetben már jeleztem, hogy felerısödött az egyéni döntés jogosságának az 

elismerése, és a választásban a házasulandó preferenciái nagymértékben elfogadottak az „Amilyen 

rózsát szakísztanak, olyat szagolnak” gondolat jegyében, itt viszont arra irányítom a figyelmet, 

hogy a beleszólni kívánók körének szőkülése az érintettség érzésének csökkenését is jelenti. Úgy 

vélem, ez a tendencia egyúttal a rokonság minıségi és mennyiségi átalakulásaira vonatkozóan is 

közöl információkat velünk.  

A házasság Tölgyesen olyan szerzıdés, ami egy életre szól, és ebbıl kifolyólag a megköttetett 

kapcsolat véglegesnek tekintett.219 Bár vannak különköltözések és válások, jelentıségük 

elhanyagolható – elıfordulási gyakoriságuk miatt is, de legfıképpen azért, mert nem vesznek el 

semmit a házasság intézményének mint felbonthatatlan és szakrális kötésnek az erısségébıl. Ezért 

tehát, ha nem is veszi fel a versenyt a vérségi kötelék szorosságával, nagyon közel áll hozzá. A 

házasság megkötésének pillanatától ezt is adottként és megváltoztathatatlanként gondolják el, amit a 

tradicionális modellek mellett a vallási normatíva is megalapoz: amit az Isten egybekötött, ember az 

el nem választja (Máté 19:6).  

Az affinális kapcsolatok körének vizsgálata érdekes kérdéseket nyit meg a rokonság 

kategóriájának értelmezésekor. A határokat feszegeti ugyanis – mindkét oldalon. Egyrészt a család 

és a rokonság, másrészt a rokon és az idegen státusok közötti mozgásokra hívja fel a figyelmet. 

Strukturálisan a házastárs arra a szintre kerül, ahol párja áll a rokonsági hierarchiában, de ez sem 

gyakorlatilag, sem kognitíven, sem emocionálisan nem így történik. A keletkezı rések pedig az 

elemzés szempontjából igencsak informatívak. A meny / vı a gyerek melletti státust foglalja el a 

strukturális sémában, de az anyós / após és a meny / vı kapcsolat mégis sokszor feszegeti a család 

határait. A dilemma többnyire inkább csak akörül forgolódik, hogy a házassággal bekerült személyt 

                                                           
219 A házasságról mint szerzıdésrıl lásd Godelier részletes elemzését. Godelier 2004. 139–196. 
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a család vagy a rokonság csoportjába tartozónak érzik-e, de alakulhat élesebben is a helyzet, és az 

affinális rokon – ha ritkán is, de – akár szét is vetheti a kötéseket, ami többnyire törzscsaládi 

együttélés során fordult elı az anyós és a meny összeférhetetlensége okán.  

Házasságkötéskor két hasonló struktúrájú közösség között keletkezik kapocs, de a kötések 

nem feltétlenül a hasonló pozíciókat elfoglaló személyek között alakulnak ki. Az ilyen típusú hidak 

csupán a házasfelek és az anyatársak / apatársak között valósulnak meg. S bár adott lenne, hogy ez a 

testvérek között is megtörténjék, mégsem kerül rá sor, mivelhogy a sógorság csak a házastárs és 

párja testvérei között jön létre, a házastársak testvérei között már nem. Ebbıl pedig az az igen 

fontos következtetés olvasható ki, hogy az affinális rokonságépítés korlátozott mértékben 

terjeszkedı és befogadó természető.  

 

I.1.c. „Így csinálták a rokonságot” 

A rokonság körének bıvítésére két lehetıség van. Egyrészt jogi, másrészt rituális úton gyarapítható 

a csoport.220 Az elıbbi alatt az örökbefogadás értendı, amit Tölgyesen egyetlen kivétellel kizárólag 

a gyerektelen családok alkalmaznak. Célja az örökség kontinuitásának biztosítása és az 

idısgondozás problémájának megoldása, nem véletlen tehát, hogy többnyire az életút késıi 

szakaszában kerül sor az odafogadásra, amikor az idıs már csak nehézségekkel tudja ellátni magát, 

illetve amikor a kiválasztott már felnıtt, azaz viszonylag megbízhatóan és megnyugtatóan 

felmérhetı, hogy alkalmas-e a feladatra, mint ahogy az sem véletlen, hogy az odafogadottat 

örökösnek nevezik. Az örökbefogadással a rokonsági kör ritkán bıvül külsı, úgymond idegen 

személlyel. Leggyakrabban az történik, hogy a testvérek gyerekei közül kerül át egy a gyerektelen 

idısekhez, ami nem mennyiségi, hanem minıségi változást von maga után, a rokonsági kör ugyanis 

nem gazdagszik így, hanem a meglévı belsı viszonyok alakulnak át. Kettıs oka van az 

örökbefogadás ilyen jellegő alkalmazásának. Egyrészt a bizalmi és a rokonsági háló egymásra 

vetítése magyarázza, kulturálisan ugyanis a rizikófaktorokat – ezen belül fıként a lojalitás 

legkülönfélébb aspektusai értendık – a vérségi kötelékek meglétével és közelségével / 

szorosságával vélik csökkenthetınek, netán kizárhatónak. Másrészt az örökhagyás logikája 

indokolja az örökös rokonsági körbıl való választását, lévén hogy a továbbadásnak a vérségi 

kontinuitás mentén történı megvalósítását tartják adekvátnak és helyesnek az adott közösségben.  

                                                           
220 Tárkány Szücs Ernı jogi és lelki rokonságra bontja a mőrokonságot. Ez utóbbi terminust két okból sem tartom 
megnyugtatóan elégségesnek. Egyrészt úgy vélem, hogy a lelki kötés más viszonyok esetében is relevanciával bír 
(házasságkötés, örökbefogadás), így ez ennek a kapcsolatnak az esetében nem tekinthetı megkülönböztetı jegynek, 
ezért tehát megjelılı / megnevezı terminusnak sem alkalmas. Másrészt viszont ezen kapcsolatalakítások alkalmával is 
sor kerül egy – többé-kevésbé – formális aktusra, ami úgymond rögzíti a kötést. És úgy gondolom, hogy épp itt találni 
azt a jellemzıt, ami a többi kapcsolattól megkülönbözteti: sajátja ugyanis az, hogy egy rituális aktus jegyzi a kötés 
létrejöttét. Tárkány Szücs 1981. 494–499. 
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Sajátos eseteként említhetı a kvázi-jogi rokonságépítésnek egy gyerekét veszített család: 

funkcionálisan részben örökös-fogadásról van ugyan szó, de ennél sokkal mélyebb a kapcsolat. 

Egyetlen leánygyermekük korai halála szorosra főzte a szálakat leendı – de formálisan azzá 

mégsem vált – anyós / após és vılegény között. A rákbetegséggel küszködı fiatal lány halála elıtt 

meghagyta szüleinek és vılegényének egyaránt, hogy gondoskodjanak egymásról. Halála után 

vılegénye megnısült, gyerekei születtek, a rokonsági kapcsolat mégsem szőnt meg, sıt igen aktív a 

két család és a családok családjai, rokonai között.   

A rituális rokonságépítés egyetlen formája Tölgyesen a keresztszülıség intézménye. 

Jelentısége, hogy egy már meglévı kötésre épít rá egy másikat, mintegy megerısítve azt azáltal, 

hogy egy újabb dimenzióban is rögzíti az összetartozást. Két gyakorlat figyelhetı meg: egyrészt 

barátokat, másrészt testvéreket hívnak komának.  

„De most mán nem divat annyira. Most mán az se nagyon divat, hogy tesvírt hívjunk komába. 
Régebben jobban vót. Például az én testvérem mindegyik, meg az övé [férjé] is koma, de 
mostanába látom a keresztelıkbe, hogy nemigen van testvér, hanem inkább barát. 
Nincs ebbıl sértıdés? 
Nincs. Énszerintem nem is jó az, me a testvérem úgyis tesvérem, a rokon úgyis rokon, 
akármilyen összejövetel van, a testvér az elsı, a család, a koma meg akkor koma. De így a 
testvér koma is meg testvér is. De így, ha valaki nem hívja a testvérit komába, hanem mást, 
nagyobb a család. Mi 63-an vótunk a keresztelıbe, a Krisztiébe, me minden kománknak van 
gyerek, 2-3 mindegyiknek, csak egynek nincs még egy se. Meg a két tata vót, meg mamáék, meg 
az ı nagyszülei, meg innét a két öreg vót. Sokan vótunk. Ha még az én két testvérem meg az övé 
nem lenne koma, még pluszba lett vóna 3 család. De most mán nagyon divat az, hogy nem 
hívják a testvéreket. De szerintem jobb is. A testvér úgyis testvér marad mindig.” 

Ezen a szinten a rokonsági csoport körének tudatos építése / bıvítése látható egyik oldalon. 

Az az igény, hogy egyéni preferenciák szerint alakítsák azt a közösséget, ami a családot körülveszi. 

Mindez alkalmat nyit arra, hogy a vérségi és affinális alapon meglévı / kapott rokonsággal 

kapcsolatban észlelt hiátusokat pótolják, a réseket betömjék, a szépséghibákat korrigálják, valamint 

hogy a személyes igényeket is beépítsék, az egyéni érték- és érdekvárakozásokat bevigyék a 

rokonsági körbe. Másik oldalon viszont tisztán kell látnunk azt is, hogy bár választással kialakított 

kapcsolatról van szó, az adottként és megváltoztathatatlanként való koncepcionalizálás erre a 

kötésre is érvényes. Igaz ugyan, hogy a három rokonságtípus ebbıl a szempontból hierarchikus 

viszonyban áll egymással, elvégre a vérségi kötelék a leginkább adott, sorsszerően eleve elrendelt, 

ezt követi a házasságkötéssel kialakított affinális kapocs, és csak harmadik a sorban a mőrokonság. 

Ám a sorrend ellenére mégiscsak jelentıséggel bír, hogy ez a tartalom, ha lazábban is, de 

hozzárendelıdik a kapcsolathoz. S ha most egybevetjük az elıbb elmondott két aspektust, akkor 

érthetı meg igazán a keresztszülıi intézmény lényege. A komaválasztás tétje, hogy erıs és stabil 

kötést hozzanak létre egyéni preferenciák szerint rendezıdı választás alapján: a vágyott 

kapcsolatok tehát rögzített kapcsolatokká transzformálhatóak.  
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Igen látványosan mutatják a jogi és rituális rokonalapítási tendenciák a kötések egymásra és 

egymásba épülésének a természetét és igényét. Utasi Ágnes ezt a multiplexitás kifejezéssel nevezi 

meg, és arra hívja fel a figyelmet általa, hogy ugyanaz a személy eltérı kapcsolati tartalommal 

szerepelhet az egyes kapcsolathálókban: a rokon egyúttal barát is lehet, sıt szomszéd és munkatárs 

is.221 E kapcsolási mechanizmus eddig is elıkerült már, és a késıbbiekben is szó esik róla, 

jelentısége ugyanis nagy, lévén hogy az egyes kötések önmagukban ritkán elégségesek ahhoz, hogy 

a rokonsági ideológiából átlépjenek a rokonsági gyakorlatba, mely elmozduláshoz arra van szükség, 

hogy több síkon is mőködıképesek legyenek az egyes személyek közötti kapcsolatok. 

 

II. Rokonsági gyakorlat  

A rokonság mentális kategóriájának számbavétele után fontos jeleznem, hogy ez csak egy elméleti 

modell, mindössze arra alkalmas, hogy a rokonsági skálát222 vagy raktárkészletet223 felvázolja és 

egyben felkínálja a tagok számára. Behatárolja nagy ívben azt az széles kört, ami rokonságként a 

csoport tagjai számára elvileg elérhetı. A hozzáférés természete, igénye és lehetısége viszont 

bonyolult mechanizmusok mentén alakul. A rokonsági ideológia és gyakorlat közötti eltéréseket 

Schneider a being versus doing,224 Schweitzer a meaning versus uses225 fogalompárossal írja le 

bírálva egyúttal a statikusan kimerevített képzeteket, és áthelyezve a hangsúlyt az egyén aktorként 

való részvételének fontosságára. Elemzésemben én is amellett érvelek, hogy a kognitív séma nem 

egy az egyben kerül át / vetítıdik rá a társadalmi gyakorlatra, hanem igen összetett folyamatok 

mentén valósul meg az átültetése.  

Alapjában véve két tényezırıl van szó. Egyrészt a szelekciót kell említenem, ami egyszerre 

foglalja magában a szabad választást és a lehetıségek által felkínált és korlátozott elérhetıséget226 

– ezzel a kijelentésemmel egyúttal azt is jelzem, hogy az egyes egyéneket csak mértékkel tekintem 

rokonságalakító aktoroknak, úgy vélem ugyanis, hogy az a kör, amit maguk köré kiépíthetnek csak 

meghatározott mértékben függ egyéni preferenciáiktól és az egyéni szervezéstıl. Van néhány 

szempont, ami meglehetısen általános érvénnyel szőkíti a széles értelemben vett rokonság körét. 

Mindenekelıtt a rokonsági koncepció hierarchikus struktúrájáról van szó, ami szabályozza a csoport 

tagjai közötti távolságot azáltal, hogy elsı-, másod-, harmadfokú (stb.) körök szerint rendezi el az 

adott közösséget. Ez pedig kapcsolatalakítást és viselkedést szabályozó interiorizált rend is egyben 

– az elsıfokú rokonok esetében a hatás és visszahatás oda-vissza irányú, a többi rokon esetében 
                                                           
221 Utasi 2002. 24. 
222 Utasi megnevezése. Utasi 2002. 21–22. 
223 Nuttall kifejezése. Nuttall 2000. 34. 
224 Schneider 2002[1984]. 72, 131–132. 
225 Schweitzer 2000. 13–16. 
226 A szelekcióról lásd még: Cseh-Szombathy 1987. 348–358., Howell 1988. 62–82., Treas – Lawton 1999. 425–438., 
Sabean 1998. 484–487. 
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viszont nagyobb mértékő a kognitív tagolás hatása a hétköznapi gyakorlatra, mint fordítva. Az 

affinális rokonok szintén hasonló módon vannak leosztva, és ugyancsak létezik egy hierarchikus 

rend, ami befolyásolja az elérhetıségeket az ego számára. A mőrokonság egyrészt hiátust tölt be, 

másrészt egy külön státust foglal el, ami önálló, de helyettesítı is egyben.  

A rokonság kognitív sémájából adódó rendezettségen kívül a földrajzi távolság játszik nagy 

szerepet a szorosabb rokonsági kör kirajzolásában. Ez ugyanis behatárolja az interakciók 

gyakoriságát, a találkozási és beszélgetési alkalmak sőrőségét és mélységét, ami jelentıs mértékben 

határozza meg a kapcsolatok minıségét.  

A harmadik felkínáló / korlátozó lehetıség a kapcsolat multiplexitása. Amennyiben a kötés 

rétegzett, azaz több eltérı természető kötéstípus egyesül benne, a kapcsolat szorossága is fokozódik, 

miközben ha a kötést csak egyetlen tartalom alapozza meg, és nem erısíti meg más hozzáadott 

érték, könnyebben sodródik a tényleges rokonsággal ellentétes irányba, azaz a csupán 

számontartottak körébe. 

Ezek mellett / után – de néha fölötte is – érvényesül az emocionális szelekció. Az affektív 

közelségérzet két szempontból végzi a szelekció igen fontos mőveletét. Egyrészt kiválasztja a fent 

említett módon szőkülı körbıl azon tagokat, akikkel szoros kapcsolatot kíván fenntartani az egyén 

személyes preferenciái alapján. Másrészt az úgynevezett kötelezı legszőkebb körön belül eldönti, 

hogy kivel milyen mélységekbe menıen és milyen gazdagságban alakítja, munkálja ki a 

kapcsolatot. Szükséges ugyanakkor azt is hozzátennem az elmondottakhoz, hogy az érzelmi 

szempont felülírhatja az elıbb elmondottakat, és – ha ritkán is, de – fölülkerekedhet valamennyi 

korlátozó tényezın, ha a földrajzilag és strukturálisan távol lévı rokont az egyén emocionálisan 

közel érzi magához, különösen akkor, ha az életút valamely megelızı szakaszában az összetartozás 

érzetének megerısítésére lehetıség volt.  

A rokonsági kapcsolatok alakulását a társadalmi gyakorlat szintjén a szelekció mellett az 

é le tú t  idıbe l i  a l aku lása  szabályozza. Fontos tisztán látnunk azt, hogy az egyes rokonsági 

kötések idıben nem állandóak, az elıbb felvázolt séma is csak egy adott idıpillanatra / idıszakra 

kimerevítve érvényes. A viszonyok dinamikusan változnak részben a felsorakoztatott szempontok 

módosulása függvényében, részben pedig az életút során bekövetkezı változásokkal összhangban. 

Itt ezen a ponton hosszabban szándékszom elidızni, ugyanis elemzésem számára kardinális 

fontosságú – ez az az értelmezési fordulópont, ahol az idısek perspektívájából újragondolható és 

árnyalható a rokonság intézménye.  

Onnan kell mindenekelıtt kiindulnunk, hogy idıben átrendezıdik a rokonság, majd pedig azt 

kell hozzátennem, hogy vertikális irányban szervezıdik át. Egyrészt azt értem ezalatt, hogy az életút 

folyamán az egyes kötések erıssége és minısége új tartalmakkal töltıdik fel, és ami gyerekkorban 

fontos volt, az felnıttkorban elhalványulhat, illetve fordítva, idıs korban pedig ismét minden 
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megváltozhat, esetleg visszarendezıdhet egy korábbi állapotnak megfelelıen. Igen lényeges, hogy 

ez a mozgás nemcsak a rokonságon belül zajlik, hanem annak határain is sok az átjárás, ami 

koncepcionális kérdéseket is feszeget, ugyanis az egykori családtag az életút egy késıbbi 

szakaszában átléphet a rokonsági körbe. Amennyiben az idısekre exponálunk, jól láthatóan 

követhetı végig mindez. Gondoljunk például a testvéri kapcsolatra, ami elsı fázisában szoros 

családi kötelék, majd a felnıtté válás folyamán elıbb közeli rokonná, majd távolabbi rokonná 

transzformálódik,227 s ha nemcsak magukat az idıseket, hanem a hozzájuk tartozókat is szemügyre 

vesszük, akkor az is észlelhetı, hogyan válnak ezek az egykor igen fontos személyek az utódaik 

számára egyre távolabbiakká. Itt érthetı meg a fent már megelılegezett vertikális minısítés is. A 

tölgyesi rokonság diakrón dinamikája idıben vertikálisan rendezıdik, a horizontális kötelékeket 

engedi fokozatosan háttérbe szorulni. Figyeljünk ismét az idısekre, akiknek élethossza kényelmes 

rálátást enged erre is – a középkorosztály esetében is elkezdıdik már ez a folyamat, de korántsem 

olyan látványos még, mint a harmadik generáció esetében. Ahogyan a horizontális kötések 

vertikálisan bıvülnek, ki-ki a maga vertikális családjában / rokonságában merül el, ezeket a 

kapcsolatokat kezeli elsıdleges és erıs kötésekként, vertikálisan izolálódnak egymástól a 

horizontális rokonsági tagok vertikális ágai, és minél inkább gyarapszik a sor lefele, annál nagyobb 

lesz a távolság oldalirányban. Távolodhatnak / távolodnak egymástól maguk az idısek is, akik 

egykor testvérek vagy unokatestvérek voltak, de még nagyobb lesz a távolság a leszármazási ág 

strukturálisan azonos státusú tagjai között – a kötések tartalmai nem adhatóak át, nem közvetíthetı 

generációról generációra: az egykor családtagként összetartozó idısek unokái második 

unokatestvérekként már jelentésben és erısségben is más kötéssel kapcsolódnak egymáshoz.  

A harmadik generáció fordulópont tehát a család és rokonság kategóriája között, a horizontális 

és a vertikális kapcsolatrendezıdés szempontjából, de fordulópont a rokonsági múlt és jelen 

esetében is. İk a család és rokonság legidısebb tagjai. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ık jelentik az 

utat és kapcsolódási pontot az elıdökhöz, akik egykor a mai öregek fölött sorakoztak a generációs 

láncban. Ennek pedig következménye van visszafele és elıre is: szimbolikusan tágítják a rokonsági 

perspektívát, valamint ık az ideológiai rokonság legjobb ismerıi, a genealógia specialistái, akiknek 

legnagyobb rálátásuk van a rokonsági hálóra, és így ık tudják a legjobban elhelyezni önmagukat, 

családjuk és rokonságuk tagjait a lokális közösség emberhalmazában, továbbá ık tudják leginkább a 

csoportjukon kívülieket is elrendezni rokonsági kötıdéseik alapján, s ezen tudás nyomán képesek a 

legadekvátabban látni és érteni az egyes rokonsági csoportok egymással való, idıben igencsak 

rétegzett kapcsolatrendszerét. Másrészt viszont azáltal, hogy ık a rokonság legidısebb tagjai, 

csomópontok is egyben, akiknél / akikben több vertikális ág fut össze, és puszta létükkel is már 

képesek összetartani ezeket. Amint meghalnak, megszőnik a kapcsolódási pont ezek között a szálak 

                                                           
227 Lásd még Treas – Lawton 1999. 431–438. 
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között, és az egész háló egy szinttel lennebb tolódik, ugyanis ekkortól kezdve már az ı gyermekük 

tölti be ezt a szerepet, de ezzel az elmozdulással eltőnnek a háló szélén lévı ágak, és a keret, a határ 

eggyel bennebb helyezkedik majd el.  

 

III. A rokonság erıterei 

A fentebbiekben arra törekedtem, hogy a rokonsági ideológiát, a potenciálisan beletartozók 

legszélesebb körét mutassam be, majd felvázoltam, milyen elvek alapján mozdul meg és lép 

mőködésbe a rokonság a társadalmi gyakorlatban. Az alábbiakban arra vállalkozom, hogy az 

általános képtıl elvezessem az elemzést a részletek szintjére, és demonstráljam e dinamikus 

folyamat manifesztálódását. Mivel nem a rokonságtípus a fı mozgatórugója e kapcsolati hálónak, 

nem is ennek alapján rendezem a továbbiakban gondolataimat. Úgy vélem, áttekinthetıbb és 

érthetıbb elemzéshez jutunk, ha erıterek alapján vezetem végig mondandómat. Ezek közül hármat 

fogok megkülönböztetni. Lényegük, hogy olyan fórumot jelentenek, amiben egyrészt 

megformálódik, másrészt megmutatkozik a rokonság. Egyszerre alakító / teremtı és reprezentációs 

felületek. Fontos mindkét mozzanatot hangsúlyozni. Győjtıként és szemlélıként mindenekelıtt az 

utóbbi tőnik fel elıbb, azt a látszatot keltve, hogy ezek a megnyilvánulás alkalmai. Holott nemcsak 

errıl van szó. A rokonság olyankor, amikor megmutatkozik, egyúttal formálódik is. Merthogy nem 

a társadalmi gyakorlaton kívül, az ideológiában alakulnak ki az egyes viszonyok, melyek a 

hétköznapi történéseken kívül, netán fölötte léteznek valahol, és onnan idınként leszivárognak 

megmutatkozni. Anélkül, hogy elvitatnám a kognitív kulturális konstrukció meglétét és fontosságát, 

azt állítom, hogy ez csak egyfajta kiindulási- és referenciapont. A tényleges rokonság, a mőködı 

rokonság viszont nem a fejekben, hanem az interakciókban formálódik meg. Ezért választottam az 

erıtér kifejezést. Ez fejezi ki leginkább plauzibilisen azt, hogy itt folyamatos mozgásról, viszonyok 

rendezésérıl és újrarendezésérıl van szó, netán folyamatos alkuról – ahogyan azt Sabean és Mader 

– Gippelhauser nevezik.228  

A három erıtér, aminek alapján leírhatónak gondolom az idıseknek a rokonsággal fenntartott 

kapcsolathálóját, pontosabban az idısek helyét rokonságuk hálójában – de általánosságban véve 

magát a rokonságot is megragadhatónak vélem ezen szempontok alapján – a következık:  

– gyakorlati – szociális erıtér, 

– rituális – szakrális erıtér, 

– mentális – identifikációs erıtér. 

                                                           
228 Mader – Gippelhauser 2000. 66., Sabean 1998. 484–487. 
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Természetesen elméleti különbségtételrıl van szó, lévén hogy ezek folyamatosan egymásba 

csúsznak, egymásból építkeznek, és egymásra rakódnak. Amennyiben külön kezelem ıket, az nem 

vonatkozik egyébre, mint a fókuszpontok és az arányok figyelembevételére.  

 

III.1. Gyakorlati – szociális erıtér 

Három lényegi elemét tartom fontosnak disszertációm szempontjából a gyakorlati – szociális 

erıtérnek, így az alábbiakban a találkozásokról, a segítési alkalmakról és formákról, valamint az 

idısgondozásról írok részletesebben, melyek egyszerre alkalmasak a rokonsági kapcsolatok 

erısítésére / gyengítésére, valamint a kapcsolat erısségének / gyengeségének megmutatására.  

 

III.1.a. Idısek találkozásai rokonaikkal 

A rokonok közötti találkozások gyakoriságát és az együttlét minıségét alapjában véve három 

szempont mozgatja: a fizikai / földrajzi közelség, az azonosulás lehetıségének mértéke, valamint az 

életkor és családi állapot. Nehezen tudnék fontossági sorrendet felállítani ezek között. Éppen ezért 

inkább csak annyit állítok, hogy az elsı és a harmadik a találkozások lehetıségét teremti meg, 

illetve korlátozza, így hatásukat ebben az irányban fejtik ki, a második pedig a lehetıségeken belüli 

szelekciót szabályozza. A közvetlen vagy utcaszomszédság evidens módon növeli az érintkezési 

felületet, potenciálisan legalábbis. És ugyanilyen banalitásként jelenthetı ki, hogy a Tölgyesen és a 

falu határain kívül élıkkel való találkozások mennyisége a földrajzi távolság növekedésével 

csökken. De csupán az a tény, hogy valamely rokon a közelben lakik, nem elégséges ahhoz, hogy 

valóban sokszor találkozzanak. Ehhez még szükség van arra is, hogy közel és / vagy hasonlónak 

érezzék magukat egymáshoz, mely affinális egymásra hangolódás és összetartozás megvalósulására 

nagyjából ezen szempontok alapján kerül sor: a rokonsági ideológia strukturális rendjében való 

közelség, a kapcsolat multiplexitása, az emocionális kötések minısége, melyek akár egy korábbi 

idıszakban, akár aktuálisan nyertek megerısítést, valamint ellenkezı elıjellel a deviancia és a 

vallási különbségek következményei említhetık. Harmadikként hozom szóba az életút 

elırehaladtával fokozatosan beszőkülı fizikai és szociális térhasználatot. Ez egyrészt azt jelenti, 

hogy gyengülı fizikai erejük és anyagi lehetıségeik korlátozottsága következtében az idısek 

kevésbé aktívan és mobilan formálják és ápolják kapcsolataikat, másrészt pedig azt, hogy 

átrendezıdnek a kapcsolatháló elemei és kötései, és azok, amelyek a szelekciós folyamat során 

bennmaradtak, felerısített hangsúlyt kapnak.  

Fontosnak tartom a kapcsolattartás formáinak elkülönítését is. Három típust választok szét, 

melyek a találkozásoknak a formalitástól az informalitásig – a kötelezıtıl a választottig – vezetı 
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skálájának különbözı fokozatait jelzik, és ennek alapján segítségünkre vannak abban, hogy a 

kapcsolatalakítás külsı és belsı motiváltságát és dinamikáját leplezzék le: 

– találkozások, melyeket az alkalmak szabályoznak (pl. esküvı, temetés), 

– találkozások, melyeket az alkalmak tesznek lehetıvé (erre jár valami más okból kifolyólag 

– pl. bolt, orvos, piac –, és egyúttal benéz),  

– találkozások, melyekhez megkeresik a lehetıséget és alkalmat (kötetlen és 

kezdeményezett találkozások). 

Igen informatívnak találom annak a megvizsgálását, hogy meddig terjed ki azoknak a köre, 

akik esetében egyik vagy másik kapcsolatalakítási formát alkalmazzák, illetve, hogy ez a három kör 

milyen viszonyban van egymással, hogyan vetíthetıek egymásra. Az elsınek a kiterjedtsége túllép a 

tényleges rokonság keretein, és nagyobb mértékben érintkezik az ideológiai rokonsággal. Finomítva 

és pontosítva kijelentésemet mondom, hogy a tényleges rokonság potenciális körének külsı határát 

jelöli, vagyis az ideológiai rokonság aktivizálható részeit jelzi. Nagyjából a másodfokú rokonokig 

terjed, ritkán, leginkább csak a temetések alkalmával lép át ezen. Miközben az elsı és a másodfokú 

rokonokat úgy tartják számon, hogy differenciálnak, és az adott távolságok jelentésteliek, a 

harmadfokú rokonoktól kezdve már csak egy homogén halmaz, a távoli rokon kategóriája létezik, 

ami a végsı búcsú alkalmával megmozgatja a csoport tagjait, de ezen kívül aligha van nagyobb 

szerepe az egyszerő rokonságtudaton túlmenıen. Ezt írják fölül akkor, ha a kapcsolat rendelkezik 

egy más természető kötéssel (pl. szomszédság, barátság), ilyenkor ugyanis szívesen utánaszámolnak 

a rokonságnak a kapcsolattartás legitimálásának és erısítésének szándékával.  

A másodikként említett találkozási típus jelentısége egyrészt elıfordulási gyakoriságában 

rejlik, másrészt pedig a résztvevıi kör kiterjedtségében. Az elsı szempont az elsıként, a második 

szempont pedig az utolsóként említett találkozásformától különbözteti meg. Természetét illetıen 

kettıs: van benne egy nagyfokú spontaneitás, de tudatos és szándékos is egyben. Mert lehet ugyan, 

hogy az adott külsı ok nélkül nem menne arra, ahol rokona lakik, de az is biztos, hogy ez nem 

elégséges ahhoz, hogy a találkozás létrejöjjön, hiszen ehhez már arra van szükség, hogy be is 

akarjon menni hozzá. Ezen látogatásoknak a dinamikáját a reciprocitás adja meg, de csak elvileg, 

mivel a kapcsolathálón belüli erıviszonyok, valamint a felek életkora és életciklusa – mint 

találkozást kezdeményezı képességek és készségek – felülírják a szimmetria normáját. Ebbıl 

kifolyólag nagy különbség van a fiatal öregek és az öreg öregek gyakorolt rokonsági köre között. 

Az elıbbieknek ugyanis módjukban áll formálni, egyéni preferenciáikhoz igazítani 

kapcsolathálójukat, szelektálni és szelekciós elképzeléseiket érvényesíteni, valamint áthidalni azon 

idıszakokat, amikor a másik fél családi vagy egyéni elfoglaltságok, kötöttségek miatt nem 

rendelkezik kapcsolatápolásra fordítható szabadidıvel. Az utóbbiak viszont mások emocionális és 
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kognitív rokonságalakító elképzeléseinek és igényeinek vannak alárendelve, mely egyensúlybomlás 

elfogadása korántsem problémamentes.  

Ezen találkozási alkalmak másik formája, amikor nem egy szolgáltatás vagy intézmény 

felkeresése okán kerülnek kapcsolatba egymással a felek, hanem egy személy miatt, aki hídként van 

közöttük. Sémáját tekintve ez az érintkezés is éppen olyan, mint az elıbbi, ugyanis egyik sem direkt 

irányultságú. A lényeges különbség viszont az, hogy a közvetítı személyisége és a vele fenntartott 

kapcsolat is hatást gyakorol a rajta keresztül átfolyó kötés milyenségére, illetve halála vagy 

elköltözése vezethet a kötés megszakadásához is. Továbbá korlátozza a találkozási alkalom 

önkéntességét, a szelekció szabad gyakorlását az elıbbihez képest. 

Tipikus esetként említhetı az anyatársak és apatársak kapcsolata, akik gyerekeiken keresztül 

érintkeznek egymással. Ilyenkor számtalan alkalom adódik, hogy egyazon idıben legyenek jelen az 

utódcsaládnál, bár korántsem biztos, hogy az anyatárssal vagy apatárssal is szándékuk lenne 

találkozni. Nem is beszélve azokról, akik törzscsaládot alkotva élnek valamelyik orientációs 

családdal. Természetes, hogy szüleik találkozási gyakorisága emelkedett, amit elsısorban a 

gyerekkel való kapcsolattartás alakít, nem pedig az anyatárs / apatárs sőrő felkeresésének igénye.  

„Van az szokásban, hogy az anya- és apatársak barátkoznak vagy ritkábban? 
Van, van rá eset. Például mik is nagyon jóban vagyunk véllek, csak… Most is beszílünk, járunk 
egymáshoz, csak hát mán nincs kive dógozni meg barátkozni. Me a menyemnek is az anyja egy 
évbe egyszer ha ejön vagy kétszer, ha ehozzák kocsiva, me ı még gyengébb, mind én vagyok.  
De itt laknak? 
Itt a faluba laknak, csak ott kinn a falu szélin laknak, a patakon túl. Mán a másik anyatársékka, 
a lányom anyósáékka, azokka többet találkozok, mert egymás mellett laknak a lányomékka, 
majdnem egy udvar. Elébb egy udvar vót, most mán eválasztották, de át lehet járni, van ajtó a 
keritísen. Szóva egy telek vót valamikó.”  

Hasonló a helyzet a sógorokra vonatkozóan is. Esetükben a kapocsszemély leggyakrabban az 

anyós / após. Találkoznak / találkozhatnak tılük függetlenül is, de a közös affinális felmenı 

mindenképpen egy olyan adottság – lehetıség vagy kényszerhelyzet –, ami szabályozza az 

érintkezési alkalmakat. De még mielıtt továbblépnék, jelzem, hogy ezen személyek közötti 

kontaktus a család és rokonság közötti átmenet érzékeny felségterületén imbolyog. Az emocionális 

kötés minısége és a találkozások mennyisége mozdíthatja el ıket egyik vagy másik irányba, ami 

hatással van arra, hogy a kapcsolatot mennyire érzékelik közvetettnek vagy közvetlennek, majd 

pedig a formalitás – informalitás skáláján milyen fokozat alapján pozícionálják magukat és nyitnak 

egymás felé.  

A nagynéni / nagybácsi és unokahúg / unokaöcs kapcsolat is itt említendı. A hidat a szülı 

jelenti, természetesen, viszont annak függvényében, hogy a közvetítés melyik irányba történik, két 

eset különíthetı el. Egyrészt a nagynéni / nagybácsi által a szülıvel ápolt kapcsolat pozitívumai / 

negatívumai hullanak vissza az eggyel lennebb lévı generációra. Az történik ugyanis, hogy a 

testvérek és sógorok megkeresik egymást, és ezen alkalmakkor egyúttal érintkeznek azok 
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gyerekeivel is. Ezen a lehetıségen fordít nagyot a migráció vagy az öregedés elırehaladása. Ekkor a 

szülı-gyerek kapcsolat minıségi és mennyiségi jegyei vetítıdnek rá a nagynéni / nagybácsi – 

unokahúg / unokaöcs relációra. A távolra elköltözött második generáció ugyanis, amikor 

hazalátogat szüleihez, egyúttal benéz nagynénjéhez / nagybátyjához is, akinek nincs alkalma vagy 

képessége maga kezdeményezni a találkozást.  

„És a többi testvére hol élt? 
Mind itt laktak Tölgyesen.  
A gyerekeik hol vannak? 
A gyerekik igen-igen el vannak menve. Kolozsváron, Székelyhídon, egyik Magyarba, a másik 
Újlakon lakik, akkó egyik leánytestvéremnek Tárkányba van egy lánya, a fia itt van. […] 
És velük hogy tartják a kapcsolatot? 
Mikó jönnek haza, akkó ejönnek hozzánk. Most is Kolozsvárrú itthun vót a tesvéremnek a 
lánya, mert egy sógornınk most halt meg, két hete temettük.”  

Az affinális rokonsággal való kapcsolattartás közvetett jellege akkor válik igazán jól 

láthatóvá, amikor a házastárs meghal, és a továbbiakban nem szervezi vagy nem szervezıdik köré 

rokonsági csoportja. A találkozási ok eltőnése a találkozások megszőnéséhez is vezethet. Ezen 

alapjában véve két tényezı változtathat. Amennyiben a kapcsolat rétegzett, azaz szomszédsági, 

komasági vagy valamilyen más kötéstartalommal is rendelkezik, nagyon valószínő, hogy az 

érintkezések nem szőnnek meg. Másrészt pedig az emocionális közelség, a kötéshez hozzárendelt, 

korábban rögzített élmények és jelentések játszanak szerepet abban, hogy a kapcsolatot átbillentsék 

indirekt jellegébıl direktbe.  

K. Péter elsı felesége rokonaival töretlenül tartja a kapcsolatot. Meglátogatja ıket, érdeklıdik 
felılük, üzen nekik, részt vesz kiemelkedı eseményeken. Második feleségével ugyan tíz évig 
éltek együtt, de új affinális rokonságával már nem alakított ki ilyen szoros kapcsolatot. Mióta 
meghalt párja, nem jönnek látogatóba, és ı sem keresi ıket.  

A komaság intézménye ugyan a keresztszülı – keresztgyerek kapcsolatra épül, formálisan 

legalábbis, de jól látható mégis – Tölgyesen legalábbis –, hogy a legitimált alap alárendelıdik a 

komák közötti relációnak. Az egyházjog szerint a keresztszülı szülıpótló szerepet vállal, 

fogadalmában is ezt mondja el. A helyi szokásjog alapján viszont vajmi kevéssé tartják magukat 

ehhez a feladatkörhöz. Bár nem kívánom azt állítani, hogy a keresztszülı – keresztgyerek kötés 

gyengén kidolgozott és mérsékelten szakításálló, azt mindenképpen kijelenthetem, hogy erıteljesen 

közvetett jellegő. Addig, amíg a szülı él, folyamatosan hídként van jelen, kapcsolatalakító tényezı 

közöttük, és ez a keresztgyerek felnıtté válásával, illetve családalapításával csak fokozódik. 

„Sanyi bácsinak vannak keresztgyerekei? 
(Hosszan gondolkodik.) Van, van. Madár, a harmadik utcába, Madár Pisti.  
Egyedül ı?  
Egyedül ı.  
Szokott ide jönni vagy hogy tartják a kapcsolatot? 
Hát az anyja…  
Madár Pisti, aki itt lakott szemben? 
Persze.  
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Inkább a komákkal tartotta a kapcsolatot, mint a keresztgyerekkel? 
Azzal. Míg ílt az apja, mindig jártam odaát, aztán nagyon jóba vót a felesígemme az anyja. 
Aztán avva vótunk mindig együtt.”  

A koma halála után a kapcsolat számontartása nem szőnik meg ugyan, de nagy a 

valószínősége annak, hogy a keresztszülı és keresztgyerek közötti találkozások redukálódnak az 

úgynevezett kötelezı vagy megkerülhetetlen alkalmakra. Ebben szerepet játszik az idıs gyengülése, 

térhasználatának beszőkülése, kezdeményezıi tevékenységének csökkenése is. De még nagyobb 

szerepet játszik a keresztgyerek lakhelyének földrajzi távolsága, mert amennyiben nem Tölgyesen 

laknak, szüleik halála után igencsak megcsappan a látogatások száma.  

„Kati néninek vannak keresztgyerekei? 
Van. Van egy Zilahon, van egy itt, meg egy van Temesvár mellett.  
A komákat hogy választották? Hogy rokon legyen, vagy hogy barát legyen? 
Inkább barát.  
A keresztgyerekeket mikor látta utoljára? 
Az egyik itt lakik, azzal majd minden második, harmadik nap tanálkozunk. A másik 
keresztgyerek ott van Temesvár mellett, az mostanába nem vót itt. Én egysze vagy kétsze vótam 
náluk, me ekıtöztek Buziásfürdıre. A zilahi keresztgyerekem, amikor hazajön Tölgyesre, me itt 
született, azzal találkozni szoktam.  
Mikor volt itt utoljára? 
Az ısszel. [Az interjú júliusban készült, azaz szinte egy éve nem látták egymást.] 
Jön a szülıkhöz? 
Szüleje már nincsen, csak testvérei vannak.” 

Amennyiben a kapcsolattartó személy kieséséhez az érzelmi kötıdés hiánya és a fizikai távolság 

társul, még azokat a kapcsolatokat is megbonthatja, amelyek vérségi alapon szervezıdnek, ami 

elvileg a legerıteljesebb alapozás a tölgyesi rokonságkoncepcióban. 

„Fiúk vagy keresztlányok? 
Feleség: Egy fiú, egy leány. 
İk hol élnek? 
Feleség:Én nem tudom. (férjétıl:) Panni hun íl, a Margit lánya? Kecel? Kraszna?  
Férj: Kraszna. 
Feleség: Hogy hun élnek, nem tudom, me nem tartottuk a barátságot, hogy meghaltak a szülei, 
aztán félbe maradt a barátság. Aztán az uramnak a testvére Margittán vót. Az három éve, hogy 
meghalt? (Kérdezi a férjétıl.) Addig ott is tartottuk a kapcsolatot. A felesíge is le vót 
paralizálva. A fiának mondtam, hogy: te, írjál mindig! – Az én emberem is beteg vót, de csak 
elmentünk a temetísre. – Hogy ne maradjon félbe a barátság. Há vagy kétszer írt levelet, olyat, 
hogy nem is tudtam elolvasni, és akkó én aztán nem tudtam, hogy mit írjak neki. Így azt 
félbemaradt. Hogy ílnek, halnak, azt se tudom. Me a felesíge is le vót paralizálva. Sokszó 
elemlegetjük, csak szeretném tudni, hogy mi van véllek. Me olyan messze van! 
Hány éve találkozott utoljára a keresztfiával meg a keresztlányával? 
Feleség: A keresztlányomat nem láttam, mán nem is tudom milyen régóta. A keresztfiamat vagy 
három éve láttam, amikor az apjának a temetíse vót.  
És a keresztlányát körülbelül hány éve? 
Feleség: Hát azt nagyon rígen. Ők se jöttek, mi se mentünk. 
Van 10 éve? 
Feleség: Mán van. Ozt azt se, hogy ílnek, halnak. A szülei is hogy elmentek messzire, 
elvándoroltak, azt azóta nem tudunk semmit egymásrúl. Addig tudtuk, me mindig tartottuk, mi 
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elmentünk Kecelbe is hozzájok, nemcsak ecce. De hogy ők is férhez mentek, epakoltak 
valamerre, azt hogy hol vannak?! Me ugyi a fiatalok vándolornak, ecce ide, másszó oda, nem 
tudom, hogy merre vannak.” 

A keresztgyerek gyerekeivel viszont már szinte semmilyen kapcsolatban nincsenek az idısek. 

Ez már közvetetten is alig mőködik. Ha közel laknak egymáshoz, és ha multiplex kötésrıl van szó, 

akkor valamilyen szinten leszőrıdik a következı generációhoz is a mőrokonsági kapcsolat néhány 

morzsája, de különben minimális a valószerősége.  

Eddig a közvetítı hidak meglétérıl értekeztem csak, arra még nem tértem ki, hogy a kapcsok 

milyensége mekkora hatással van a kapcsolattartásra. Azon túlmenıen, hogy azt közölném, hogy a 

jó kapocs jobb és gyakrabban megvalósuló találkozásokat valószínősít, a rossz pedig rosszakat és 

ritkábbakat, azt kívánom részletesebben bemutatni, hogy egy strukturálisan hídszereppel rendelkezı 

személy hogyan és miként nem tölti be feladatát. Ennek megismerése érdekében a normalitással és 

az elvárással szembemenı tendenciát vizsgálom, ugyanis informatívnak tartom a rokonsági 

gyakorlat mőködésére vonatkozóan.  

Elıfordulási gyakoriságát tekintve az alkoholizmust kell elsıként említenem. Az a rokon 

ugyanis, aki az iszákosok nagyon negatívan minısített csoportjába tartozik, nem kívánatos személy, 

távolságot tartanak vele és közvetlen hozzátartozóival is – amennyiben affinális rokon, úgy az 

elhatárolódás mértéke még nagyobb. Mivel az alkoholizmus igen gyakran párosul más 

devianciákkal is, vagy legalábbis az egyéb hibák kerülnek még súlyosabb megítélés alá a lecsúszott 

emberek esetében, csekély az esélye annak, hogy szívesen tekintsék ıket az in-group tagjának, 

keressék velük a találkozási alkalmakat, és a családtagjaikhoz is kötıdni akarjanak.  

„Miért nem tetszett tartani a kapcsolatot a tölgyesi ággal? 
Az édesanyám testvére olyan semmirevaló vót, ekıtött mindent, az édesapám nevire vett fe 
pénzt hamissan, ki kellett fizetni, és ebbő kifolyólag nem tartottuk a kapcsolatot. […] 
Amikor gyerekek tetszettek lenni, tetszettek játszani az unokatestvérekkel? 
Nem, mert nem ott laktak, messzi vótak. 
De csak a faluban voltak. 
İk itt laktak, a templom ahol van, ahol Sárika néni lakott, attól lejjebb, ott volt a nagymamáék 
háza. 
És utána se tetszett tartani a kapcsolatot az unokatestvérekkel? 
Nemigen. 
Furcsa, mert általában az anyai ággal szokták jobban tartani a kapcsolatot. 
Igen, de mivel férfi volt a testvére… 
A felesége milyen volt? 
Egy olyan, hogy mindent ráhagyott az urára, nem törıdött vele, hogy mit csinál, nem 
irányította.” 

Régi, majd új család alapítása esetén a kapocsszemély összekötheti a két családot és a két 

rokonságot. De erre csak akkor tud sor kerülni, ha az elsı házasság megszőnésének oka az egyik fél 

halála. Válás esetén sokkalta problematikusabb a helyzet, ugyanis a tölgyesi családi normatívák 

igen kevéssé teszik lehetıvé, hogy kiegyensúlyozott és feszültségmentes viszony alakulhasson ki a 
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két közösség között, lévén hogy a szétválás a szakrálisként koncepcionalizált elsı házasság 

megromlását / megrontását elıfeltételezi. Különösen akkor esélytelen a kötések kiépítése, ha a 

családalapító egyben az elızı házasság felbontója is. A találkozások gyakorlatilag ki vannak zárva, 

sıt ideológiai síkon sem szívesen tartják számon egymást rokonként.  

„Nagytatád nem is volt, mert ı elvált fiatalon. Neked hiányzott egy nagytata, neked mint 
férfinak? 
Férj: Nem mondhatom, hogy annyira hiányzott, de hogyha lett vóna, jó lett vóna. Mer nem is 
ismertem, csak látásbú, mutatták, hogy ez a nagyapád, és kész.  
Feleség: Nem tartották a kapcsolatot, de itt lakott a faluba. Az is megnısült. 
Férj: Nem is emlíkszek rá.  
Ti se voltatok nála? 
Férj: A temetésen csak.  
Ha kimész a temetıbe, elmész a sírjához? 
Férj: Nemigen.  
İ rossz ember volt? 
Férj: Szerintem nem. 
Feleség: Anyósomat megtagadta, nem törıdött vélle. 
Férj: Akart törıdni, csak megnısült, és a másik felesége nem engedte. 
Feleség: Hát én azt sokszó hallottam, hogy bíróság által adott valami pénzt… 
Férj: Dehogy adott. Azt csak ő a zsebpénzbő adta. 
Feleség: Akkó zsebpénzbő adott, de azt kívánta anyósomnak, hogy kıtse a patikára.  
Férj: Vagy a felesíge kívánta.  
Feleség: Elég az.  
És akkor ez a rossz viszony maradt? 
Férj: Nem vót rossz viszony, me nem vót semmilyen a viszony.  
Halottak napján se mész el vinni neki egy gyertyát? 
Férj: Nem szoktuk. Neki van családja. 
Feleség: Van négy-öt fia. 
Azokkal tartjátok a kapcsolatot? 
Férj: Csak köszönünk, de másképp nem. 
Nem tartod ıket unokatestvéreidnek? 
Férj: Nem.” 

Harmadikként a család és rokonság határmezsgyéjét kijelölı / módosító anyósi szereprıl ejtek 

szót. Amint már említettem, az idısek rendelkeznek azzal a nagy lehetıséggel, hogy összefogják a 

szétágazó vertikális szálakat, és addig, amíg ık élnek, kontaktusban tartsák ezeket. Amennyiben 

viszont ık ezt nem teszik meg, kicsi a valószínősége annak, hogy bárki más el tudja ezt a feladatot 

látni helyettük. Sıt, ha konfliktusgerjesztı ténykedésükkel még rá is játszanak arra, hogy az 

utódcsaládokat eltávolítsák maguktól és / vagy egymástól, gyors tempóban indulnak meg széttartó 

irányban.  

Utolsóként mutatom be a kapcsolattartásnak azt a formáját, amikor nem formálisak, nem 

véletlenszerőek, nem többé-kevésbé esetlegesek és nem is közvetítettek a találkozási alkalmak, 

hanem tudatosak, szándékoltak és direktek. Ebben az aktív rokonságépítésben és -fenntartásban a 

rokonsági csoport legbelsıbb köre vesz részt, egy szők kis közösség, akik folyamatos és 

tartalmakban gazdag kapcsolattartásban érdekeltek. A fokozatosság természetesen itt is észlelhetı, 
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ugyanis az említetteken kívül a többiek sincsenek kizárva, hanem a részvétel intenzitásának 

függvényében eltérı minıségő és erıs kötésekkel jelen vannak / lehetnek.  

A fizikai távolságnak / közelségnek jelentıs szerepe van a direkt, kezdeményezett 

találkozások megvalósulásában, de fontos jeleznem, hogy ez csak a lehetıséget teremti meg, a teret 

nyitja meg az intenzív kapcsolattartás számára, korántsem elégséges feltétel. Ennek a szempontnak 

az elemzésekor tulajdonképpen három kategóriát különíthetünk el: faluban élı, a megyében vagy a 

szomszédos megyékben élı, illetve a távolabb élı rokonokkal való találkozásokat. A falun belüliek 

esetében pedig még egy árnyalást kell megtennem, ugyanis szükségszerő az életkor szerinti 

differenciálás is: a jó fizikai állapotban lévı idısekkel fenntartott kapcsolatok kölcsönös 

kezdeményezéseken alapulnak, ám a találkozások gyakorisága és természete megváltozik attól 

kezdve, ahogyan az idıs egészségi állapota hanyatlik, az általa bejárt / bejárható tér lakására, 

udvarára és – esetleg még – közvetlen szomszédságára szőkül.  

A Tölgyesen lakó rokonok közötti kapcsolattartást a morális közelségérzet, az emocionális 

szelekció, valamint a kötés diakrón történetisége alapján kialakult és felhalmozódott minıségi 

tényezık határozzák meg. Elvileg ugyanis valamennyien elérhetıek, mégis csak egy kisebb körrel 

alkotnak intenzív rokonsági közösséget. Ennek felvillantása érdekében hadd álljon itt egy rövid 

interjúrészlet, ami két unokatestvérhez való eltérı magatartást fogalmaz meg (tehát strukturálisan 

egyforma pozíciót, formálisan ugyanolyan kapcsolatot jelent):  

„Káposztás Tibi, az is mindig, legtöbbet ríszeg. Az is ilyen buldózeren dógzott, meg dógozik tán 
most is. Nem kírtünk mi vóna mik sokat annak a háznak a ríszíbő, de ippen csak fizettek vóna 
valamit, me mik is ennyi ípítísse, jó fogott vóna nekünk is meg mindegyiknek. De nem becsüli 
meg a fizetísít, hanem megissza. Hanem a felesíge – nem tudom, tanult asszisztens, vagy csak 
jár inekciózni, de csak van valami kis tanulmánya, de abbú is megílhetnínek, me beosztja. Az 
asszony nem iszik, de ő rendetlen. Vótunk a jázi tóba az unokatesvíremme, s valóságos szígyen 
vót. Mondom az unokatesvíremnek: Hajni, há ne menjünk arríbb, nízd meg, hogy níz ki, mind 
egy cigány. Mocskoson, piszkoson! Ha emegy az ember a jázi tóra is, mégiscsak felıtözik, nem 
olyan mocskoson megy.” 

Nagymértékben erısíti a kötést a multiplexitás, ami különösen elırehaladott idıskorban válik 

látványossá. Ilyenkorra fellazulnak a gyenge vagy a csak többé-kevésbé erıs kötések, 

elhomályosodnak a bejára tott utak, eltőnnek a hidak, és csak azok maradnak meg egymás 

rokonsági körében, akikkel több szinten is kötıdnek egymáshoz. A legnagyobb horderıvel a 

szomszédsági kötés rendelkezik a rokonsági kapcsolat megerısítésében, s ezen kívül az eltérı 

rokonsági kapcsolattípusok egymásra rakódása játszhat még szerepet.   

S. Edit gyerekein és unokáin kívül csupán csak a férje unokatestvérével, aki egyben második 
szomszédja, van gyakori kapcsolatban. Ugyanez mondható el P. Erzsébetrıl is, aki szintén férje 
elsı unokatestvérével – második szomszédok – találkozik és beszélget a legsőrőbben:  
“Erzsi néni hogy tetszik rokonságba lenni Mari nénivel? 
Mari meg Pali [a férje] unokatestvérek vótak. 
Elsı vagy második?  
Elsı. Igen. Palinak az apja, meg neki az apja testvérek vótak.  
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Erzsi néninek ı a legkedvesebb szomszédja, Mari néni? 
Hát igen. Mer itt ezek nem olyan természető emberek. 
Milyen értelemben? 
Egy olyan, nem tudom magam kifejezni, hogy hogy mondjam, falusiason mondva, egy olyan 
lampuj banda, egy olyan magának való, nincs egy csepp kedvesség vagy udvariasság. Én nem 
ilyen emberekhez vótam szokva. Meg itt ebbe a szomszédba, míg el nem lett adva, itt egy 
tanítónı lakott, az is a családba vót. És hát úgy vótunk együtt, hogy regge, mikó fekeltünk: na, 
hogy aludtál, mi csinálsz? Tanítónı vót az is, és értelmes emberek vótak. Nem tudom, 
nincsenek itthun? (Suttog.) És ezek nem olyanok, ezek mellett elmehet az ember, nem is szólnak 
egy szót.” 

A szelekciós szempontok között szerepel az idıs családi állapota. A gyerektelenek esetében 

ugyanis az unokatestvérek, a testvérek gyerekei, a keresztgyerekek stb. nagyobb mértékben érzik 

morális kötelességüknek a látogatások kezdeményezését. Ilyenkor tulajdonképpen a hiányzó család 

szerepét tölti be a rokonság: egy észlelt hiátust igyekeznek áthidalni a rokonsági szolidaritás 

alapján. Ha a kapcsolathálóban nem létezik az idıseket körülvevı úgynevezett elsı kör, akkor a 

második közelebb húzódik.229 Igen fontos funkciót látnak el ezek a látogató rokonok, hiszen 

érzelmileg és szociálisan is hozzájárulnak a gyerektelenek életminıségének javításához, másrészt 

pedig a majdani idısgondozással kapcsolatos aggodalmakat csökkentik valamelyest, lévén hogy az 

idısek számításaiban ık egyúttal a potenciális gondozók körét is jelentik.  

Végül a vallásbeli azonosságot / különbséget kell említenem. A település többsége 

református, vannak viszont katolikusok, ortodoxok és neoprotestánsok.230 Az eltérı felekezethez 

való tartozás távolságtartást is eredményez, számtalan morális alapú értékítélettel határolják el 

ugyanis magukat egymástól, ami megnehezíti a választóvonalként felfogott eltérıség áthidalását.  

„A családon belül szakadás volt, amiért az egyik fele református, a másik hívı? 
Nem volt, tehát nem voltunk mi ellenségek, csak éppenséggel nemigen találkoztunk úgy.  
Pedig egy falun belül vannak. 
Igen. Tehát az úgy volt, hogy én megkérdeztem az egyik nagybácsit, aki a nagymamám 
testvérinek a gyereke, egy alkalommal, hogy mégis… mert a család egy része, tehát az én 
nagymamámnak a testvérei azok baptisták voltak, és akkor megkérdeztem, hogy hogy lett ez 
így, a nagymama meg nem. És akkor mondta el az a nagybácsi, hogy a dédnagyszülık azután 
tértek meg, miután a nagymama már férhez ment, és akik otthol maradtak, a gyerekik, azok 
baptisták lettek, mert a szülık azután tértek meg, és azok még kisebbek voltak, és azok azok 
lettek.” 

Az egyazon felekezethez való tartozás fıként a kisegyházakhoz tartozók esetében rendelkezik 

kiemelt fontossággal a rokonsági szolidaritásban és a kapcsolattartási gyakoriság alakításában. 

Nagyobb sőrőséggel látogatják egymást, és fokozottabb mértékben kísérik figyelemmel egymás 

életét.  

                                                           
229 A kapcsolatok koncentrikus körök szerinti felépítettségét itt is csak a már jelzett fenntartásokkal tartom 
elfogadhatónak. Jelen esetben a család és a rokonság hierarchizált viszonyát érzékeltetem ezzel a metaforával.  
230 2005-ben az egyik neoprotestáns közösség tovább tagolódott. Az egyik gyülekezetbıl ugyanis kivált egy kisebb 
közösség. Formálisan nem tartoznak sehova, nem bejegyzettek, de önállóan mőködnek, és igyekeznek saját 
identitásukat kialakítani.  
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Ennek a harmadikként elemzett kapcsolattartási formának legfontosabb jellemzıje a 

spontaneitás. Gyakran keresik fel egymást, és legtöbbször különösebb ok nélkül, egyszerően csak 

azért, hogy lássák egymást, beszélgessenek, napirendre kerüljenek egymás különféle apró ügyeivel, 

problémáival. Viszont ez csak a Tölgyesen élık esetében valósulhat meg ilyen könnyőszerrel. A 

más településen élı rokonokkal valamivel nehézkesebb a kapcsolatápolás. Pótolhatják bizonyos 

mértékig a találkozásokat a telefonbeszélgetések, vagy ritkábban a levelek, de ezek korántsem 

elégségesek a minıségi kapcsolatápoláshoz, személyes kontaktusok hiányában csak a minimálszint 

fenntartására alkalmasak. Folyamatosan energiát fektetnek tehát abba, hogy a máshol élı 

rokonokkal találkozhassanak. Elsısorban a távolság függvényében alakulnak a kapcsolattartás 

mennyiségi jellemzıi, nem mindegy ugyanis, hogy hány perc vagy óra távolságban vannak 

egymástól, és hogy mekkora könnyedséggel juthatnak el egymás lakhelyére.  

P. István édesanyja Egrespatakról költözött Tölgyesre. Az ott élı rokonokat minden hónapban 
felkeresi még 78 évesen is: „Még egy nagybátyám él most is, van hova elmenjek. […] Aztán 
minden hónapba, amikor szabad vagyok, a hónap esı felibe el szoktam menni hozzá. Minden 
hónapba elmegyek. […] Mikor kellett elmenjek Egrespatakra, me minden hónapba megyek: na, 
most fiúk, mék jön velem Egrespatakra? Há mikor tetszik akarni menni? Na, elmegyek én, vagy 
elment a másik fiam. […] Csak egy-egy nap mentem, egy napra. Há itthun is vagynak tyúkok, 
aztán nem lehet itt hagyni. Így is jó. Meglátogatom.” 

Fontos kapcsolatalakító tényezı, hogy élnek-e családtagok is a rokonokkal egyazon 

településen. Amennyiben ezek a kapcsok kihalnak vagy elköltöznek, a találkozások megritkulnak, 

esetleg megszőnnek. Típusesetként említhetıek a külföldön élık, akik évente egyszer, többnyire 

nyaranta hazalátogatnak néhány napra, és végigjárják a rokonságot. Nagyobb részt Magyarországról 

érkeznek, de vannak távolabb élık is, akik ha nem is évente, de mégiscsak eljönnek idınként, hogy 

ne csússzanak ki egymás információs- és látókörébıl, hogy ne rekedjenek meg a rokonság 

ideológiai térfelén.  

A messzire került rokonok – akár földrajzilag, akár érzelmileg – összefogásának, a kapcsolat 

felélénkítésének egyik sajátos, de csak igen ritkán alkalmazott módja a találkozók szervezése, ami 

lehetıséget nyit arra, hogy az egyes tagok között meggyengült vagy megszőnt csatornák ismét 

aktivizálódjanak.  

M. Lídia kezdeményezésére 2006. nyarán unokatestvér-találkozóra került sor. Négy generáció 
volt jelen, a legidısebbek közül hárman voltak – már csak ennyien élnek.  
Interjúrészlet 2006-ból: 
„…a családnak egy része hívı, a másik része nem, tehát református, és akkor mindegyik a saját 
vallásába, saját csoportjába, s valahogy etávolodtunk. És akkor bennem felötlött, hogy ezt jó 
lenne kicsit… Meg miután a szülık is, nagyszülık is meghaltak. Míg éltek a nagyszülık, mindig 
találkoztunk, mer disznótorokon meg ilyesmi együtt volt a család. S akkó úgy valahogy, ahogy 
felnıttünk, meg mit tudom én, nagyszülık már nem éltek, kevesebbet találkoztunk. És akkor 
most bennem felvetıdött egy olyan, hogy jó lenne találkozni, hogy közelebb kerüljünk, már úgy 
egészen eltávolodtunk egymástól, és hogy legyen kapcsolatunk több egymással.” Interjúrészlet 
2007-bıl: 
“Azóta tényleg szorosabb lett a kapcsolat? 
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Úgy valamivel, igen. Hát azért annyira nem, mert azóta nem sokat találkoztunk, de úgy az 
unokatestvérekkel vót, amékkel találkoztam. Például pont a múlt héten voltunk együtt hárman. 
Meghívtak, amék Zsibón lakik unokatestvérünk, neki volt az imaházba ilyen evangelizáló hét, a 
baptista imaházba. Aztán nem voltam náluk még soha, otthol se, de az imaházba se. És akkor 
meghívott, hogy menjünk. És mondtam, ha még valaki… És még jött a húga, meg az édesanyja, 
a húga családostól meg az édesanyja, és akkor elmentünk.  
Akkor ez mindenképpen egy eredmény. 
Igen. Úgy azért csak többet érdeklıdünk egymás felıl, hogy melyik mit csinál.” 

 

III.1.b. Segítség idıseknek és idısektıl 

A rokonsági kapcsolat formálódására és megmutatására igen alkalmas a segítségnyújtás. Ez az a 

terep ugyanis, ahol aktivizálhatóak a rokonsági kapcsolat tartalmai, illetve ahol explicitté válnak a 

szelekció eredményei. Az a széles kör, ami elvileg rokonságként rendelkezésére áll valamennyiük 

számára, csak egy potenciális készlet, a segítésre nyitottak és hajlandóak csoportja ennél jóval 

szőkebb. Szabályozzák közösségi morális normák a rokoni kapcsolatokat és az azon áramoltatandó 

szolgáltatásokat, de a meghatározó mégis az érzelmi érintettség mértéke. A közösségi szankció és 

közvélemény ereje ugyanis annyira csekély, hogy ha nincs belsı késztetés vagy nem vált belsıvé a 

normatív elvárás, gyakorlatilag büntetlenül ki lehet csúszni az elvárások alól.  

A rokonsági segítségnek három formáját különítem el, és az alábbiakban ezek alapján 

folytatom az elemzést: 

– családot helyettesítı, kiegészítı segítség, 

– családi erıforráshoz hozzáadó, erısítı segítség, 

– családot felülmúló, többlet / speciális segítség.231 

A tölgyesi segítségnyújtás-koncepció és a szolidaritás eloszlása / elosztása összhangban van a 

kapcsolathálóba kódolt rétegzettséggel.232 Elsıként és legnagyobb mértékben a családtagokat 

kötelezi, ahogyan az elıbbi fejezetbıl részletekbe menıen megismerhetı. Ezt követıen viszont a 

rokonság következik, melynek tagjai számtalan szálon kötıdnek egymáshoz, és számtalan esetben 

járulnak hozzá egymás boldogulásához, a problémák megoldásához, a nehéz helyzetek 

áthidalásához. És itt most ismét hangsúlyozom, hogy a gyakorolt rokonság a rokonsági körnek csak 

egy töredéke, tehát az elıbbiekben elmondottak a segítségnyújtásra szintén érvényesek, már csak 

azért is, mert a kapcsolatépítés és -ápolás alapját a találkozások képezik, és az egymás felé forduló, 

egymásért tenni hajlandó és akaró hozzáállás csak ezután, ebbıl kiindulva és erre támaszkodva 

valósulhat meg.  

Elsısorban a nyitottságot hozom szóba, a készséges magatartást, ami figyelemmel követi a 

hozzátartozók életét, s amint problémát észlel, késlekedés nélkül kínálja fel segítségét.  

                                                           
231 A rituális segítséget és a gondozást a továbbiakban külön kiemelten, részletesebben mutatom majd be.  
232 Utasi Ágnes a szociális háló koncentrikus körei alapján elemzi a segítségnyújtást. Utasi 2002. 20–29. 



 174

„Ippeg az este a keresztfiam. Látta, hogy jön a doktor, nézte, hogy vajon hova megy. Amikó 
látta, hogy jön ide be, akkó mán mindjár jött, hogy: mi baj van, még láttam keresztmamát. 
Olyan rosszul lettem hirtelen. Aztán jóra lettem, az inekció mindjár elvette azt a görcsöt.” 

Lévén, hogy a segítségnyújtásra vonatkozó imperatívuszok nem élesek, nem feloldhatatlanul 

direktek és személyre szabottak, illetve nincsen drasztikus határvonal az egyes körök között, hanem 

fokozatos és flexibilis az átmenet, elıfordulhat, hogy a rokonság valamely tagja lép be családtag 

helyébe, és látja el azt a feladatot, amit ez utóbbiaknak kellene megoldaniuk. Erre fıként akkor 

kerül sor, amikor a család nem rendelkezik az igényelt erıforrással – egyáltalán vagy temporálisan 

nem –, így nem is tudja felkínálni azt, valamint akkor, ha épp az adott helyzetben valami – idıhiány 

vagy betegség – akadályozza abban, hogy megtegye a szükséges lépéseket.  

Mivel a segítségnyújtás kölcsönös, itt is külön kell említeni a mindkét irányba tett 

gesztusokat. Az aktív korban és egészségi állapotban lévı idısek beléphetnek családtagok helyébe, 

és igen fontos feladatok ellátására vállalkozhatnak. Leggyakrabban a testvér terheinek átvállalásáról 

van szó: unokára vigyáznak vagy beteget ápolnak. Ennél ritkább, de nem példa nélküli, az árván, 

félárván maradt gyerekek – többnyire csak részleges – felvállalása, képviselete, a róluk való 

gondoskodásban való részvétel. Erre a nagyszülıkön kívül a szülık testvérei vagy a keresztszülık, 

akik a keresztség alkalmával fogadalmat tesznek errıl, vállalkoznak, a távolabbi rokonok csak a 

kisebb és idıszakos segítségnyújtás erejéig implikálódnak. Az idısek által igénybe vett segítségek 

közül a leggyakoribb az autóhasználat, amivel a rokonok lehetıvé teszik, hogy eljussanak az 

orvoshoz, a templomba, a temetıbe vagy bárhova máshova.   

Amennyiben a családot körülvenni, erısíteni és kiegészíteni tudja egy szoros, bár kevésbé 

erıs kötéseken alapuló szolidáris háló, számtalan elınnyel jár. Az instrumentális segítségtípusok 

közül a leggyakoribb a házépítésben való részvétel, kıhordáshoz való hozzájárulás. De ezeknél 

fontosabbnak tartom az emocionális és szociális segítségnyújtást, ugyanis az elıbbitıl eltérıen ez 

pénzzel és külsı személlyel nem váltható ki, alapvetı jellemzıje, hogy egyedül a rokonság képes 

ellátni. Legszembetőnıbben a migrációs tendenciák mentén észlelhetı. Látható egyrészt, hogy a 

Tölgyesre beköltözık milyen nehézségekkel küzdenek, ha nincsenek helyben rokonaik. Sem a 

baráti, sem a munkatársi, sem a szomszédsági kapcsolatok nem képesek pótolni, bármennyire is 

erısek legyenek, a rokonsági köteléket. Amennyiben sikerül felkapaszkodni legalább egy affinális 

szálra, az integráció nagy eséllyel kivitelezhetı, de ha mindkét házasfél más faluba való, komoly 

hiányosságokkal, áthidalhatatlan résekkel kell küzdeniük egy életen át, vagy legalábbis addig, amíg 

valamelyik gyerekük tölgyesivel köt házasságot, és így megnyílik az út egy bejárható, belakható 

affinális kör felé.  

„Amikor idekerült, nem illeszkedett be a faluba? 
Nem volt idım rá. Ott voltak a gyerekek. A gyerekek a mai napig hazajárók, mindegyik. És volt 
kertem, és jártam dolgozni. Úgyhogy ez nekem annyira elvette az idımet. Meg ıszintén 
mondom, hogy a mai napig se bízok az emberekben. Nem tudtam beilleszkedni, nem tudtam 
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gyökeret ereszteni sohase. […] Itt borzasztóan győlölik az idegeneket. Minden szóra 
odadobják, hogy idegen, mit keres itt. Nagyon, de nagyon. Volt olyan eset, hogy elmentem 
tejért – de most már nem hordom rendszeresen, veszek egy héten kétszer a piacon vagy az 
utcán a sarkon –, és ment egy asszony egy kanna tejjel, és mérte a tejet. Én is ott álltam az 
edényemmel, és láttam, hogy jött befele egy idıs bácsi, hozta a flakonját, és intett neki, hogy: 
jöjjön, mert már csak két liter van. És én ottmaradtam tej nélkül. Mert télen nagyobb probléma 
a tej, így hallottam én, akkor szoktak elleni a tehenek, vagy valami, nem tudom, hogy van. És ez 
nekem annyira fájt: miért, amiért engem nem ismer, csak úgy el lehet bánni velem? Nem veszek 
tıle többet tejet, megveszem a románságtól, akik jönnek. Mert ezek a tölgyesiek csak úgy 
egymás közt. Nagyon éreztetik, hogy az idegen.” (25 éve él Tölgyesen.) 

A Tölgyesre visszaköltözık is a rokonság meglétének fontosságára építik fel migrációs 

élettörténetüket. Nem arról van szó, természetesen, hogy egyetlen elvándoroltnak sem sikerült 

beilleszkednie új lakhelyén, hanem csupán azokról, akik visszajöttek, és ebbıl a perspektívából, 

retrospektíven, migrációs kudarcról szóló narrációjukat úgy formálják meg, hogy központi eleme, 

forduló / fordító pontja a rokonság.  

„És miért nem maradt ott Laci bácsi? 
Azír me ott mán nem vót semmi rokonság, egyedő vótam. És törtínt egy járvány, elírt, beteg 
vótam, nem nyitotta rám senki az ajtót. Mire megtudták ezek, hogy jöjjenek el hozzám látogatni, 
mán feküdtem egy hétig is.” 

Részben megállapítható, hogy a rokonsági hiány észlelésének mértéke függ a család 

meglététıl és a felnıtt gyerekek lakhelyétıl. Ez ugyan egy nagyon fontos szempont, de mégsem 

általánosítható, hiszen olyan idıs asszony hazaköltözésérıl is beszámolhatok, aki mindkét fiát 

otthagyta, mert velük együtt is gyökértelennek és elveszettnek érezte magát az idegenben.  

Visszaköltözéskor a legfontosabb visszailleszkedési stratégia a rokonság aktivizálása: régi 

kapcsolatok felelevenítése, a kötések megerısítése, az egyes családok életébe való minél mélyebb 

és sokszálúbb integrálódás. Kezdetben már annak a tudata is nagy horderıvel bír, hogy a rokonsági 

kör elérhetı távolságban van. A rokonságban rejlı potenciális erıforrást pedig világosan jelzi az, 

hogy az évek, évtizedek folyamán ellaposodott, netalán kiüresedett kapcsolatok ennyi idı távlatából 

is képesek feltöltıdni, ha ismét egymás közelségébe kerülnek, és egyik fél kezdeményezi a 

kapcsolatfelvételt – úgy vélem, ezt igen fontos hangsúlyozni.  

Végül pedig azokra a segítségekre térek ki, amelyek valamilyen többlettel, valamilyen 

speciális plusszal járulnak hozzá a rokonsághoz tartozók boldogulásához. Ez vagy valamilyen 

többlettudással, sajátos társadalmi pozícióval való rendelkezés okán válik lehetségessé, vagy 

valamilyen helyzetadottsággal, ami a rokon számára többletet jelent egy bizonyos életszituációban. 

Hadd említsem a távol élı nagybácsik, nagynénik vagy más, akár távolabbi rokonok szerepét: 

szállásadókká válhatnak egyetemista gyerekek számára, beteglátogatók lehetnek nagyobb városok 

kórházaiba utaltak esetében, csomaghordói feladatot láthatnak el katonáskodók vagy pályakezdık 

számára, vagy menedékhelyet nyújthatnak egy idıre leányanyák részére. De jelentısége van a 

rokonságnak csupán mennyiségében is, ha közösségként tud fellépni. Puszta számszerősége 
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befolyással lehet vágyott pozíciók elérésében / elvesztésében, melynek tipikus esetei a presbiter-, a 

gondnok- és a fıgondnokválasztások. 

 

III.1.c. „Nem bornya, nem nyalja.” – A rokonság szerepe az idısgondozásban 

A rokonság ugyan nagyon fontos komponense az egyének szociális hálójának, viszonylag stabil és 

biztos szolidaritási bázisnak tekinthetı, de kötései a családhoz képest kevésbé erısek. Nem 

köteleznek olyan mértékben sem a külsı, sem a belsıvé tett morális normák. Csak potenciálisan. 

Lényegesen nagyobb a szabadság a normák belsıvé tételét illetıen. A rokonság tágabb halmaz, és 

az egyes elvárások csak igen csekély mértékben irányulnak meghatározott rokonsági pozíciók felé. 

A mozgástér viszonylag nagy a tekintetben, hogy kinek kell / kellene vállalnia, vagy ki nyitott 

egyes feladatok felvállalására. A rokonsági kapcsolat története, a hosszú idık során kialakult 

viszonyok, a felhalmozott érzelmek, a letisztult és rögzült szelekciók azok, amelyek hatással vannak 

a rokonságban felmerülı problémák megoldásában való részvételi hajlandóságra. A családon belüli 

munkamegosztással ellentétben itt a kényszerhelyzet vagy kényszerérzet sokkal kevésbé játszik 

szerepet, ehelyett viszont az egyéni preferenciák és vonzalmak, az egyéni módon kiépített rokonsági 

kapcsolattartalmak válnak döntıvé.  

Az eddigiekben bemutatott különbözı segítségfélék idıben, munkában és pénzben nem nagy 

mértékőek, a velük járó felelısség is meglehetısen csekély. Egészen más a helyzet az idısgondozás 

tekintetében. Elsısorban azért, mert teljes és hosszútávú elkötelezettséget jelent, amibıl ugyan ki 

lehet lépni, formálisan legalábbis, de a közösségi szokásjog alapján a bevállalt feladatot végig kell 

vinni, a felbontott szerzıdés – legyen akár legálisan megkötött, akár szóbeli megegyezésen alapuló 

– cserbenhagyásként értelmezıdik, s mint ilyen, nem elfogadott problémamegoldó vagy -könnyítı 

stratégia. Másrészt pedig az idısgondozást jelentı feladatok, valamint a gondozás során 

felmerülhetı gondok természetükbıl kifolyólag komoly felelısséget jelentenek. Nem véletlen tehát, 

hogy alapvetıen a család hatáskörébe tartozónak tartják. Mint ahogyan az sem véletlen, hogy a 

terhek nagyságát tisztán látva a családtagokat vélik legalkalmasabbnak a feladat megfelelı 

elvégzésére – lévén, hogy az érzelmi érintettség, mint minden feladat minıségi elvégzésének 

alapfeltétele, a családon belüli kötések esetében a legnagyobb. Ám nem örvendhet minden idıs 

leszármazottaknak. Bár Tölgyesen a gyerekvállalás fontos része a családalapításnak, és önkéntesen 

vállalt, akart gyerektelenség nincsen, vannak házaspárok, akiknek meg kell békélniük a közvetlen 

generációs kontinuitási lánc megszakadásával. Ennek hiányában viszont fokozott mértékben van 

igényük és szükségük a rokonság aktivizálására, – egészen pontosan: – egy szőkebb kör 

kialakítására és megerısítésére, amivel megformálhatják önmaguk számára azt a biztonsági bázist, 

amivel védtelenségük és kiszolgáltatottságuk érzetét csökkenteni tudják. Eközben pedig a rokonság 
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hierarchikus felépítettségének koncepciójából kifolyólag úgy vélik, hogy a rokonság, ha pótolja is 

idınként a családot, nem képes vele egyenlı minıségi szintre jutni, azaz maradéktalanul betölteni a 

helyét – erre utal e részfejezet címe igencsak sommásan. A kiszolgáltatottságtól félı és a 

kedvezıtlennek ígérkezı perspektívák láttán gyerekes szülık ugyan belefoglalják idınként saját 

aggodalmaikat a gyerektelenek helyzetérıl való vélekedésükbe, de ezek sokkal inkább szólnak saját 

félelmeikrıl, mint a tényleges helyzetmegítélésrıl.  

„Azoknak a legnehezebb, akiknek nincsen gyerekük. A legnehezebb vagy a legkönnyebb.  
Milyen szempontból könnyő? 
Olyan szemszögbő, hogy ık azt csinálnak, amit akarnak. Mik meg úgy kell elviseljük a dógokat, 
ahogy lesz. Nem? İnekik, ha nem tetszik, bonthatják fel a szerzıdést, de ha nekünk ha fát 
vágnak rajtunk, akkor se esne jól, hogy másnak adjam a kis vagyonomat. Ez így van.” 

A gondozóválasztás szabadsága és a gondozással szemben támasztott igények érvényesítési 

lehetısége többnyire illúzió, hiszen meglehetısen szők azoknak a köre, akik közül választhatnak és 

akik vállalkoznak, másrészt pedig a gondozó – gondozott közötti viszony hierarchikusan rendezett, 

mégpedig a gondozó javára, annak ellenére, hogy nem önzetlen segítségrıl, hanem jócskán 

megfizetett munkáról van szó.  

Míg a gyerekesek esetében elıre kiszámítható és behatárolt azoknak a köre, akikbıl a 

gondozók kikerülnek, illetve többé-kevésbé kötött a családtagok közötti kapcsolat, vagyis bele van 

kódolva, hogy ki vállalja magára a gondozás feladatait, addig a gyerektelenek esetében elıre nem 

látható, megnyugtatóan ki nem számítható és csak korlátozottan tervezhetı mindez. Hosszú és 

bonyolult szelekciós folyamat vezet az örökös megtalálásához – összetett alkufolyamatok zajlanak 

mindkét oldalon éveken vagy akár évtizedeken keresztül.233 A keresés, az aggodalmak, a késıbbi 

problémák miatti idıbeni önbebiztosítás igen korán elkezdıdik. Az elsı fázis a gyerekvállalással 

kapcsolatos küzdelmek köré szervezıdik, amikor sorra járják az orvosokat és kipróbálják a 

különféle kezeléseket annak érdekében, hogy saját gyermekük legyen. Amikor tudatosodik a 

házaspárban, hogy mindez hiábavaló fáradság, és elfogadják, hogy ezen változtatni nem tudnak, 

megkezdıdik a küzdelem a hiány pótlása érdekében. Erıteljes a különbség gender alapon az 

aktivitás mértékét illetıen. A nıknek ugyanis már ettıl a pillanattól igényük van arra, hogy 

gyerekekkel vegyék körül magukat, hogy találjanak valakit, akivel anyai vagy ehhez közelítı 

érzéseket táplálhatnak, és ezért nagy áldozatokat hajlandóak hozni. A férfiak ellenben csak késıbb, 

az idıskori kiszolgáltatottság és magány miatti aggodalmak jelentkezésekor kezdik motiváltnak 

érezni magukat arra, hogy a házhoz kerüljön egy gondoskodói szerepkörre alkalmas fiatal. A 

kezdeti családi ciklusok idején viszont inkább akadályozói és elhárítói a probléma – szerintük 

elhamarkodottnak érzett – rendezésének.  

                                                           
233 Az örökbefogadás kérdéskörére az elızı fejezetben is kitértem. Ott a család jelentéseinek és határainak 
felvillantásához tartottam szükségesnek elemezni, itt viszont az idısgondozás biztosításának küzdelmein van a 
hangsúly.  



 178

„Judit néni nem is gondolt arra, hogy gyereket fogadjon be? 
Én akartam, de az én uram nem nagyon vót benne. Vót itt a 7-es iskolánál egy nagybányai 
aranyos kisleány. A szülei elhaltak. Nagy víz vót, és a víz alkalmáva haltak el a szülık. És a 
nagymamája nevelte. És közbe a nagymama már idıs vót, és beadta… De nem vót ı egy 
nemnormális gyermek, me itt ugye olyan gyermekik vótak, akik olyan nemmormálisok vótak. És 
akkó itt vót egy asszon, aki ott vót könyvelı. És mondta valaki, hogy van itt egy nagybányai 
kisleány, mutatták is. Én beszéltem is vélle. Aranyos, én szerettem. Közbe vót itt egy zsibói 
kisleány, aki járt ide ki szógálatba, az iskolába. De ık vótak négyen vagy ötön tesvérek. És én 
megkérdeztem… Mindig vitte szombaton haza a gyermeket, hétfın meg hozta vissza. És 
megkérdeztem azt a könyvelınıt, mit szól ehhez a kislányhoz, hogy viselkedik, normális? Hát, 
Judit néni, én nem mondom, aszongya, de valami fogyatékosságot csak lát benne idegileg. Azt 
szerettük vóna elvenni, de nem mertük. Na de az a zsibói leányka evitte, hazavitte és a nevükre 
vette. Én azóta nem tudok semmit. A nevét se tudom mán, régen vót ez.” 

Az idegen gyerek örökbe fogadását Tölgyesen két dolog is akadályozza. Egyrészt nagymérető 

bizalmatlanság övezi a rokoni körön kívüli gyerekeket, ami pedig arra enged következtetni, hogy 

településünkön a szociokulturális rokonság nem tud a konszangvinálissal egyenértékővé válni. A 

vérségi alapot tekintik az egyetlen biztosítéknak a kapcsolat jó mőködésére. Ez lehet csak a 

garancia arra, hogy nem hagyja el ıket annak érdekében, hogy megkeresse saját vér szerinti 

kötıdéseit, illetve arra, hogy a közöttük lévı kötés jó minıségő marad, és nem fordul át semmi 

olyasmibe, ami nem vállalható. Mindkét aggodalmat elrettentı példázatokként közkézen forgó 

folklórszövegek erısítik.   

„De nálunk, a mi falunkba az árvaházbú vett ki egy család, de bizon ráfizetett. Az árvaházbú 
vették ki, egy kisleány vót. Egy nagyon-nagyon ügyes asszon vót, és majd a gyermek mikó fenıtt 
kifogott a mostohaapjáva.” 

Másrészt a vagyon vér szerinti kontinuitásához való erıteljes ragaszkodás szabályozza az idegen 

származású gyerekekhez való elutasító viszonyulást. Ha nincsenek is leszármazottaik, és nem 

lehetséges a vagyon közvetlen közvetítése, már az is megnyugtató, ha legalább a vérségi 

kapcsolathierarchia szerinti legközelebbi utódnak hagyhatják.  

„Úgyhogy nagyon boldogan halt meg, hogy a mama nem marad itt magába, és hogy jó kezekbe 
van, és a Molnár családbú nem is ment ki a lakása, se semmi.” 

Az örökösök potenciális köre tehát a testvérek gyerekeire redukálódik, a választásnak innen 

kell megtörténnie – legalábbis ezt tartják szerencsésnek. Amennyiben ez nem jár sikerrel, mert nem 

találnak közöttük olyat, akire kellı mértékben rá akarják és merik bízni magukat, vagy esetleg nem 

vállalja el ıket senki, akkor a kör kiszélesedhet, és szóba jöhetnek más konszangvinális rokonok is, 

esetleg keresztgyerekek.  

A választás hosszadalmas folyamat. Bonyolult, emocionális szempontokat magában foglaló 

szőrırendszer mőködése mentén zajlik. A két legfontosabb eleme a kapcsolat érzelmi telítettsége, 

mélysége, valamint a tartósságáról, erısségérıl alkotott sejtések / remények. Idejük bıven van, 

ritkán, kivételes esetekben fordul elı ugyanis, hogy a gyermek már kiskorúként átkerüljön a 

szülıtıl a fogadott szülıhöz. 
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„A nıvérem? Aztat Bályokra odaadták kicsi korába örökbe. De milyen keservesen adták?! 
Mikor én születtem az én nıvérem 1 éves és 13 napos vót, pici vót ő is. És akkó édesanyám 
olyan nagy beteg lett, így mesíltik, skárlátos lett, régen nem tudták gyógyítani, meg se tudták 
fogni, lepedıbe forgatták. Olyan nagyon nagy beteg vót. És akkó mindig mondták, hogy e ke 
vinni egyik kicsi gyermeket. De én még pici vótam, nem vihettek e. Ő vót a zajosabb, őtet vittík 
e. Anyámnak vót egy tesvére fírhez menve Bályokra, nekik nem vót gyerekik. S akkó evittík, de 
nem úgy vittík el elıszı, hogy örökbe, hanem csak. Aztán addig, addig könyörögtek, míg… De 
édesapám tán míg meghalt se nyúgodott bele soha, soha, soha. De a nagymamám is, az anyám 
is, a nagynéném is: kire marad ott Bályokon a nagy vagyon? Me nagy vagyon vót. Ha nincs egy 
gyerekik se, kire hagyja? Nem adták a nevökre, csak mikó mán ő 18 éves vót, asszem ő magátú 
ment át a nevökre. Nem adta apám, semmikippen nem akarta.” 

Az örökösfogadás ideje többnyire a gyerek nagykorúvá válása környékére tehetı, ami 

egybeesik az önálló élet kezdetéhez szükséges fészekszerzéssel, családalapítással. A végsı döntésre 

pedig két szempont alapján kerül sor: az idısek emocionális jellegő választási preferenciája, 

valamint a fiatal materiális lehetıségei és szükségei a meghatározóak. Egyik oldalon tehát azt látni, 

hogy a gyerektelen házaspárok – elsısorban a nık – évtizedeken keresztül temérdek energiát 

fektetnek abba, hogy magukhoz édesgessék a rokonság gyerekseregét, és szeretetre épülı kötéseket 

alakítsanak ki. Másik oldalon viszont anyagi természető mérlegelés történik, ugyanis csak azok 

vállalnak fel idısgondozást, akiknek ez az egyetlen lehetıségük az önálló élethez szükséges ház 

megszerzésére.  

Az elkötelezettség kialakítása és rögzítése korántsem egyszerő és zökkenımentes folyamat, 

egyik fél számára sem. Számtalan bizonytalanság, hezitálás, vonakodás kíséri. Éppen ezért mégis az 

a gyakoribb, hogy az idısek felvállalására csak az utolsó pillanatban kerül sor, amikor már nem 

lehet tovább halasztani és kibújni a feladat, a felelısség alól.  

„És senki nem nagyon akarja vállalni őket, nem kötelezi el senki magát az öregér. Úgy van 
mindenki, hogy éli a saját kis életét. […] Itt még mindenki csak látogat, de senki nem vállal 
felelısséget. […] Ha baj van, segítünk, de hogy konkrétan elkötelezzük magunkat, az nem.”  

A gond ekkorra az, hogy a második generáció már anyagilag megteremtette egzisztenciáját, 

van háza és megélhetése, így sokkal kevésbé motivált a plusz terhek felvállalására. Ráadásul, mivel 

a szüleik is körülbelül ekkorra jutnak el abba az életkorba, amikor egészségi problémáik 

megszaporodnak, egyre nagyobb mértékben van szükségük gyermekeik segítségére, így az 

örökösnek óhajtott rokonok leterheltnek érzik már magukat, és vonakodnak a gondok 

megduplázásától.  

„Fiú: Ránk is számított, de Mocsolyán [apósáéknál] épp elég baj van. Hun Zilahra kell 
fussunk, hun Kolozsvárra kell fussunk [orvoshoz], nem lehet többet vállalni. […] 
Apja: Most jól vannak [a gondozásra várók], jó nyugdíja van mind a kettınek, nincs probléma, 
de ej, Istenem, ha az ember összeesik, akkor az nagy dolog. És az a helyzet, hogy még viheti 10 
évig, míg összeesik. Most a felesége [értsd: fia felesége] kezelje azér a házér? Inkább 
süllyedjen el a világ! Van nekünk ház elég.” 

Ilyenkor tulajdonképpen két szálon fut a történet, és csupán ezek megléte mozdíthatja el a 

patthelyzetet a megoldás felé – és itt igen erıteljesen mutatkozik meg az idısek kiszolgáltatottsága, 
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akik ugyan felkínálják mindenüket, de ez még nem elégséges jövıjük rendezéséhez, rá vannak 

szorulva a másik oldalon formálódó szempontokra, és az alkufolyamatban ez a döntı. Egyrészrıl 

továbbra is az anyagi motiváltságot láthatjuk, csak egy kis elcsúszással: a második generáció 

mérlegeli az elsı generáció vagyonszerzési lehetıségeit, és amennyiben ezt akadályoztatottnak, 

nehézkesnek ítéli meg, magára vállalhatja nagynéni / nagybácsi gondozását annak érdekében, hogy 

gyermekét házhoz juttassa. Másrészrıl viszont az emocionális elkötelezettség is mőködésbe lép, 

amennyiben az évtizedek folyamán az idıseknek sikerült mély tartalmakkal feltölteniük valamely 

rokongyerekkel a kapcsolatot, és ezt olyan mértékben rögzítették, hogy kiszolgáltatottságuk 

fokozódása idején a másik oldalon a felelısségérzet és a segíteni akarás nem marad el.  

„Én vótam a szemök fénye kicsi koromtú mindig. […] nagyon szeretett. Nagyon szerette a 
gyermekeimet is. Mán vagy 6-7 évbe jártunk ide, úgyhogy minden dógokba addig is segítettünk 
akkó is, amikó még nem vót pappirrú szó. […] Nem most akartak minket, mindig mondta, hogy 
vállaljuk fe. De nekem is három gyermek… Kicsik voltak. Még Katika is, és már három évre 
jött a kicsi. Úgyhogy míg olyan kicsik vótak a gyermekik, én nem is akartam. Ők nagyon 
akarták. Kezdte-végezte, hogy ha nem vállalom én, akkó ő nem akar élni. Nagyon odáig vót. A 
kórházba bementünk hozzá januárba, me akkó édesapám bevitte, és este nem jött haza, és 
idegesek vótunk, hogy mér nem jött haza. Hát az úgy magára húzott, hogy egy fél órát tartott 
tán rajta az ágyon, me úgy sírt, hogy ne hagyjuk e, e ne menjünk.” 

Ahogy ebbıl a szövegrészbıl is kiderül, amíg csak lehet, hárítják a gondozói szerepkör vállalását. A 

segítséget nem vonják meg ugyan az idısektıl, de egészen addig nem kötelezik el magukat 

teljességgel, amíg nem muszáj. Ám az, hogy mikor jön el a muszáj pillanata, értelmezés és 

észrevételi hajlandóság függvénye. Ezen a ponton pedig nagy valószínőséggel keletkeznek 

különbségek az idısek és a fiatalabbak között. A vonakodás legszélsıségesebb példájaként M. 

Károly esetét mutathatom be. 

M. Károly nem nısült meg, gyereke sincsen – néhány szomszédasszony tudni véli, hogy van egy 
törvénytelen gyereke, de mivel nem tartja vele a kapcsolatot, azaz nem felvállaltként és 
társadalmilag el nem ismertként / ismertetettként kezeli, a magam részérıl nem tulajdonítok 
jelentıséget ennek a kapcsolatnak. 67 éves koráig édesanyjával élt. Anyja halála óta egyedül 
van a szülıi házban. Öten voltak testvérek, már csak hárman élnek, ketten Tölgyesen. 
Testvéreinek gyerekei, unokái vannak, de egyikıjükkel sem alakított ki korábban szoros 
kapcsolatot. Most viszont 79 évesen arra vár, hogy valaki gondoskodjék róla, mert már csak 
bottal tud járni, a boltig is alig tud elmenni, ráadásul egy évvel ezelıtt kidılt a ház egyik fala, ı 
már nem tudja megjavítani, és ha nem tesznek valamit a rokonai, rövidesen rászakad az egész 
ház. Viszont senki nem vállal teljeskörő felelısséget, hanem inkább részfeladatokat végeznek el: 
a nıvére mossa a ruháit, a nıvére unokái visznek ennivalót, bevásárolnak, idınként látogatják. 
Valamennyien tudják, hogy lépni kellene, mégsem teszik. Hiányosságok vannak a motivációk 
szintjén. Egyrészt nem érzik magukat érzelmileg elkötelezettnek, másrészt az örökséggel sincsen 
minden rendben, ugyanis M. Károly édesanyja állítólag – de még senki nem járt utána a 
hivatalos verziónak, ugyanis attól tartanak, hogy az érdeklıdıt a testvérek, unokatestvérek 
harácsolónak fogják tartani – odaajándékozta a ház felét az egyik testvérnek, így az 
idısgondozást felvállalónak nem maradna annyi az amúgy sem sokat érı házból, hogy megérje 
a terhek vállalását.  
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A rokonságnak az idısgondozásba való bevonásának lehetıségeirıl és formáiról szóló 

bemutatás utolsó gondolataként arra térek ki, hogy a szelekció eredményeképpen kiválasztott 

gondozó és a gyermektelen házaspár közötti kapcsolat hogyan mozog a rokonság és család 

kategóriák határmezsgyéjén. Két szálon indulhatunk el ennek a megismerése felé. Az egyik 

mindenképpen a diskurzus. Figyelmet érdemel a megszólítás: azok a gyerekek, akik kiskorúként 

kerülnek nevelıszülıhöz, használják az anyám és apám megszólításokat – miközben nemzı 

szüleiket töretlenül édesanyámnak és édesapámnak nevezik –, a felnıtt korban fogadott örökösök 

viszont nem élnek ezekkel a terminusokkal. Továbbá a kapcsolatról való beszédmódot említem, ami 

szintén az örökös odakerülésének életkora szerint differenciálódik: a gyerekként örökössé válók 

családtagnak érzik magukat, a többiek nem, bár néha emocionálisan túlfőtötten mégis beszélnek így 

helyzetükrıl: „Úgyhogy nagyon büszke vót rá, hogy van lánya, veje és három unokája.”  

A másik szempont, ami alapján a rokonság és a család közötti átjárás finom árnyalatait 

megsejthetjük, az öröklés témakörébe tartozik, ami az elıbbivel ellentétben nem az in-group 

megformálásáról nyújt információt, hanem épp a leválasztás gesztusáról, arról, hogy a nemzı család 

milyen mértékben kezeli a magáénak, és milyen mértékben taszítja át egyik tagját egy másik 

családmagba. Amint már korábban elemeztem, nincsen közösségi konszenzus arra vonatkozóan, 

hogy a kilépı jogosult-e örökölni orientációs családjából. Két elv létezik, de mindegyiknek 

megfogalmazódik az ellenkezıje is, így nem beszélhetünk kidolgozott és általánosan elfogadott 

normáról. A gyerekként vagy fiatal felnıttként örökössé váltak esetére – fıleg, ha fel is vette a 

nevelı szülık családnevét – vonatkozóan azt mondják, hogy nem részesülhet a szülıi örökségbıl, 

elvégre a másik helyen minden az övé. Ettıl függetlenül a háttérben nem szőnik meg a 

konszangvinális kötıdés fontosságának érzése:  

„De én azír odaadnám a részit […].  
Nem tetszik úgy gondolni, hogy ott ı olyan nagyon sokat örökölt…? 
Akkor is, az nem az én szüleimtő van. Elig vót az neki, hogy ő odament.” 

A felnıttként idısgondozást vállalók esetében viszont másként gondolkodnak – többnyire azért, 

mert ık nem lépnek át / róluk nem gondolják azt, hogy átlépnek a másik családba, hanem 

egyszerően csak egy fontos feladat elvégzıiként tekintenek rájuk. Amennyiben nemzı szüleik 

meghalnak, ugyanúgy részesülnek az örökségbıl, mint az összes többi testvér, és önkéntességi 

alapon van rájuk bízva, hogy lemondanak-e a többiek javára, amiért ık jogosultak más helyrıl is 

anyagi többletforráshoz.  

 

III.2. Rituális – szakrális erıtér 

A rokonsági kapcsolatháló mőködésének további nyomon követésére igen informatívnak találom a 

rituális – szakrális alkalmak vizsgálatát. Olyan dimenziója ugyanis ez a társadalmi gyakorlatnak, 
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ahol szintén sor kerül a rokonság manifesztálására és formálására. A gyakorlati – szociális erıtértıl 

eltérıen itt az elıbbi nagyobb hangsúllyal van jelen, de az utóbbi sem elhanyagolandó. Ennek 

magyarázata igen egyszerő. A rituális alkalmak valamelyest formálisak, kötött kulturális 

forgatókönyvek alapján szervezıdnek, még ha nem is lezárt, hanem többé-kevésbé rugalmas 

szabályrendszerrıl van is szó. Ebbıl kifolyólag az egyes szerepkörök és az ego kapcsolathálója 

között számos direkt (csak egy adott személy tölthet be egy adott rituális státust) és féldirekt (egy 

státust akár több személy is betölthet, de e mozgástér igen korlátozott) megfeleltetés van. Így tehát 

az esemény a rokonsági struktúra megnyilvánulási alkalma, és nincs lehetıség a kapcsolatok 

újrafogalmazására, ki vannak zárva az egyes alkufolyamatok és a személyes szelekciók. Ám mindez 

témánknak csak az egyik oldaláról szól. Szükséges látnunk ezen kívül még néhány dolgot. Elıször 

is azt, hogy minden rituális esemény egyben találkozási alkalom is a rokonság számára, s mint 

ilyen, terepe a kapcsolatok formálásának, megerısítésének, megváltoztatásának stb. Másodsorban 

arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy minden rítust megelız egy elıkészítı szakasz, amely a 

rokonság mőködésének alkalma és próbája, valamint lehetıség a kapcsolatok tartalommal való 

feltöltésére. És amit még ezeknél is fontosabb hangsúlyoznom, hogy a különbözı rítusok a 

formalizáltság skáláján eltérı helyeken állnak, s ennek függvényében eltérı mértékben érvényes 

rájuk mindaz, amit a rituális szerepkör és a rokonsági struktúra közötti kapcsolatról az elıbbiekben 

felvázoltam.  

Mivel a fejezet gondolatmenete szempontjából a rokonsági ideológia és gyakorlat közötti 

kapcsolaton van a hangsúly, az alábbiakban annak alapján vezetem végig elemzésemet, hogy az 

egyes rítusok hol helyezkednek el a kötöttségi skálán, azaz mennyiben nyílik szabad tér a formális 

forgatókönyv árnyalására, az egyéni preferenciák érvényesítésére. Ezen a szálon haladva pedig azt 

vizsgálom, hogy a rokonság és az idısek hogyan kapcsolódnak egymásba, és igyekszem levonni 

mindazon következtetéseket, amelyekhez ebben a dimenzióban el lehet jutni.  

A legkisebb létszámú, elsısorban a családvilág megkonstruálásában szerepet játszó ünnepek 

zártak, a családtagok számára van bennük hely.234 A születésnap, a házassági évforduló, a 

szilveszteri mulatság235 olyan események, melyek ünnepi és ünnepelt alkalmakként rövid 

történetiséggel rendelkeznek Tölgyesen, és a család-kategória  érzelmi dimenziójának a 

megformálására (esetleg még a barátok bevonására) dolgozták ki. Ezeken kívül az utóbbi tizenöt 

évben számtalan munkafolyamatnak változott meg a tartalma. Vagy az történt, hogy átalakultak 

gyakorlatias tevékenységgé, és a mulatozás, az együttlét elveszítette a jelentıségét, vagy pedig a 

résztvevık köre zsugorodott kizárva mindazokat, akik a családon kívül vannak.  
                                                           
234 A családnak mint mentális konstrukciónak a megformálásáról és érzelmi feltöltésérıl az ünnepek által lásd Gillis 
2004. 89–103. Illetve Etzioni 2004. 3–40., Pleck 2004. 43–60. 
235 A szakrális tartalommal bíró évzárás és évkezdés (templomi hálaadás és könyörgés, harang meghúzása éjfélkor, 
közösség utcán gyülekezése és éneklése a torony körül) hagyományos esemény, de a szórakozással, bulizással 
összekapcsolt szilveszterezés csak alig néhány évtizedes múlttal bír.  
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„Mindenben egy nyomon haladtunk. Disznóvágások, szüretek, minden egy nyomon. De most 
már nincsenek úgy, se a szüretek, se a disznóvágások. Nem tudom mér. Elapadtunk? Vagy a 
szeretet apadt el az emberiségbe? 
Elapadt? 
Elapadt a szeret.” 

Aktuális elemzési szempontunk számára mégsem mellızhetıek. Egyrészt már eleve 

következtetések levonására jogosít fel annak tapasztalása, ahogyan megváltoztatják a résztvevıi 

kört. Ezen a ponton két állítás is megfogalmazható: a családvilág erıteljesebb kimunkálása, a 

családi in-group élesebb leválasztása a rokonságról kognitív folyamatok kifejezıje és okozója; a 

találkozási alkalmak ritkulásával együtt zsugorodik az a tér is, amiben a rokonok feltölthetik 

tartalommal a kapcsolatokat. Másrészt az elsı és a második generáció köré szervezett családi 

találkozások a harmadik generáció szintjén családok találkozását jelenti, azaz két orientációs család 

érintkezését, melyek affinális rokonsági viszonyban vannak egymással. Anyatársak és apatársak 

kapcsolatáról van szó, akik gyerekeik révén ezen ünnepi alkalmak során egyazon közösség részei. 

Kapcsolatukat elsısorban a gyerekeik közötti kötés minısége határozza meg, illetve a rokonsági 

ideológia. Amennyiben más településen, vagy épp egyazon településen, de egymástól távol laknak, 

könnyen elıfordulhat, hogy nincsen más érintkezési alkalom számukra, mint az említettek.  

„Meny: Édesapámma jó egyeztek, csak há mos mán.  
Szomszéd: Mikó vót egy disznótor, mikó fiatalabbak vótak, aj milyen gyönyörően danolt a két 
apatárs.  
Meny: Itt ebbe a szobába, itt van a kamaraajtó, túl az ablak, Biri néni hallotta, amikó 
nyitogtattunk a kamarába. 
K. Sándor: Mikó a fiamék disznót vágtak, a menyemék, azt kívánta az anyja, hogy ne 
danoljunk. Me akkó mán vót a fiam is, a másik vejem is, vót ki csinálja is. Na, mondom, gyere 
sógor236, menjünk ide a mi házunkba, itt van két szoba nekünk. Na, mondom: itt i-os 
proprietar237, húzz rá!  
Szomszéd: Szépen tudtak danolni együtt, nagyon szépen.” 

A családi ünnepek során említem az idıskorban rendezett testvértalálkozót, ami a család és a 

rokonság között húzódó határmezsgyén mozog. Egyetlen ilyen esettel találkoztam Tölgyesen. Azért 

tekintem átmeneti jellegőnek, mert olyan alkalom volt, amikor különbözı településeken és 

országokban élı, egymással meggyérült kapcsolatban lévı és régóta nem találkozó testvérek 

egyszeri összehívásáról volt szó azzal a céllal, hogy addig, amíg még élnek, legyen lehetıségük 

még egyszer látni egymást. Ezek a testvérek bár eredetileg egy orientációs családból származnak, és 

valamikor szorosan egymáshoz tartoztak, idıs korukra eltávolodtak, és csak nagyon erıs 

fenntartásokkal illethetjük közösségüket a család szóval. 

Külön csoportként kell kezelni azon ünnepeket, melyek valamikor kiterjedtebbek voltak, 

szélesebb köröket integráltak, mára viszont összezsugorodtak, de nem kerültek a család határain 

belülre. Nem kerülhettek, ugyanis a résztvevıi kör hagyományosan rendelkezik a nyitottság 

                                                           
236 Tölgyesen az apatársak és anyatársak nevezik egymást sógornak is. 
237 Itt én vagyok a tulajdonos! 
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jellegével – ez ugyan nem több résznyitottságnál, hiszen többé-kevésbé rögzített a potenciálisan 

beléphetık köre, mégis maradt rés az egyéni kezdeményezés érvényre juttatásának. A névnap, a 

karácsonyi kántálás és a húsvéti locsolás említhetı itt. Kétségkívül tapasztalható az erıteljes 

visszahúzódás, amit már az is igen szemléletesen jelez, hogy sajátos módon a kántálást és a 

locsolást kúdulásnak tekintik. Éppen ezért nem is illendı széles körben felkeresni a rokonokat, 

ismerısöket, csakis azok köszönthetık fel, akikkel rétegzett, többféle tartalmat is ötvözı 

kapcsolatban vannak. Ám ezeket a nagynéniket, nagybácsikat maradéktalanul felkeresik – különös 

tekintettel a gyermektelenekre.  

Itt teszek említést a magányos és késıi öregkorban lévıkkel szemben tanúsított fokozott 

érzékenységrıl, ami átszervezheti a megszokott családi ünneplési szokásokat. Bár korábban 

többnyire csak ünnep másodnapján látogatták meg a szülıket, az özvegyeket a prokreációs család 

egy idı után integrálhatja belsı körébe, ami ismételten csak alkalmat kínálhat az idıs 

anyatársaknak, apatársaknak az együttlétre, és a közöttük lévı kapcsolat felújítására, 

megerısítésére.  

„A húsvét […] mert általába, mióta mind a két mama egyedül maradt, azóta én hívom be ıket 
ebédre húsvétkor. És akkor úgyszintén együtt van a család. Mert egyszerőbb nekem készülni, 
mint nekik, egy-egy személynek, hogy mindannyiunkat várjanak. És akkor, hogy mentesítsem 
ıket, inkább én hívom ıket. Mert nekem már igazán mindegy, hogy két személlyel több ül az 
asztalhoz.” (A prokreációs család, valamint a két anyatárs eltérı településeken élnek.) 

Az egyéni életút fordulói köré szervezıdı rítusok (keresztelés, konfirmálás, ballagás, 

eljegyzés, lakodalom) olyan események, melyek esetében nemhogy a résztvevıi kör zsugorodását, 

hanem inkább a gyarapodását figyelhetjük meg. Mindenekelıtt arról van szó, hogy ünnepekké 

duzzadtak, és nem merülnek ki csupán az egyházi és iskolai aktus megvalósulásával, hanem a privát 

szférába átemelve is folytatják az ünneplést. Ennek pedig kettıs következménye van. Egyrészt több 

személy vesz benne részt, másrészt pedig az elıkészítési munkálatok igényelnek több résztvevıt.  

Az említés sorrendje egyúttal a meghívottak körének szélességét is jelzi: az elsı három 

(keresztelés, konfirmálás, ballagás) többnyire a nagycsaládra és a komákra terjed ki, az eljegyzés 

kissé túllép ezen a körön, és beemel néhány rokont a közelieknek tartottak közül, a lakodalom 

viszont már túllép a gyakorolt rokonság körein is, és a különféle szelekciós szempontok alapján 

formálódó kapcsolatokon ezúttal felülemelkedve törekednek legalább a másod-, de sokszor a 

harmadfokú rokonsági körig kiterjeszkedni. Ez ugyan nem ér el a rokonsági ideológia határáig, 

viszont erısen megközelíti, vagy legalábbis a rokonsági ideológia potenciálisan elérhetı, 

aktivizálható körét fedi le meglehetısen szélesen. Kezd megjelenni az a tendencia, amely a 

házasulandók korcsoportjára teszi a hangsúlyt, és a meghívottak között ıket részesítik elınyben. Ez 

még inkább csak a barátokra vonatkozik, a rokonokra kevésbé, de észlelni az unokatestvérek 

felértékelıdését a nagynénikkel és nagybácsikkal szemben. Ez utóbbiak maguktól is visszavonulnak 
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az öregedés elırehaladtával, mert ekkor már nem a rokonok találkozási alkalmát látják a 

lakodalomban, hanem a zajos, fárasztó mulatozást, amihez már sem erejük, sem egészségük, sem 

kedvük nincsen. Különösen akkor, ha más település a helyszíne a lakodalomnak.  

„Most voltak Imi bácsiék is Vásárhelyen a lakodalomban? 
Férj: Nem voltunk. Csak mi nem voltunk. Nem, mert betegek vagyunk. Nem mertünk egy olyan 
hosszú útnak nekivágni.  
De autóval mentek. 
Férj: Ótóval, de nem lehetett. 
Feleség: Fáj a lábam, szédülök. Neki hányingere van az autóba. 
Férj: Mikor konfirmáláson voltunk, akkor is rosszul utaztam. 
Hol voltak konfirmáláson? 
Feleség: Ennél a családnál. 
De az régen volt. 
Férj: Régen volt. 
Hány éve? 
Feleség: Több mint 10 éve. 
Akkor voltak Vásárhelyen utoljára? 
Férj: Akkor.  
Feleség: Volt az egész család akkor. De olyan rosszul volt, hogy meg kellett álljanak.” 

A rítus elıkészítésében segédkezık természetesen a résztvevıi kör méretével arányosan alakulnak. 

Általános érvénnyel elmondható, hogy a szülık, a nagyszülık és a keresztszülık azok, akik 

feltétlenül jelen vannak. Az eljegyzés és a lakodalom az, ahol még másokat, nagynéniket és 

nagybácsikat is be szoktak / be kell vonni. Különös fontosságot kapnak a rokonságban azon idısek, 

akik már több ilyen nagyobb rendezvény lebonyolításában részt vettek, rendelkeznek tehát egy 

speciális tudással, amit most igénybe lehet venni, és amit szívesen fel is kínálnak. Viszont az utóbbi 

néhány évben elmozdultak abba az irányba, hogy bizonyos részfeladatokat (sütemények készítése, 

húsfeldolgozás) átengednek szakembereknek, és a vendéglátóipar lassan begyőrőzik, átveszi a 

rokonsági szerepkörök egyre nagyobb részét.  

Az emberi élet fordulói közül külön kell szót ejtenem a temetésrıl, ugyanis számtalan 

szempontból másként szervezıdik, mint az említettek. Ezt már a résztvevık köre igen jól jelzi: a 

rítus nem meghívásos alapon szervezıdik, illetve az utolsó tiszteletadás jelentésével rendelkezik, 

ami olyan szakrális erıvel bír, hogy felülír minden negatív minıséget, ami a kapcsolatnak bármikor 

is része volt. Megállapítható, hogy a legnagyobb mértékben közelíti meg a rokonsági ideológia 

határait, hiszen aki csak teheti, földrajzi távolságtól függetlenül, igyekszik ott lenni. Másrészt a rítus 

lebonyolításában segédkezık körét érdemes megvizsgálni. Létezik egy viszonylag kötött 

normarendszer arra vonatkozóan, hogy ki legyen a közbenjáró, a sírásó, a koporsóvivı és a szakács, 

ám ezt inkább csak laza irányadónak tekintem. A norma lényege az, hogy a családtagoknak, a 

komá(k)nak, a keresztgyerek(ek)nek, a tıszomszédoknak és esetleg az elsı unokatestvéreknek 

valahol és valamilyen mértékben ki kell venniük a részüket a feladat elvégzésében, de az már csak 

többé-kevésbé kötött, és a legkevésbé sem felcserélhetetlen, hogy kinek mit kell egészen konkrétan 
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tennie. Sıt az is gyakori, hogy ha a felsoroltak közül valamelyik abban a korban és egészségi 

állapotban van, hogy nem tud eleget tenni kötelességének, gyermeke vagy egy családtagja 

helyettesíti. Azt mondanám következtetésképpen, hogy a temetési rítusnak létezik egy kötött része 

(koporsóhoz állás, házból kijövık sorrendje a pap érkezése után), valamint egy olyan szintje, ahol 

kifejezésre kerülhet / megmutatkozhat az elhunyt kapcsolathálójának személyes jellege.  

„Ki a közbenjáró? 
Vagy koma, ha még él a koma, vagy a keresztgyerek vagy a szomszéd. Itt az öreg 
szomszédomnak a keresztlányának a férje vót. A keresztfia sírásó vót. Azér vót ez a közbenjáró, 
me meghalt a keresztlánya 44 évesen, itt fejebb a negyedik szomszíd, és akkor őtet hítták meg 
közbenjárónak. És akkor most meg a mama meghítta a keresztlányának a férjit. 
Nem is lett volna más, akit hívjon vagy ez volt a legjobb? Vagy hogy van ez? 
Lett vóna, de ha az megtisztelte mint keresztapát, akkó most megtisztelte szintén, hogy 
visszahítta. Me másként úgy szokták, hogy a tőszomszédot hívják meg. A családba is az én 
vejem szokott lenni legtöbb helyen a közbenjáró. 
Ez ilyen megtiszteltetés? 
Igen. Mán ez a sógornım van öt éve, hogy eljött ide egysze, és aszonta, hogy: eljöttem, 
mondjam meg, én mán öreg vagyok, ha meghalok, rendezz el rendesen, járj e mindenfélit. Na, 
hát tudva tudtuk, hogy ő kell legyen a közbenjáró. Hogy meghalt, adott is a lánya telefont. 
Mondtam, hídd fel Erikát [a lánya], és mondd meg. Me én úgy mentem el akkó hazúrú, hogy ott 
alszok, és meg is halt, és mondom, szóljál be, hogy Emilt [a veje] tudassa meg, hogy nehogy 
elmenjen regge dógozni, hanem jöjjön ide, és rendezze e, amit kell.” 

Mindezen felsorolás után külön kívánom kiemelni a gyerektelenek esetét, akik részben 

másként vannak jelen a rituális kapcsolathálókban. Nagyvonalakban ık is az általános modellek 

szerint lépnek be vagy épp maradnak kívül az egyes események segítıi és résztvevıi körén, illetve 

ezen elvek alapján viszonyulnak hozzájuk rokonaik, ám sajátos helyzetükbıl kifolyólag tapasztalni 

lehet egyfajta nagyobb érzékenységet velük szemben. Tudva azt, hogy nem szervezıdnek köréjük 

azok az események, amelyek az utódok által adatnak meg az idıseknek, a testvérek gyerekei és 

esetleg a keresztgyerekek idınként és valamilyen mértékben hajlandóak nyitni a család körein, és 

bevonni ıket ünnepeikbe.  

B. Zoltánék tízen voltak testvérek. Ebbıl ketten maradtak gyerektelenek. Közülük az egyik 
szomszédja és komája. Két fia idınként bevonja ıket családi rendezvényeibe. Meghívták 
például a házaspárt gyerekeik keresztelıjébe. Disznótorba ugyan nem invitálják ıket, de 
kóstolót minden alkalommal visznek nekik. A másik gyermektelen testvérrel szemben már 
távolságtartóbb magatartást tanúsítanak, nem éreznek szorosabb érzelmi kötéseket. Ellenben 
ık egy másik testvérrel voltak szomszédok és komák, így közöttük és ezek gyerekei között 
alakult ki erıs és elkötelezett kapcsolat. 

L. Ildikót szomszédként és barátnıként kérték fel komának. Mivel neki nem lett gyereke, 
erıteljes ragaszkodással ápolja kapcsolatát keresztlányával és annak családjával, bár szinte 
harminc éve nem lakik már Tölgyesen. Elvárja, hogy keresztlánya meghívja gyermekei 
keresztelıjébe, konfirmálására (valószínőleg így lesz a késıbbiekben is, a többi rítus során is). 
Sıt elıre bejelentkezik, nehogy megfeledkezzenek róla.  

Végül pedig az elszármazókról szólok, akik Tölgyesre költöztek, vagy akik Tölgyesrıl 

költöztek el. A rokonsági kapcsolattartás nagy eséllyel válik ilyenkor rituális eseményhez kötötté. 
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Ha fiatalabb korban gyakrabban is látogatják egymást, az elfoglaltságok növekedésével 

(családalapítás, család gyarapodása), valamint az öregedéssel és az egészségi állapot romlásával 

megritkulnak a találkozások, és csak bizonyos kiemelt idıpontokban keresik fel egymást. 

Legerısebb hazahívó erejük a temetéseknek és az esküvıknek van.  

„Atunci mergem când mergem la vii. Şi acuma în primăvara asta. Am fost acuma, miercuri la o 
mormântare la o nepoată. Pe miercuri tre să merem înapoi că a murit soŃu său. Ce s-o 
‘ntâmplat cu el, nu ştiu. Amu o venit altă nepoată şi n-o anunŃat că hai, ci c-o murit şi Florin, 
zice. Na.”238 

A halottak évfordulói említhetık azon rítusok sorában, melyek messzirıl is hazahívják az 

elszármazottakat, s melyek fontos találkozási alkalmai a rokonságnak. Különösképpen a halottak 

napjáról van szó, de ritkábban a nagypéntek, a halálozás elsı, illetve valamely késıbbi kerek 

évfordulója hozza ismételten össze a leszármazottakat.  

„Nem vótam csak nagypénteken. Most megin nem megyünk csak világításkor. Akkor ez a 
szokás nálunk, hogy nagypénteken és halottak napján, mindenszentek, bárhol van valaki, 
bármilyen messze, még Hunyadról is hazajönnek a hozzátartozók sírjához. Ezen a két napon 
egy esztendıbe. Úgyhogy mi is e szoktunk menni mindig, koszorút viszünk. A sírt rendbe tartják 
az unokatestvéreim. Mert apai ágról vannak unokatestvéreim. Anyai ágrúl is van 
édesanyámnak egy testvére. Viszont édesapámék nyócan vótak testvérek, csak hát elszéledtek, 
Aradra, ide-oda.” 

Utolsóként a búcsút említem, ami nagy közösségmegmozgató esemény, de többségében 

református településrıl és régióról lévén szó, kevés relevanciával rendelkezik. Kivétellel viszont itt 

is lehet találkozni, ami egyúttal szép példája a rokonságépítés egyéni stratégiájának és a személyes 

igények beemelésének e kapcsolathálóba.  

V. Zsuzsáról van szó, akinek férje katolikus faluból származik, és aki házassága után 
eltávolodva a református egyháztól közelebb került férje vallásához. Özvegyen maradása után 
is szoros kapcsolatot ápolt affinális rokonaival, és nem hagyott ki egyetlen búcsút sem. 74 éves 
kora óta viszont egészségi állapota nem teszi lehetıvé számára az utazást, így e nevezetes 
alkalomra sem tud eljutni, amit erıteljesen fájlal.  

 

III.3. Mentális – identifikációs erıtér 

A rokonság formálódásának és manifesztálódásának harmadik erıtere a gyakorlati és a rituális 

szintek mellett a mentális, ami alapja a rokonsági csoport és az egyének identitásképzésének.239 Bár 

a belsı és a külsı szem nem feltétlenül ugyanott és ugyanúgy választja le egymásról az in-group és 

az out-group tagjait, az összetartozás elve lényeges szempont a falu társadalmának a rendezésében. 

A kapcsolatok nem tudása, a kapcsolatok tartalmainak nem ismerése a közösségen kívül levés jele, 

                                                           
238 “Akkor megyünk, amikor a szılıbe megyünk. Voltunk most, szerdán egy temetésen egy keresztlányunknál. Szerdán 
kell menjünk megint vissza, mert meghalt a férje is. Hogy mi történt vele, nem tudom. Most jött egy keresztlányunk, és 
értesített minket, hogy gyertek, meghalt Florin is, aszongya. Na.“ 
239 Vö. Lin 2001. 20., Segalen 2003. 361–362. 
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értelemszerően tehát a faluba, mint társadalomba való integrálódás épp ezáltal valósulhat meg – 

függetlenül attól, hogy folyamatosan ott élı vagy beköltözött lakosról van szó.  

„Ez engem nem tudott igazán megfogni. Felületes voltam ilyesmiben vagy mi, nem tudom. Én 
míg gyerek voltam, míg nem mentem férjhez, én túl szórakozott voltam. Nagymamám szegény 
mindig azt mondta, hogy olyan vagyok, mint aki erdıben nıtt fel, mert mint az öreg mamák 
általában, ı is mindenkirıl mindent tudott a faluban, és én sose tudtam, hogy ki kicsoda, ki 
kinek a kicsodája, és errefel mondta, hogy olyan vagyok, mint aki az erdıben nıtt fel. Ez 
szerintem beállítottság kérdése is. A sógornım keceli származású, 14 éve élnek Tölgyesen, és ı 
sokkal jobban ismeri a tölgyesieket, mint én.” 

A rokonsági ideológia bemutatásakor felvázoltam azt a teljes halmazt, ami a rokonsági 

maximumot jelenti, illetve valamennyi elvet felsoroltam, ami ennek gyarapításában és rendezésében 

szerepet játszhat. A továbbiakban annak a megvizsgálására helyezem a hangsúlyt, hogy ez a 

kimerevített képzet hogyan lép mőködésbe. Merthogy a mentális kategóriák korántsem 

rugalmatlanok. Sıt már itt szóvá tehetem, hogy két ellentétes tendencia is nagy hatást fejt ki a 

rokonság mentális erıterében: egyrészt tágít, másrészt szőkít. Tágít abban az értelemben, hogy 

magában foglalja azokat a személyeket is, akikkel amúgy nem tartanak fenn szorosabb és 

erıteljesebb kötéseket. Ha konfliktusokkal terhelt is a viszony, a rokonság tudata képes 

felülemelkedni az egymás iránti rossz érzéseken, és igyekeznek legalább a köszönı, netán beszélı 

viszonyt fenntartani. Ezekre az esetekre általánosan érvényesített magatartás, hogy nem járnak 

egymáshoz, nem kezdeményezik a találkozásokat, de ha mégis összefutnak valahol, akkor váltanak 

néhány szót, pár udvariassági formulát.  

„Amikor ı [a nagymama] meghalt, úgy volt, hogy egyformán örököltek mind? 
Hogyne! Az én anyám majdnem semmit nem kapott. Pedig… Elmondta nagyanyám igazán, 
sírva mondta, akkó eszek csak igazán, jóllakásig, mikó tik vagytok meg ángyótok sorba, mikó 
Pali bátyád meg Mari nénéd van, akkó csak veríst kapok. Azt mondta mindig. […] Nem mentek 
törvínre. Az én anyám beleegyezett mindenbe, hiába mik is szegínyek vótunk. […] Ők 
élelmesebbek vótak, és ehordtak mindent, mire kellett vóna osztani, a háztú ement minden. 
Pedig vót sok minden. Mondtuk sokszó, hogy elíg szígyen, hogy mik akik sokan vótunk, és 
gondoztuk rendesen, nem kaptunk semmit. De az én anyám aszonta, hagyjátok e, me nektek is 
van annyi, mint azoknak.  
Ez az unokatestvérek között megmaradt így ez a viszony? 
Megmaradtunk mindig, jó vótunk mind a mai napig is.”  

Beletartoznak ugyanakkor azok is, akikkel régóta megszakadt minden érintkezés, és már aktuális 

információik is alig vannak egymásról. Sıt azok is, akiket nem is ismernek, egyszerően csak tudnak 

egymás létezésérıl, és arról, hogy rokonsági kapcsolatban vannak.  

„Mesélje el, hogy kerültek a rokonai Amerikába? 
Nem tudom. ’24-be mentek így, mint szökís. És nagyapámnak vót egy leány tesvíre, és azok 
kimentek. Mán lett 5 gyermekik. És egísz ’86-ig feszt kaptunk tüllük levelet. És mikó az én 
szüleim meghaltak, meg nagymamámék, akkó félbemaradt a levelezıdés. És most 2002-be csak 
jön a fiam haza: édesanyám, van nekünk Amerikába rokonunk? Mondom, igen. Há, kődtek 
levelet. Van egy ilyen magyar ház, úgy írja, és ott tanultak meg magyarul írni-olvasni. De nem 
ők írják a levelet, hanem írattatnak. De most mán aszonta, hogy ő ír, csak nagyon nehéz a 
magyar. Szeptemberbe írtunk nekik levelet, most várom, karácsonra hát hogyha írnak.” 
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Emellett viszont a szőkítés és a szelekció ugyanúgy jelen van, mint a fentebbiekben már 

bemutatott erıterek szintjén. A rokonsági ideológiánál ugyanis kisebb az a közösség, akit rokonnak 

tudnak és tartanak. Azok, akikkel nem találkoznak, könnyen kikerülhetnek egymás látó- és 

ismeretkörébıl, mint ahogy azok is, akiket nem vállalnak fel, többnyire morális alapú 

összeférhetetlenség miatt.  

A rokonsági ideológia és a mentális erıtér közötti lényegi különbség épp ebben a 

rugalmasságban rejlik, abban, ahogyan egy kulturálisan elıírt / elérhetı rokonsági repertoár és 

rendszer transzformálódik egy elfogadott és megélt rokonsági közösséggé. Ennek illusztrálására jó 

példa az, ahogyan az egyes rokonokkal szembeni távolságot értelmezik és újraértelmezik:  

K. Piroskának második unokatestvére a mérnök, de mivel nem segített neki akkor, amikor 
szüksége lett volna rá, már csak távoli rokonként emlegeti.  

Az idısek megértése szempontjából a rokonság mentális – identifikációs erıterének két 

aspektusát szükséges megvizsgálni. Elıször is arra érdemes odafigyelni, hogy a genealógia legjobb 

tudói a harmadik életszakaszhoz tartozók, másrészt pedig a társadalom tagjainak a generációs 

kontinuitásba való elhelyezésének igénye és elhelyezhetıségének képzete a felmenık történeteit és 

különbözı tulajdonságait a jelen generációk viszonyrendszerének szabályozójává és a jelen 

helyzetek magyarázóelvévé teszi.  

Azt a megállapítást, miszerint az idısek azért ismerik jobban a rokonokat, mert az utánuk 

következı generációkkal ellentétben az ı idejükben nagyobb volt a fontossága ezeknek a 

kapcsolatoknak, és ebbıl kifolyólag nagyobb volt a nyitottságuk egymás iránt, illetve jobban tudtak 

egymásról és intenzívebb volt a kapcsolatápolás, teljes mértékben nem tudom elfogadni. Nem 

vitatom, hogy megfigyelhetı a rokonsági háló relevanciájának a szőkülése a fiatalabbak körében, de 

tartózkodom attól, hogy ezt a gondolatmenetet rávezessem az általam vizsgált közösségre, és 

általános érvényőségének a látszatát keltsem. Sokkal inkább az idısek életkorával magyarázom 

többlettudásukat. Gyerekként szocializálódtak a náluk idısebb és a velük egykorúak 

megismerésére, a késıbbiekben pedig a szemük elıtt formálódtak a fiatalabb generációk, akiknek 

születését és kapcsolataik alakulását nyomon követhették. Ebbıl kifolyólag a tudásuk legalább 

kettıvel több generációra terjed ki, illetve a velük egykorúakra és leszármazottaikra szélesebb 

rálátásuk és érdeklıdésük van, miközben az ı elsı- és másodunokatestvéreik a fiatalabbak számára 

már nagyon távoliak, sokszor számon sem tartják ıket, csak az idısek kognitív kapcsolathálójának 

maradnak részesei, még ha kívül is kerülnek a gyakorlati rokonság körén.  

Általában véve az idısek a fölöttük lévı két generációról, valamint a horizontális kapcsolatok 

közül az elsı- és másodfokú rokonokról és ezek leszármazottairól rendelkeznek ismeretekkel, ıket 

tartják számon rokonokként. Ha a fiatalabb generáció is ugyanilyen kiterjedtségben határozza meg 

rokonait, és ennek alapján győjti be információit, érthetı, hogy egy lépcsıvel szőkebb rokonsági 
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köre, és kisebb a tudása – ami nem ad alapot a fent megfogalmazott állítás következtetésként való 

levonására, és semmiképpen sem erısít meg abban, hogy a drasztikus változás gondolata mellett 

érveljek. Ehelyett inkább máshova irányítom a figyelmet, és azt hangsúlyozom, hogy ami a 

fiatalabb generációk számára távoli múlt, közvetetten – és így részletek elvesztése folytán – 

megismerhetı világ, az az idısek számára valamikor a személyes jelen volt, ezért a legtöbbet is ık 

tudhatják róla.  

Ez így már eleve többletet jelent, és tudásuk forrásértékő utódaik számára. Vannak viszont az 

idısek között néhányan, akik még ennél is messzebb látnak, és érdeklıdésük túlnyúlik az 

átlagosnak számító körön. A közvetlen tapasztalással és a személyes megfigyeléssel elérhetı 

ismereteken túllépni akarva a következetes kutatás eredményeként jutnak el páran oda, hogy akár a 

19. század elejére, közepére visszamenıleg is tudomásuk legyen felmenıikrıl. Ezen a ponton 

viszont nem idızım el, mivelhogy ez korosztályi hovatartozástól független, kimondottan az 

érdeklıdés következménye, bárki által elérhetı, így az idısek elemzése során nem rendelkezik 

különösebb relevanciával, csupán megemlítést érdemel, lévén, hogy körükben is vannak 

rokonságukról sajátosan gazdag tudással bírók.  

„Hát ez egy olyan bonyodalmas dolog az édesapám részérıl. Annyit tudok, hogy a 48-as 
forradalomba részt vettek, az üknagyapám, és el kellett meneküljenek, és ide menekültek 
Tölgyesre Párkányból. Ezt például nem is olyan nagyon beszélték elıttünk, nem volt téma, hogy 
honnan jöttünk. Idejöttek Tölgyesre, itt született meg dédnagyapám, molnárok voltak. Az 
benısült Mocsolyára, a Kocsis családba. És talán… Én ennek utána akarok járni, hogy a 
szüleim meghaltak, a dokumentumokat elıszedegetem, nem mutatta soha édesanyám. Annak 
idején, amikor ık házasodtak, vissza kellett menni – nem tudom, hogy miért, csak gondolom –, 
hogy az eredetüket bizonyítsák, a magyar világba. ’43-ba esküdtek. És akkor kérték, és vissza 
kellett menni, megszerezni a papírokat, s azok most ott vannak szépen összekötve. Miután 
meghaltak, én elıszedtem a papírokat, hogy lássam, mik azok, miket tartsak meg, és akkor 
láttam az eredetet, hogy ki honnan jött. Ennyi maradt fenn, hogy Párkányból jöttek, mert a ’48-
as forradalomban résztvettek. […] Érdeklıdtem, hogy hogy lehetne, de azt mondják, hogy az 
egyházaknál nem hagyták meg az anyakönyveket, hanem össze van szedve, nem tudom, hova 
kell menni, talán Váradra vagy Szatmárra és kikérni, és ott megnézni. De nem volt még idım, 
hogy nekiinduljak, pedig megnézném. És Mocsolyáról nagyapám – erıs ember volt, hetyke 
ember, nem jött ki a testvéreivel – és a nyakába vette a világot, elment csendırnek, és bekerült 
Torjára, itt van Kézdivásárhely mellett. S akkor elvette nagyanyámat, tehát nagyanyám torjai. 
Az azt mondta, úgy megy hozzá, ha nem lesz csendır, mert csendırhöz nem megy, azok mind 
rossz emberek, verekedıs emberek, és akkor nagyapám váltott, és vasutas lett. És Kocsárdra 
került, ott volt forgalmista. Ott született édesapám meg egy másik testvére. Na és akkor ı 
végigjárta, míg ide került Mojádra, Sarmaság mellé. És Mojádon volt egy kis ház, egy 
bakterház, és ı Sarmaságon vett telket, csinált házat, és letelepedtek, amikor nyugdíjba ment, 
letelepedtek Sarmaságra. Így lett édesapám sarmasági, de édesapám nem sok ideig volt 
Sarmaságon. Szóval ott laktak, de ı gépészséget tanult ki, és akkor ı járta a környéket.” 

Az elmondottak a továbbiakban azt is magyarázzák, hogy az idısek jelentik a rokonságon 

belül a csomópontokat, ahol a szálak összefutnak, ahova az információk beérkeznek, és ahonnan az 

információk kiáramlanak. Az általuk rokonságként széles körben lefedett közösségen belül a 

kapcsolattartás funkcióját ık látják el. És bár életkoruk elırehaladtával szőkül a háló és csökken az 
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aktivizáltsági foka, a teljes megszőnésre ritkán kerül sor. Ha máskor nem is, de egyes rituális 

alkalmakon láthatóvá válik az a közösség, akiket az idısek rokonaiknak tartanak, és akik a rokonság 

tartalmaival felruházott szálakon kötıdnek az idısekhez. A temetésen, mint a legutolsó 

reprezentációs alkalmon explicitté válik a csomópont kötéseinek száma, kiterjedtsége és erısségi 

fokozatai, majd ezt követıen a szálak eltőnnek vagy átrendezıdnek, mivel egy személy halála a 

közösség összekapcsolódását is átszervezi, hiszen a kapcsolathálók nem átörökíthetıek, legalábbis 

nem identikus tartalmakkal és kapcsolódási módokkal.   

 

IV. A rokonsági erıterek az idısek perspektívájából – Összegzés 

Az elemzett rokonsági erıterek belátást engednek abba, hogy az idısek és a rokonság hogyan 

formálják kölcsönösen egymást, miben és mennyiben vannak / lehetnek hatással egymásra. Láttuk, 

hogy a rokonságnak elvont kategóriaként létezik egy strukturált, jól meghatározott elvek alapján 

felépülı rendszere, de mindez csak az absztrakciós szintje a közösség kapcsolatépítı stratégiáinak. 

Amikor a rokonsági ideológia gyakorlati rokonsággá transzformálódik, a modellben lévı 

csomópontok és kötések átszervezıdnek. A jelen fejezetben annak a megértésére törekedtem, hogy 

az idısek mennyiben járulnak hozzá a rokonsági rendszer mőködésének értelmezéséhez, illetve 

fordítva.  

Az idıs generáció életútja, az általuk végigvitt életciklusok, és az egyes életciklusokban 

köréjük szervezıdött kapcsolathálók arra világítanak rá, hogy nagy mértékő változatosság és 

dinamika jellemzı a kognitív szinten statikusként felépülı szociális rendszerre. Két szempontból is 

elmozdulni látszik a társadalmi gyakorlat a koncepcionális modelltıl. Egyrészt nyomon követhetı 

az, ahogyan a kapcsolatok megváltoztatják a jelentésüket és jellegüket: családból rokonná, közeli 

rokonból távoli rokonná, majd pedig rokonból idegenné transzformálódnak. Másrészt a rokonság 

szervezıdési dinamikája jelzi, hogy a konszenzuális és normatív forgatókönyvnek a mőködtetése 

során belépnek olyan szempontok is, melyek nem strukturális természetőek, és amelyek a 

strukturálisakat akár felül is írhatják. Az egyéni preferenciák és szelekciós elvek érvényesítésére 

gondolok. A gyakorlati – szociális erıtér esetében láthattuk a legnagyobb nyitottságot és legtöbb 

lehetıséget a személyes elképzelések és a kiegyensúlyozott kölcsönösség megvalósíthatóságára. A 

rituális – szakrális erıtérre nagyobb kötöttség a jellemzı, leginkább csak a rítus elımunkálatai során 

nyílik alkalom a szabadabb kapcsolatalakításra. Mentális – identifikációs szinten két ellentétes 

tendencia érvényesül: itt közelítenek legnagyobb mértékben a rokonsági ideológiához, miközben 

ezen a szinten érvényesül legönkényesebben a szelekció. Amennyiben mindezt az idısek felıl 

nézzük, a rokonságnak néhány aspektusa elıtérbe kerül, érthetıvé és elemezhetıvé válik: a látens 

háló potenciális telítettsége, amit az aktivizálhatóság mértéke tesz láthatóvá; a kötésekben rejlı 
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kiegyensúlyozottság, amit a szimmetrikus viszony fenntartására mőködtetett stratégiák, valamint a 

szimmetriából az aszimmetriába való elmozdulás okai és formái lepleznek le; a kapcsolatok 

hierarchikus felépítettsége és a hierarchikus viszony dinamikus változékonysága, amit a kötések 

tartalmainak befolyásolhatóságában szerepet játszó / kapó személyek egyéni kvalitásaik és 

életkoruk elırehaladtával változó státusuk révén egyaránt megfigyelhetıvé tesznek.   

Ezen a ponton pedig átléphetünk másik megfigyelési pozíciónkba, és rálátást nyerünk az 

idısek társadalmi helyzetére: megérthetjük, hogyan alakul az egyén kapcsolathálója; mennyiben 

függ saját aktivitásától és mások róla alkotott képzetétıl, hozzá főzıdı érzelmeitıl, rá vonatkozó 

elvárásaitól; miként alakul át a kapcsolat – mennyiségi és minıségi szempontból egyaránt –, 

amennyiben az egyén hanyatló képességei korlátozzák a kapcsolatszervezésben; mennyire életképes 

egy kapcsolat, mennyiben képes megırizni tartalmait, amint az egyik fél már nem tölti föl, nem tud 

a továbbiakban is folyamatosan hozzátenni. Vagyis: mi mőködteti a kapcsolatokat és mi határozza 

meg a kötések erısségét?  
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5. FEJEZET. NEM ROKONI KAPCSOLATOK: SZOMSZÉDOK, BAR ÁTOK, 

JÓEMBEREK ÉS EGYÉB INFORMÁLIS KAPCSOLATOK 

 

 

A családi és rokoni kötıdések bemutatása után harmadikként a kapcsolatháló azon részének 

elemzésére térek rá, mely kívül maradt ezeken a körökön. Harmadikként kerül sor ennek 

tárgyalására, de nem az egot körülvevı koncentrikus körök egymásutániságát feltételezı elmélet 

elfogadása miatt, meglátásom szerint ugyanis ezek nem tartanak egymást követı sorrendiséget, 

hanem számtalan résen egymásba folynak. A család a legközvetlenebb, az egyént legszorosabban 

körülölelı közösség, melynek helye stabilan rögzített, és igen kevés felületet hagy lefedetlenül.240 

Így az elsıdleges védıburok Tölgyesen felülírhatatlanul a család, nagyon ritkán és nagyon kevés 

ponton kerülhet be erre a felségterületre más természető kötés. A rokonsági kör státusa korántsem 

ilyen egyértelmő. A kognitív kapcsolattérképen a konszangvinális, affinális és rituális kapcsolat 

fontossága elıbbre van a lokálisnál vagy az egyéb, nem rokonsági szempontok alapján kialakított 

kötéseknél, a hétköznapi gyakorlat viszont nem ehhez igazodik. Ami nagymértékben annak a 

következménye, hogy a rokonságra vonatkozó ideológia laza szövéső, az ide kapcsolódó kulturális 

forgatókönyvek gyenge kidolgozottságúak, az elvárások és a kötelezettségek helyzet- és 

értelmezésfüggıek. Ennek eredményeképpen számtalan élethelyzet marad lefedetlen a rokonsági 

kör által, illetve többnyire alkalmatlan a rugalmasságot, a mindennapiságot, netalán azonnali 

beavatkozást igénylı feladatmegoldásra. Nem véletlen tehát, hogy a rokonság nem tudja betölteni 

maradéktalanul a második koncentrikus kör szerepét, és nem rendeli maga mögé az egyéb, nem 

rokoni, informális kapcsolatokat.241 Sokkal változatosabb tehát a rokonsági és az egyéb 

kapcsolatokat magában foglaló körök viszonyrendszere: a rokonsági kötések mőködhetnek valóban 

másodikként, de szorulhatnak a nem rokoni kapcsolatok mögé is, illetve lehetnek mellérendelıek is 

– bár a szimmetria mindig ritkább, mint az aszimmetria. Amennyiben ragaszkodnánk az 

egocentrikus megközelítéshez, nagyobb segítséget jelent a megértésben, ha nem kapcsolattípusok 

szerint rendezzük az egyén köré az egyes köröket, hanem Boissevain elemzési szempontjait követve 

a kapcsolattartalmak szerint. A szubjektív kritériumokat helyezve elıtérbe két zónát különít el, egy 

                                                           
240 Más társadalmi viszonyok között, az Amerikai Egyesült Államokban végzett kutatások már a ‘70-es évektıl azt 
mutatják, hogy a barátok nagyobb mértékben járulnak hozzá az idısek lelki jólétéhez, mint a család. Blau 1973., Wood 
– Robertson 1978., Fisher – Reid – Melendez 1989.  
241 A barátságkutatások a rokonságkutatásokból nıttek ki a nyugati társadalmakban tapasztalt szociális változások 
értelmezéseként. Éppen ezért igen nagy jelentıséget tulajdonítottak a baráti és a rokoni kapcsolatok összehasonításának 
/ szembeállításának, és az alábbi kérdéseket tekintették kulcsfontosságúnak: mi történik, amikor a rokonság szerepe 
csökken? átveszik-e ezt a szerepet a barátok? milyen strukturális jelentıséggel bírnak a barátok és a rokonok? milyen 
funkciókat töltenek be a rokonok és a barátok? milyen természető kötések a rokoni és a baráti kapcsolatok? 
Kutatástörténeti összefoglalásként lásd Rezende 1996.  
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elsıdlegeset („primary zone”) és egy kiterjesztettet („extended zone”), illetve az alábbiak szerint 

tovább bontja az elsıdleges zónát:  

– egyéni sejt (legközelebbi rokonok és néhány intim barát), 

– intim zóna A (nagyon közeli barátok és néhány olyan kapcsolat, akikkel az ego aktív, 

intim kapcsolatot tart fenn), 

– intim zóna B (barátok és rokonok, akikkel az egyén passzívabb kapcsolatot ápol, de akik 

érzelmileg mégis fontosak, illetve olyan személyek, akik gazdasági és politikai céljainak 

elérése, valamint a mindennapi logisztika végett fontosak), 

– hatékonysági zóna (instrumentális barátok, akikkel stratégiai okokból tart kapcsolatot az 

egyén), 

– nominális zóna (akiket az egyén ismer, de kevés érzelmi vagy gyakorlati jelentıséggel 

bírnak).242  

Bár találónak és jól alkalmazhatónak vélem Boissevain modelljét, a továbbiakban nem 

szándékozom követni. A rövid bemutatás célja csupán a strukturális tagolás árnyalási lehetıségének 

és pozitív hozadékainak felvillantása volt. A háttérben érvényesként fenntartva a kapcsolatháló 

ilyen jellegő tagolását, az alábbiakban a strukturális megközelítés helyett a mőködésre helyezem a 

hangsúlyt, és néhány egyéb szempontot emelek az elemzés fısordába.  

Lévén, hogy a nem rokoni kapcsolatok nincsenek alárendelve sem vérségi, sem affinális, sem 

rituális elıírásoknak, melyeket külsıvé és belsıvé tett normatív és morális kötések szabályoznak, az 

egyéni preferenciák legszabadabb térfelét jelentik. Itt ezen a ponton szükségesnek tartom elhatárolni 

magam attól az illúziótól, miszerint a családi, rokoni és szomszédsági kapcsolatok elıírtak, míg a 

baráti és egyéb kapcsolatok szabadon választottak – bár igen általános a barátság ilyen jellegő 

meghatározása.243 Akárcsak az elızı két fejezetben, a továbbiakban is azt az álláspontot 

képviselem, hogy ezek a kategóriák sokkal rugalmasabbak. Ahogyan a család és a rokonság 

bemutatása során hangsúlyoztam, hogy az ideológiailag erısen kódolt elıírások mellett is 

folyamatosan érvényesül a szelekció, ami a kapcsolatraktárakat úgy formálja egyéniesített 

kapcsolathálókká, hogy átvezeti az egyéni igények szőrıjén, ugyanúgy most is amellett fogok 

érvelni, hogy a látszólagos szabad választás sem teljesen szabad, hanem csak adott paraméterek, 

azaz szociális, gazdasági és egyéb korlátok között történı viszonylag szabad választás.244 Az 

mondható tehát, hogy a nem rokoni kapcsolatépítés lehetısége nyújt leginkább teret az egyéni 

önkifejezés számára, lévén hogy erre vonatkozóan mőködtetnek leglazább és legmegengedıbb 

                                                           
242 A szerzı által használt terminusok: personal cell, intimate zona A, intimate zona B, effective zona, nominal zona. 
Boissevain 1978. 46–48. 
243 Wood – Robertson 1978., Bell – Coleman 1999., Carrier 1999., Utasi 2002. 35–36., illetve összefoglalásként lásd 
Rezende 1996., Albert – Dávid 2007. 21–30., 68–75. 
244 A relatív önkéntesség és választás mellett érvelnek Friedman 1993. 208–221., Adams – Allan 1998., Feld – Carter 
1998. 
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társadalmi elıírásokat Tölgyesen, ám elutasítva a szabadság illúzióját mindezt csak a kvázi-

kötetlenség keretei között tartom értelmezhetınek. 

 

I. A nem rokoni kapcsolatháló komponensei 

Mielıtt a nem rokoni kapcsolattípusok bemutatására térnék, azt kívánom hangsúlyozni, hogy ezek 

elsısorban a gyenge kötések közé tartoznak, csak kivételes esetben válthatnak át erıs kötésbe – a 

családi kapcsolatok erısségével nem tudnak versenyezni, a rokoniakkal viszont számtalan esetben 

igen. Ez nem azt jelenti, hogy gyengén mőködı kötésekrıl lenne szó. Nagyon aktív, intenzív, 

sokszor akár mindennapos használatú kapcsolatok ezek. A mértékjelzı annak a területnek a 

nagyságát jelzi, amely elvárásokat, kötelességeket, felelısségeket, ellátandó feladatokat tartalmaz 

az egyes felek számára. A nem rokoni kapcsolatok felségterületei Tölgyesen az alapfunkciók körein 

kívül vannak, s mint ilyenek, lazán szabályozottak, kevés elvárást foglalnak magukban, 

nagymértékben az önkéntesség jellemzı rájuk, illetve korlátozásokat tartalmaznak, melyek 

megszegése tolakodásként értelmezıdik. Mindez jól mutatja, miért gyengék az ilyen típusú kötések, 

illetve azt is világosan jelzi, miért nem léphetik át a gyenge kötések határait.  

E kötések fontosságából viszont ez semmit sem vesz el. A nem rokoni kapcsolatok ugyanis 

egy sajátos szövetét adják a közösségnek, amely nem tudja pótolni a családi és a rokonsági 

kötıdéseket, illetve ez utóbbiak sem képesek betölteni az elıbbi helyét / szerepét. Mindkettıre 

szüksége van az egyénnek ahhoz, hogy társadalmilag és érzelmileg teljes értékő lehessen. Akár úgy 

is fogalmazhatnék, hogy a családi és rokoni kapcsolatok alkotják a közösség mikroszintjét, az egyéb 

informális kötések pedig a mezoszintjét – a makroszint már a formális szálak szövetét jelenti. A 

középszinten van lehetısége az egyénnek arra, hogy kilépjen az otthon keretein kívülre, tágítsa 

szociális lényét és identitását, növelje biztonságát, bıvítse lehetıségeit, kiépítse szociális 

erıforrásait, illetve személyessé, megélhetıvé, emberi léptékővé tegye tágabb környezetét. Egy 

bizonyos pontig hídszerepet tölt be az egyén és a távolabbi világ között, de nem ebben merül ki 

lehetıségeinek köre. Sokkal inkább kezelendı önálló, teljes értékő kapcsolathalmazként, ami 

többminden keresztmetszetén helyezkedik el: család/rokonság és/vagy közösség, intézmény és/vagy 

nem intézmény, magán és/vagy publikus, adott és/vagy választott, elıírt és/vagy szabadon alakított, 

formális és/vagy informális, rendszerszerő és/vagy laza szövéső, lokális és/vagy érzelmi, egyéni 

és/vagy családi kapcsolat stb. Erıssége éppen ebben rejlik.  

A nem rokoni kapcsolatok komponenseinek bemutatása elıtt feltétlenül szükséges elidızni 

még a kapcsolattípusok megnevezéseinek bonyolultságánál és az egyes kapcsolattípusok 

elkülönítésének problematikusságánál. Egészen leegyszerősítve azt lehet mondani, hogy a 

szomszéd a lakóközösség, a barát az érzelmi közösség, a munkatárs a munkaközösség része, 
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jóember az, aki segíteni szokott, az ismerıs pedig, aki ezeken túl van, de még nincs kívül az 

egymásról való tudás körén. Igazak, de nem elégségesek a vázlatos definíciók. A kapcsolatok 

differenciálásakor a tölgyesiek ezeket tekintik az alapszempontoknak, és mint ilyenek, keretei 

ideológiák és tájékozódási pontok megformálásának. A társadalmi gyakorlat viszont a 

differenciáltság helyett – sıt sokszor a differenciálhatóság helyett is – szüntelen átfedéseket mutat. 

A szomszédok között szinte mindig vannak barátok és jóemberek.245 A barátok sokszor 

munkatársak és jóemberek. A kapcsolatok multiplexitása nem ritka jelenség.246 Sőrőszövéső 

közösség jellemzi Tölgyest, melyben az egy szálon kapcsolódó kötésekbıl is találni bıségesen, de a 

közösség tagjai több olyan kötéssel is erısödnek, mely többrétegő és összetett. Ez a magyarázata 

annak, hogy esetenként az általános, nem konkretizáló informális kapcsolat kifejezést használom, 

illetve annak, hogy néhol puhán, rugalmasan nevezem meg egyik vagy másik terminussal az adott 

viszonyt. Törekszem arra, hogy a kontextus és a jelzett / sugallt jelentések függvényében a 

leginkább hangsúlyozott megnevezést válasszam, és közben kitartok amellett, hogy a kapcsolatok 

tartalmai nem merevednek típusokba, az átjárás könnyed és folyamatos.  

Közelítve szempontjainkat az idıs generációhoz, az általánossági szintre emelt tölgyesi képet 

három tényezıvel szükséges specializálni és egyben korlátozni: az idısek kapcsolatdefiníciói és 

ebbıl kifolyólag kapcsolatalakítási törekvései eltérnek a fiatalabb generációétól; a kor 

elırehaladtával szőkül a térhasználat, illetve gyengülnek azok a képességek, amelyek a kapcsolatok 

alakításához és ápolásához kelle(né)nek; szociális környezetüket nagymértékben ritkítja a 

korosztályra természetszerőleg jellemzı magas és gyakori halandóság.  

 

I.1. Szomszédság 

Rurális, többé-kevésbé hagyományos közösség idıs korosztályáról lévén szó a nem rokoni 

kapcsolatok közül legnagyobb jelentıséggel a szomszédság bír. Olyan sőrősödési pontnak 

tekinthetı ez, ahol a tér és a társadalom egymásra rakódik. Lokális és szociális kapcsolat 

egyszerre.247 Nem vitás, hogy a lokális közelség teremti meg azt a kontextust, földrajzi adottságot, 

amiben ezek a társas kapcsolatok elhelyezkednek, viszont ez még nem jelenti azt, hogy 

levonhatnánk a leegyszerősítı következtetést, miszerint a lokalitás termeli ki a szociális kötéseket. 

Az amerikai és nyugat-európai városi felmérések eredményei azt mutatják, hogy a fizikai közelség 

korántsem elégséges a kötıdések kialakulásához, önmagában nem valósítja meg a társadalmi 

értelemben vett szomszédságot.248 Ez egy lehetıség, ami csak akkor tud kiteljesedni, ha a szociális 

                                                           
245 Gyakori a szomszédság és rokonság átfedése, de ezt itt nem részletezem, mivel az elızı fejezetben kitértem rá.  
246 A kapcsolatok multiplex jellegérıl lásd Boissevain 1978. 28–32., Utasi 1990. 477., 2002. 24., Feld – Carter 1998. 
148. 
247 E kérdéskör szakirodalmi összefoglalói: Schwirian 1983. 84–88., Rezessy 2001. 241. 
248 Lásd pl. Riemer 1951., Schwirian 1983. 89–91., Putnam 2000. 105–106., Clair 2006. 
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tartalmak hozzájárulnak a lokalitás feltöltéséhez, megteremtéséhez. Appadurai szerint: „A lokalitás 

mindig a konkrét szomszédságok lokális szubjektumainak a mindennapi gyakorlatából jön létre.”249 

Hasonlóan vélekedik Bould is: a szomszédság nem más, mint a szociális tıkének a háztartás 

keretein kívüli szociális kapcsolatokban való lokalizálása.250 

Kutatásoknak gyakran kérdése, hogy a szomszédság hogyan viszonyul a rokonsághoz és a 

barátsághoz, erısebb-e, fontosabb-e, elıbbre való-e ezeknél.251 Pontosabbnak és messzebbre 

vezetıbbnek vélem azt az álláspontot, miszerint ezek egymást kiegészítı, nehezen elválasztható, 

olykor egymást átfedı rendszerek. Nagy Varga Vera szerint „A rokon – szomszéd ellentétpár nem 

létezik, a szomszédot úgy is tekinthetjük, mint akit valamilyen fokú rokonnak tartanak.”252 Illetve 

Rezessy Anna is hasonló következtetésre jut homokmégyi terepmunkája kapcsán: „A barátságot 

esetünkben […] nem lehet egyértelmően elválasztani a szomszédságtól”, valamint „ A rokonság és 

a szomszédság […] egymás mellett mőködı, egymás fogyatékosságait kisegítı és egymás funkcióit 

kiegészítı rendszer. Éppen ezért nem igazán lehet e két kapcsolattípus közt valamiféle hierarchikus 

rendet felállítani.”253 E három kötésfajta közötti különbségtétel nehézkes, mőködésük és 

jelentıségük számtalan ponton mosódik egymásba, ugyanakkor vannak strukturális átfedések is. A 

rokonság leválasztása annyiban lehetséges mégis, hogy néhány jól rögzített formális jegy (vérségi 

összetartozás, házassági viszony, rituális kapcsolat) alapján körülhatárolható. A barátság viszont 

nehezen megragadható, igen plauzibilis kategória, aminek a szomszédságtól való elkülönítése 

reménytelen és értelmetlen vállalkozás lenne – ez a magyarázata annak, amiért a rokonságot önálló 

fejezetben elemzem, a szomszédságot viszont nem szándékozom elhatárolni a többi informális 

kapcsolattól.  

Úgy tőnik ugyan, hogy a szomszédság definiálásában a lokális szempont segítségünkre siet, 

de számolnunk kell azzal, hogy ez csak irányadóként használható. A szomszédsági kör ugyanis 

lazán szervezett és csak részlegesen intézményesült254, ezért igen rugalmas, szükségtıl és 

alkalomtól függıen tágítható.255 Három típusa van, és mindhárom esetében másként terjeszkedik. A 

földszomszédok / szılıszomszédok és a kertszomszédok esetében csak a közvetlenül érintkezık 

számítanak szomszédnak. A házszomszédok esetében nagyobb léptékő a közösség. A 

minimálszomszédságot a két közvetlen házszomszéd jelenti, de soha nem szőkül csupán ezekre a 

                                                           
249 Appadurai 2001. 27. Mivel a lokális közelség feltételének meglétét épp olyan fontosnak tartom, mint a szociális 
tartalom meglétét, nem értek egyet a tanulmánynak azon részével, ami a virtuális szomszédságokról értekezik, mint az 
elektronikus kommunikáció aktuális következménye. (Appadurai 2001. 22–24.) Véleményem szerint ez olyan tágítása a 
fogalomnak, ami más kapcsolattípusokhoz (pl. barátság) áll közelebb, és fölöslegesen terheli a szomszédság terminust.  
250 Bould 2003. 427. 
251 Fehér 1982. 669–675., Örsi 1990. 108., Szabó L. 1982. 81., Friedman 1993. 249., Csáky 1999. 128. 
252 Nagy V. V. 2000. 556. 
253 Rezessy 2001. 261. 
254 Utalásképpen jelzem, hogy semmilyen hasonlóság nincsen az ugyancsak erdélyi, szász települések szomszédsági 
rendszerével, melyekrıl az alábbi szakmunkákban lehet olvasni: Pozsony 1997. 17–45., Hajdú 2001., Mihăilescu 
(szerk.) 2003. Hatásának sem lelhetjük nyomát, bár ez Erdélyben több helyen is fellelhetı. Pozsony 1998. 17–36. 
255 Átány példája is ezt mutatja. Fél – Hofer 1969. 172. 
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kör. Legalább 5-6 házat még idetartozónak éreznek, de nem ritka az sem, hogy az egész utcát, rövid 

utca esetében pedig a merıleges utcákat is a szomszédsághoz tartozónak tekintsék.  

“Hányadik szomszédig tartják a szomszédságot? 
Ötödik-hatodik-hetedik, jobbrú, balrú, elıl is, hátul is.” 

„Itt hogy szokás a szomszédságot tartani? A második, harmadik szomszédig tartják? 
Az egísz utcába, tartjuk itt mindenki. Nincs itt tívedís itt a szomszídokka.” 

Erıteljes igény van arra, hogy szociálisan körülvegyék magukat, hiszen védettséget, 

biztonságot jelent, ha élı, személyessé tett kapcsolatok övezik körbe a házat. Erre utal a 

városiasodásra és individualizációra való panaszkodás, ugyanis a szomszédi kapcsolatok teljes 

hiányától Tölgyesen sem a deviánsoknak, sem a konfliktusokat gerjesztı személyiségeknek nem 

kell szenvedniük. Az elégedetlenség sokkal inkább a még szélesebb és még aktívabb kör 

meglétének igényét fejezi ki.  

„Hányadik szomszédig szomszéd? A második, harmadik szomszéd is szomszéd? 
Mán csak a két szomszéd igen-igen most már. Olyan, hogy evárosiasodtunk. 
És régen hogy volt? 
Hát régen vót fonó, aztán 8−10 asszony összeült, mondjuk mind itt nálunk, 10 asszony van, és 
akkó fontunk ífílig, akkó mán jobban összejött a szomszídság. Mos jelen pillanatba, mint a 
város: bezárjuk az ajtót, sehun senki nincsen.” 

„Ez a falu olyan, mind egy kisebb város: jó napot kívánok, szerusz, hova mentek, satöbbi. De 
így, hogy gyere, sakkozzunk egyet?!” 

Azokat, akik nem ápolnak szomszédsági kapcsolatokat, deviánsoknak tartják. Aki elzárkózik, 

és nem érintkezik, nem kommunikál a környezetével, a normalitás határain kívülre kerül, és 

morálisan negatív minısítéseket társítanak személyiségéhez: magának való, önzı, beképzelt, 

bizonyára kibírhatatlan, legjobb esetben mindössze furcsa. 

„T őszomszédunk egy román néni van, de az olyan zárkózott, magának való. Mikó beteg vót is, 
akartam menni meglátogatni, nem engedett be a házába. Mikó kereszteltünk, akkó megint 
akartam vinni neki tísztát, vagy mikó az Andris lakadalma vót is, nem fogadta e még a tísztát se 
tülle.256 Ez olyan furcsa. Utánna van egy másik román család, mán egy néni meg egy bácsi, 
oda szoktunk menni.” 

A szomszédsági kapcsolatok fontossága általánosan elfogadott a tölgyesi közösségben, 

aminek emocionális, társadalmi és gyakorlati okai vannak: az egyén és a család körét szőkebbnek 

érzékelik mindennapi szociális és kommunikációs igényüknél; több és többféle kapcsolatra 

vágynak, amiben több és többféle érzelmet, beszédtémát, problémát megoszthatnak, illetve amiben 

több és többféle támogatásra találhatnak; végül pedig tisztában vannak saját maguk és háztartásuk 

korlátaival, amin úgy igyekeznek túllépni, hogy kölcsönösen kisegítik egymást szükség esetén. Igen 

sommásan így fogalmazta ezt meg egy nyolcvan éves férfi:  

„Leginkább a szomszédság, mer akármilyen bajba keveredik az ember a tudtán kivül, és hiába 
van mondjuk két-három tesvére a harmadik-negyedik faluba, vagy más megyébe vagy a falu 
másik végin, Isten ırizzen, egy tőzeset esetén, a szomszíd a legesı. Az tud a legjobban egy jó 

                                                           
256 Tészta = sütemény. 
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szót, az tud segítséget adni a leghamarabb, akármilyen baj van. Ha kiát, ha szól: gyere, segíts, 
tegyünk fel egy zsákot vagy emeljünk meg egy fát. Há nem mehet az ember két kilóméterre, ha 
ott a jó szomszéd. És avva jóba kell lenni, a szomszédda, mind a kettıve, mind a két 
szomszédda. Mer azok a legközelebbiek, akik segíteni tudnak, ha bajba jut az ember – 
énszerintem. Lehet, más nem így veszi fel.” 

Bármennyire is egyértelmően és egyhangúlag elfogadott a szomszédsági kapcsolatok építése 

és ápolása, a szomszédolás mégis ellentétes értelmezések kereszttüzében van. Valamennyien 

elismerik, hogy jó minıségő kapcsolat csak a folyamatos kontaktus eredménye lehet, de ez még 

nem oldja fel az ambivalenciát. Óvatosan kell egyensúlyozni a látogatások gyakorisága, a 

beszélgetés hosszúsága, a beszédtémák kiválasztása, a segítségkérés és -nyújtás gyakorisága és 

tárgya között, valamint a magán- és a nem magán szféra határának átjárása közben, mert a 

közömbösség és a tolakodás dimenziói gyengén körülhatároltak, lazán szabályozottak, így 

folyamatos odafigyelésre, alkalmazkodó-készségre és a kapcsolatnak az aktuális paraméterek 

közötti szüntelen újraértelmezésére van szükség ahhoz, hogy a kettı között megtalálják a pozitív 

következmények sorozatát hozó határmezsgyét. 

 

I.2. Barátok, jóemberek, ismerısök és mindenféle egyéb informális kapcsolat 

Az elıírt / adott vagy részben elıírt / adott kapcsolatokon az egyének – lévén, hogy szociális lények 

– túllépnek, és személyes társadalmi közegüket úgy formálják meg, hogy ennél messzebbrıl, egy 

tágabb világból hívnak és hoznak be kötéseket. Az eddig bemutatott kapcsolattípusok jelentıségét 

ez, természetesen, nem vitatja el, viszont a közösségek tagjai összetett személyiségek, aminek 

kielégítésére csak egy összetett, sokszínő és többrétegő társadalmi kontextus alkalmas.257 A család 

alapbázist jelent, a rokonság ennek holdudvara, a nem rokoni kapcsolatok pedig olyan környezetet 

képeznek, ami az egyént társadalmi lénnyé teszi, tágabb identitását megadja és szerepkörét 

nagymértékben kibıvíti.  

Mivel érinteni fogom az informális kapcsolatokkal foglalkozó kutatásoknak három 

alapproblémáját is, melyekkel szemben kritikai távolságtartást szándékozom fenntartani, gyorsan és 

röviden jelzem, hol helyezem el vizsgálatomat ezekhez képest. Valamennyi kérdést érintettem már 

a fejezet eddigi részeiben, most tehát csak összegzek. Egyrészt a baráti kapcsolatoknak a vérségivel 

való összemérésérıl és hasonlítgatásáról (fıként funkcionalista és strukturalista kutatások kérdése) 

gondolom azt, hogy jogos és hasznos, de nem elégséges felvetés, mivel a két kapcsolattípus eltérı 

természető, így mőködésük is különbözı elvek mentén valósul meg. Nyilvánvaló, hogy magam sem 

kerülhetem meg, hogy számtalanszor említsem ezeket együtt, hiszen ugyanannak a 

kapcsolathálónak az elemeit képezik, és ebbıl kifolyólag sokszor mozognak együtt, egymáshoz 

                                                           
257 Az individuum (pszichológiai én) és a személyiség (szociális lény) közötti különbségtételrıl lásd Ingold 1994. 737–
755. 
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képest, egymás ellenében vagy épp egymást kiegészítve, de tartom azon álláspontomat, miszerint 

ezek eltérı természető kapcsolatok, és sosem a hasonlítgatás, legfeljebb az együttmozgás kerülhet 

az elemzés fókuszába. Másrészt a kényszerő / adott és önkéntes / választott ellentétpároktól 

határolom el magamat. Már a rokonság elemzésekor is amellett érveltem, hogy a normatív és kódolt 

elvárások esetén is van mód az egyéni preferenciák érvényesítésére, most hasonlóképpen úgy vélem 

– ezúttal másik irányból –, hogy az önkéntesség és szabad választás is csak egy ideológia, valójában 

az adott, a kényszerszerően adott paraméterek határain belül van csak mód a választásra, ami nem 

jelent többet kvázi-szabadságnál. Ettıl még továbbra is fenntartható az a koncepció – csak kis 

megszorítások közé helyezve –, hogy az informális kapcsolatok biztosítják az önkifejezés terepét, a 

személyiség kibontakozásának tágabb lehetıségét, a szociális identitás megformálásának leginkább 

szabad eszközkészletét.258 Harmadikként pedig a közösségtanulmányok egy szeletéhez szólok 

hozzá. Nem ritka a szomszédság és a közösség terminusok szinonimaként való használata.259 Igaz 

ugyan, hogy mindkettınek alapvetı definíciós eleme a lokalitás, és hogy egyik esetében sem 

elégséges a lokalitás feltételének érvényesülése. Illetve az is igaz, hogy a szomszédság nem 

tekinthetı egydimenziós, egyszínő, szimpla szálszövéső csoportnak, hiszen magában foglalja / 

foglalhatja mindazon kapcsolattípusokat, melyek a tágabb közösség komponensei. Két szempontból 

viszont mégis szükségesnek tartom elkülönítésüket: mindenekelıtt a lépték fontos különbség, 

illetve a szomszédságnak az adottsága, kvázi-kötöttsége erıteljesebb és meghatározóbb, mint a 

közösségé, ami a maga nemében szintén adott, kötött és kényszerszerő. Azt gondolom tehát, 

rugalmasabb és életszerőbb megközelítést tesz lehetıvé, ha nemcsak a szimbolikus interakcionalista 

és konstruktivista érvelést hasznosítom, miszerint a jelentések formálják meg a közösségeket, adják 

meg jellegüket és jelölik ki határaikat,260 hanem élek Etzioni közösségek közössége kifejezésével, 

miszerint a szociális kapcsolatok jelentéssel felruházott hálókat építenek, melyek közösségek, 

illetve nagyobb közösségeket rugalmasan alkotó elemek.261 Ez a perspektíva az informális 

kapcsolatok megragadására különösképpen alkalmas, hiszen ilyenkor nem csak egyének és 

kapcsolatok, hanem kapcsolatok kapcsolatai és kisközösségek is mozgásba jönnek, illetve 

szövıdnek egymásba.  

Idısek szociális hálójával foglalkozó nemzetközi kutatások különbözı eredményeket 

mutatnak az informális kapcsolatok kiterjedtségére vonatkozóan (többnyire a baráti kapcsolatokat 

vizsgálták). Egybehangzóak abból a szempontból, hogy az élet- és családciklus hatással van a 

szociális háló méretére, ám eltérı gazdasági, társadalmi és kulturális kontextusok függvényében 

                                                           
258 Allan – Adams 1998. 192–193., Harrison 1998. 101–105. 
259 Errıl és ennek bírálatáról lásd Wellman 1999. 1–47. (fıként p. 13–18.) 
260 Cohen A. P. 1995. 
261 Az eredetiben használt terminus: community of communities. Etzioni 1996/97. 21–32. Illetve lásd még Etzioni 
1995., 1998. IX–XXIV. 
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eltérı irányba mozdulnak el: bıvülhetnek is, szőkülhetnek is262. Nem törvényszerő tehát, hogy az 

életkor elırehaladtával tendenciaszerően egyiknek vagy másiknak kellene bekövetkeznie. Sokkal 

inkább a kapcsolatalakításhoz és -ápoláshoz rendelkezésre álló és befektetett erıforrások (idı, 

egészségi állapot, morális értékek, szellemi és szociális tıke, instrumentális és materiális források) 

minısége és mennyisége a meghatározó, és természetesen a kapcsolatok elérhetısége, amit az 

idısek esetében fokozottan korlátoz a korosztálybeliek halálozása.  

A nemzetközi szakirodalomtól eltérıen a magyarországi kutatási eredmények egybecsengıen 

az idısek kapcsolathálójának szőkülését mutatják.263 Tölgyesre vonatkozóan nem tudnám ezt ilyen 

egyértelmően, fıként tendenciaszerően elfogadni. Természetesen az egészségi állapot nagymértékő 

romlása, valamint a kapcsolathálót alkotók kihalása redukálja az informális kapcsolatokat, de ez 

fıként csak az idıs idıseket jellemzi. A többiek esetében két tényezınek van kiemelkedı hatása: az 

aktivitás mértékének264, valamint az intim körbe tartozók (családtagok, barátok) szociális hálójának. 

Mivel a nyugdíjazás és az aktivitás nincsenek szoros összefüggésben egymással, a munkaerıpiaci 

inaktivitás és a társadalmi öregség kezdete nem indít el szőkülési tendenciát. A mostani idısek 

jelentıs részének, fıleg a nıknek, nem is volt munkahelyük, otthon vagy a termelıszövetkezetben 

dolgoztak, így az ı esetükben ez a cezúra nem is releváns. De a munkahelyrıl kilépık sem veszítik 

el aktivitásukat, legfennebb átrendezıdnek a teendık, ami újabb kapcsolatokat hozhat az 

elveszítettek vagy meglazultak helyébe. Másrészt pedig a közvetlen kötések mellett a közvetettek 

jelentısége sem hanyagolható el. Szó van itt a barátok barátairól, és az ekkorra már felnıtté vált 

gyerekeik barátairól, affinális rokonairól, komáiról, munkatársairól és mindazokról is, akik a 

családdal vannak kapcsolatban. Különösen akkor, ha az idıs szülıvel egy udvaron vagy a közvetlen 

közelében él(nek) gyermeke(i), fonódhat össze a saját és a közvetett informális háló. Ez pedig épp a 

kor elırehaladtával bıvül / bıvülhet. Erıssége ritkán éri el az egyénileg formált kapcsolatokét, 

jelentısége viszont nem mellékes, ugyanis növeli a látens társadalmi és gazdasági kiterjedtséget, és 

szükség esetén értékes erıforrássá transzformálódhat.  

A kapcsolattípusok megnevezését nemcsak az ideológia-alapú definíció és a társadalmi 

gyakorlat közötti elcsúszás nehezíti. Bizonytalanság és óvatosság jellemzi az egyes terminusok 

használatát, a jelentések minıségének és mértékének megítélését, valamint a terminust és jelentését 

összekapcsoló hozzárendelési mechanizmust is. Hiába van konszenzus a kapcsolatok elméleti 

meghatározása, felcímkézése és elkülönítése terén, ennek a gyakorlati szintre való átfordítása 

korántsem diffúziómentes. Státus (társadalmi osztály), nem és életkor szerint észlelni eltéréseket: 

leginkább az értelmiségiek illetik a barát szóval az intim környezetüket alkotó személyeket vagy 
                                                           
262 Andersson – Sundström 1996. 15–29., Béland – Zunzunegui 1996. 55–76., Blau 1961. 429–439., Boissevain 1978. 
69–70., Ferraro – Mutran – Barresi 1984. 252–254.,  Groenou – Tilburg 1996. 163–182., Melkas – Jylhä 1996. 99–116., 
Reed-Danahay 1999. 149., Stone – Rosenthal 1996. 77–97., Wenger 1996. 117–141. 
263 Utasi 1990. 476., 2002. 37., Andorka – Tardos 1991. 49., Sik 1991. 92., Albert – Dávid 2007. 141–156. 
264 Az aktivitás és a kapcsolatháló összefüggéseirıl lásd Feld – Carter 1998. 136–152. 
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ezek egy részét; a nık gyakrabban nevezik közeli társaikat barátnak, mint a férfiak, akik inkább a 

kapcsolat eredetét vagy fıbb tartalmát képezı aktivitás konkrét megjelölésével címkézik a relációt; 

a fiatalok és a fiatal felnıttek szociális hálójuk nagyobb részét tekintik barátnak, mint a késıbbi 

korosztályok tagjai. Tévedés lenne ebbıl arra következtetni, hogy akkor csak nekik vannak 

barátaik. Erre a felmérési és elemzési hibára hívta fel a figyelmet Utasi Ágnes és Graham Allan: 

kulturális szőrı függvénye, hogy a hasonlós intenzitású és tartalmú kapcsolatokat milyen 

terminussal minısítik, ami korántsem jelenti a kapcsolat hiányát.265 Allan a munkásosztály példáján 

teszi meg kritikai megjegyzéseit, és amellett érvel, hogy a felmérések azért eredményezik azt a 

képet, miszerint nekik nincsenek barátaik, és korlátozottak szociális képességeik, mert 

terminológiabeli eltérések vannak, vagyis azokra a kapcsolatminıségekre, melyeket a kérdezık a 

friend / friendship (barát, barátság) szóval jelölnek, az ı értelmezésükben a mate (társ, pajtás) 

kifejezéssel lenne megfeleltethetı. Ennek a fontos részletkérdésnek a mellızése pedig téves 

következtetésekhez vezet.266 Továbbá gender-alapú kutatások is azt mutatják, hogy bár a 

sztereotípiák egyik vagy másik nemhez kötik inkább a baráti kapcsolatokat, ez korántsem jelenti 

azt, hogy csak ık részesednének belıle: Karen Walker amerikai közösséget vizsgálva leplezi le a 

sztereotípiákat, melyek a nık princípiumának tekintik a barátságot, Sarah Uhl pedig Andalúziában 

teszi ugyanezt, ahol viszont a férfiak kapcsolathálója elemének tartják.267   

Hasonló a helyzet Tölgyesen is. A barát, a jóember és a szomszéd kifejezések használatát 

innen szükséges értelmeznünk. Elsoroltam, kiknek „vannak” barátaik. A kimaradó csoportok 

esetében viszont ahelyett, hogy a baráti vagy barátias kapcsolatok hiányát állapítanám meg, a 

fennebb bemutatott gondolatmenetet tartom követendınek. Nem azt szándékozom felülbírálni, hogy 

a barátság intézményében nem voltak történeti változások, épp a közelmúltban, sıt napjainkban is 

tart a rokoni kapcsolatok leértékelıdése a nem rokoniakhoz képest. Nem vitatom tehát, hogy a 

modernitás, az individualizmus, az autonóm személyiség kidolgozása nagymértékben hozzájárult a 

barátság intézményének formálásához,268 de torzításnak vélem, ha csupán innen eredeztetjük. A 

kapcsolattípusok belsı rendszerében jelentısen megváltoztatta a hangsúlyokat, átrendezte az 

arányokat, módosított a típusok attribútumain, áthelyezett jelentéseket, illetve kidolgozott és 

kiemelt korábban elhanyagoltabb kapcsolattartalmakat. Ám ez még nem jelenti azt, hogy a barátság 

történeti és úgymond civilizációs kategória lenne.269 Vizsgálatom szempontjából ennek a rövid 

kitérınek azért van jelentısége, mert el akarom oszlatni azt az illúziót, miszerint az idıseknek, a 

férfiaknak és a paraszti életformát folytató agrárfoglalkozásúaknak nincsenek baráti / barátias 

kapcsolatai. Igaz ugyan, hogy bátortalanul és alig-alig használják ezt a szót társaik megjelölésére, 
                                                           
265 Utasi 1990. 476–477., Allan 1998. 73–76. 
266 Allan 1998. 73–76. 
267 Walker 1994. 246–265., Uhl 1991. 90–105. 
268 Oliker 1998. 18–42., Carrier 1999. 29–33. 
269 Lásd pl. McGuire elemzését a középkori szerzetesek baráti kapcsolatairól. McGuire 1988. 
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de ez még nem jogosít fel végletes következtetésekre. Tölgyesen ugyanis van még két szó, ami 

alkalmas ugyanennek a tartalomnak a kifejezésére: amennyiben a barátias társ a közelben lakik, 

elégséges a szomszéd, jó szomszéd relációs viszonnyal megjelölni270, amennyiben viszont 

földrajzilag távolabb van, a jóember szót használják, ami semmivel sem mond kevesebbet, mint a 

barát terminus.  

Az informális kapcsolatháló többi eleme fontosságában és erısségében mögötte marad az 

említetteknek.  

Mindenekelıtt az intézményekhez tartozó szervezett, többé-kevésbé formalizált kötıdésekbıl 

fakadó személyes kapcsolatok említendık. Kétféle módja van ennek településünkön: a falu 

vezetıségéhez (RMDSz, tanács) és az egyházhoz való tartozás nyújt erre lehetıséget.271 Az 

elıbbihez elsısorban a nyugalmazott értelmiségieknek van hozzáférése, idıs korú nem felsıfokú 

végzettségő ugyanis nem rendelkezik olyan szimbolikus tıkével, ami közösségi szintő hatalmi 

pozícióba emelhetné. Az utóbbi viszont nyitott mindenki számára, és valóban az önkéntesség 

függvénye. Kapcsolati szempontból kétféle kötés kialakítására ad lehetıséget. A csak vasárnapi 

istentiszteletek látogatása az ismerısi kör megformálásához segít hozzá, illetve az egyazon 

valláshoz tartozók kategóriáját formálja meg, aminek többletjelentısége a csoporton belül nincsen, 

csak akkor, ha más gyülekezetek tagjaival kerülnek érintkezésbe, mert ez a kontaktus természetétıl 

függıen problematizálhatja a határok átjárását. A neoprotestánsoknál a bibliakörre272, a 

reformátusok esetében a dalárdába járók273 között alakul ki rendszeresebb és szorosabb kötıdés274, 

hiszen olyan közeget teremt a résztvevık számára, ami hozzáadott értékként csatlakozik a meglévı 

kapcsolati körökhöz, kilépést biztosít a családi, rokonsági és szomszédsági keretbıl, és lehetıvé 

teszi, hogy egy más szintő közösség szövetébe léphessenek.  

Az egykor intézményes vagy csak részben intézményesült kapcsolatok a formális adottságok 

megszőnése után is részesei maradhatnak a kapcsolathálónak. A volt kollégák és a volt szomszédok 

a leginkább esélyesek arra, hogy ne távolodjanak el, és a korábban kiépített kötések csak az 

interakciók gyakoriságát tekintve lazuljanak, ám lényegüket ne veszítsék el, vagy csak részben 

halványuljanak. Valamivel gyengébb mértékben, de hasonló a valószínősége a falusfelekkel való 

kapcsolattartás alakításának is. A Tölgyesre költözık vagy az innen elköltözık a lakóhely 

megváltoztatása ellenére továbbra is közösséget éreznek a származási település lakóival, és 

lehetıségeiknek, illetve a távolság mértékének függvényében, ennek korlátaihoz alkalmazkodva 

igyekeznek valamiféle kapcsolatot a továbbiakban is fenntartani.  
                                                           
270 Rezessy Anna is arról számol be homokmégyi kutatásai alapján, hogy lehetetlen elválasztani egymástól a barátságot 
és a szomszédságot. Rezessy 2001. 261. 
271 A gyülekezeti aktivitás közösségformáló és kapcsolatgazdagító szerepérıl lásd még Putnam 2000. 65–79. 
272 A neoprotestánsoknál az énekkarnak az idısek nem tagjai.  
273 A Nıszövetségnek is hasonló jelentısége lenne, ha mőködne. Az idısek igényt is tartanának rá, de hanyatlóban van.  
274 Sem a katolikusoknál, sem az ortodoxoknál nincsen plusz tevékenység a vasárnapi misén kívül. Sıt paphiány miatt 
ez sem mindig biztosított.  



 204

Sajátos jelleggel szervezıdik és sajátos mechanizmussal mőködik a speciális tevékenységi kör 

folytán kialakított kapcsolatháló. Az így kötıdı egyéneket nem lehet leegyszerősítıen klientúrának 

tekinteni, ugyanis tágabban és informálisabban értelmezem a specialistát / speciális szerepkört 

ennél. Egyrészt nemcsak a fizetség vagy a materiális értékkel bíró ellenszolgáltatás érdekében 

vállalt feladatról szükséges szót ejteni. Másrészt pedig nemcsak azokra terjed ki a figyelmem, akik 

valamilyen kiemelt, különleges képességgel és tudással bírnak, illetve akik az adott tevékenységet 

széles körben végzik, tehát kiterjedt legitimitással bíróan szakértıi az adott feladatnak (például 

jósnı, kenıasszony). Hanem együttesen hívom fel a figyelmet mindazokra, akik valamilyen 

problémára / hiányra a családon kívülre nyúlóan megoldást tudnak biztosítani, illetve akik 

valamilyen többletértékkel tudják gazdagítani a közösséget a megszokotthoz, a normalitáshoz 

képest. Az így képzıdı szociális háló abban tér el jelentısen a fentebbiektıl, hogy csak részben az 

egyéni kezdeményezés terméke, nagyobb mértékben formálódik a külsı kezdeményezés 

következtében; a személyesség és a személytelenség, a formalitás és az informalitás határán mozog; 

a kötés idıtartama lehet nagyon rövid, egyszeri, de visszatérı és állandósuló is; erıforrásértéke 

változó: potencialitásában nagyon kiterjedt, bizonyos szegmensei teljesen passzívak, más részei 

viszont a gyenge kötések erejét rejtik magukban275, ami különös értékkel bír egy idıs számára.  

A tevékenységi körök alapján az alábbi specialitásokat különböztetem meg: 

– egészségügyi: kenıasszony276 és asszisztensek gyógyító munkája, 

– transzcendentális: jósnı rontáselhárító aktivitása, 

– szellemi: versírás, kérvényírás, néptáncoktatás, foglalkozás színjátszó csoporttal, 

magánóratartás, részvétel az egyházkerület fegyelmi bizottságában, 

– gazdasági: CAP-tagság rendezése és CAP-hitelügyintézés277, állandó napszámos tartása, 

tej és tejtermékek szolgáltatása, bolt üzemeltetése (általuk vagy velük egy udvaron lakó 

gyermekük által), albérlı tartása,  

– családias gazdasági: dadáskodás, állandó besegítés háztartási munkába. 

Végül pedig az ismeretségi kört említem, ami az informális kapcsolathálónak a margóján 

helyezkedik el. Azok tartoznak bele, akikrıl valamiféle tudással rendelkezik az ego. Természetesen 

ez a kategória sem homogén, ugyanis széles a skála azok között, akikkel beszélı viszonyban van, 

illetve azok között, akikrıl nincs is közvetlen, csak valamelyik hozzátartozóján keresztül (például 

kinek a fia / lánya / unokája / házastársa stb.) valamiféle halvány ismerete. De ezek a kötések, 

függetlenül a halmazon belüli erısségük mértékétıl, annyira gyengék, hogy csak fenntartásokkal 

                                                           
275 Granovetter 1991. 371–400. 
276 A faluban két kenıasszony van, de mivel itt csak az idısek szociális hálójáról van szó, nem említem a középkorút, 
csak az idıst.  
277 A részleteket lásd a 3. fejezet IV.2. részben. 
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lehet akár kötéseknek is nevezni ıket. Inkább csak nagyon laza, potenciális és látens raktárkészletei 

a személyes kapcsolatháló bıvítésének.  

 

I.3. Szelekció – a kapcsolatkészlet kapcsolathálóvá transzformálásának módja 

A nem rokoni kapcsolatok bemutatása a lehetıségeket, a kötések lehetséges kiterjedtségét járta 

körbe, valamint összegzését adta a szociális háló tágítási mechanizmusainak és elveinek. Egyfajta 

repertoárt villant fel, ami a terepét és keretét jelenti a preferenciákhoz alkalmazkodó választásnak. 

Kulturális és egyéni szőrı alapján transzformálódik a készlet kapcsolathálóvá. A saját elvárások és 

vágyakozások a közösségileg legitimált normák és értékek kontextusában, ezek függvényében 

érvényesülnek.278 Nemcsak arról van szó tehát, hogy az elérhetı kapcsolatok lehetnek korlátozottak 

és akadályozottak, az azokon belüli mozgást sem az abszolút szabadság alakítja. Az alábbiakban a 

legfontosabb szelekciós szempontokat mutatom be.  

A homogenitásra és heterogenitásra való törekvés együttesen határozza meg a 

kapcsolatformálás dinamikáját. Egymásba épülı, kompenzatórikus mechanizmusként mőködnek. A 

heterogenitás a kiterjedtség és sokféleség, a homogenitás viszont a sőrőség és erıteljesség alapja. 

Egyik sem elıbbre való a másiknál, ugyanis eltérı igényeket elégítenek ki, és bármelyiknek a 

hiánya töredékesebbé, sérülékenyebbé teszi a hálót.  

Minél számosabb és minél szélesebb a kapcsolatok köre, annál nagyobb védettséget jelent, és 

szociálisan annál erısebb potenciállal bír az egyén. Sıt idıs korral a lehetıségek és képességek 

gyengülésével fokozottabb mértékben van szükség a külsı segítségre. Önerıbıl ugyanis egyre 

kevésbé tudják biztosítani fizikai és társadalmi stabilitásukat, nagyobb mértékben szorulnak rá a 

kívülrıl elérhetı / remélhetı támogató gesztusokra. Kettıs tendencia megy végbe ebben a körben: 

az interakciók ritkulása és a kapcsolatápoláshoz szükséges erıforrások megcsappanása 

következtében egyes kötések meglazulnak, netán ki is kopnak; ugyanakkor viszont vannak olyan 

kötések, amelyek lehetıvé teszik a terhelhetıséget, és bizonyos feladatokat – ha csak részben is – 

átvállalnak hozzájárulva ezzel az idıs biztonságához, testi és lelki jólétéhez.  

Az idısek esetében viszont számolnunk kell három igen fontos tényezıvel: kívül vannak a 

domináns, intézményes társadalmi struktúrán279; teendıik és problémáik többnyire a háztartással és 

a földmőveléssel kapcsolatosak, kevés intéznivalójuk van a privát szféra határain kívüli 

dimenziókban; fizikai térhasználatuk folyamatosan szőkülıben van. Mindezeknek következtében 

társadalmi érintkezéseikben nagyobb hangsúlyt kap a magánszféra, ami felértékeli a barátias 

tartalmú bizalmi kapcsolatokat – az életkor elırehaladtával és az aktivitás csökkenésével a 

tendencia fokozottan erısödik. Míg az elıbb említett kötéseknek fıként instrumentális és társadalmi 
                                                           
278 Vö. Boissevain 1978. 6–9, 66, 93–94. 
279 Vö. O’Connor 1998. 126. 
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jelentıségük van, ez utóbbiak nagyobb szerepet játszanak az érzelmi támogatásban. Emiatt fontos a 

lelki azonosulás megvalósulásának feltétele ezeknek a kapcsolatoknak az esetében, ami többnyire 

elıfeltételezi a homogenitást – legalább egy, de gyakran több szempontból is. Érthetı tehát, hogy a 

szelekció nagyobb mértékő és kifinomultabb, mint a távolabbi és gyengébb kötéseknél.  

A legerıteljesebb és legfontosabb kritérium – csak családi körön belül átjárható határ – a 

morális hasonlóság. Alkoholistákkal, házasságtörıkkel, tolvajlásban vétkesekkel, illetve egyéb 

deviánsnak tekintett személyekkel egy minimális szintő kommunikáció fenntartása elfogadott, és a 

távolságtartás szinte kötelezı. A madarat tolláról, embert barátjáról logika alapján ugyanis, saját 

imázsát veszélyezteti az, aki ezt nem veszi komolyan. A kirekesztés mértékét csak a vallásos 

elvárásrendszer enyhíti, ami valamivel engedékenyebb magatartást ír elı. De mivel a megbocsátás, 

a felmentés, az elfogadás és a legitimálás kényes, egymáshoz közel álló, csupán igen érzékeny 

határvonalakkal elkülöníthetı – ha egyáltalán elkülöníthetı – lelki gesztusok, nagyon 

visszafogottan gyakorolják. A deviánsként való stigmatizálás ugyanis a bizalmatlanságot is 

magában foglalja, aminek hiányában a közeleresztés valamennyi módját minimalizálják, és 

legfennebb csak a formális, esetleg félig-formális kapcsolati körbe engedik be ıket. Ennek 

egyértelmő következménye ugyanakkor az is, hogy a deviánsok többnyire csak egymás között 

találhatnak baráti érzelmekre – ami tovább nehezíti a közösség nem deviáns részével való 

érintkezésüket.  

„Vannak barátai, akikhez eljár? 
Van azért egy rokona. Csak most nem nagyon jár el, nem tud menni bottal se. Zsuska nénihez 
szokott menni. Egyszer voltál te Zsuska néninél, és akkor ott volt ı is. Az az egy barátnıje 
maradt. A szomszédasszonya annyiszor iszik, olyan sokszó részeg, hogy nemigen, nem jár oda.” 
– unoka mondja nagymamájáról.” 

„ İ is idetartozik a szomszédok közé? 
Ő nem, me egy aggfiú, aztán nagyon rosszfíle egy kölyök. Aztá most valahogy − mán úgy látom 
− a tesvírive vótak a vásárba és beszílgettek, de rettenetes vót az anyjához is, meg a 
szomszídságga is baja van. Azt avva nincsenek a fent szomszídok se jóba, akik szembe vannak, 
me fent van a ház az erősı ódalon az esı.”  

A továbbiakat külsı és belsı attribútumokként csoportosítom. Az elsıbe az etnikum, a nyelv, 

a vallás és a lokális tényezık (lakóház helye és típusa) tartoznak. A társadalmi státus és a vagyoni 

helyzet (rang) a határmezsgyén mozognak, ugyanis a foglalkozáson és az anyagi erıforráson kívül 

életstílust is jelentenek. A belsı attribútumok közül az életkor, a nem, a családi állapot, a kapcsolat 

idıtartama és a származás (mint kulturális közeg) relevánsak. Amennyiben a szelekciós elveken 

belül valamiféle – ha labilis is – sorrendet fel lehet állítani, akkor nagyjából az említés rendjének 

feleltethetı meg. Az elsı csoportba tartozók a kizárás és a befogadás gesztusáról döntenek, míg az 

utóbbiak a befogadáson belül rendezik az egyes kötések erısségét.  
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Az etnikai különbözıség nagy választóvonal.280 Nem kizárólagos, ám igen jelentıs. A 

szomszédsági- és a munkakapcsolatnak nem akadálya, de a kötés minıségérıl az állapítható meg, 

hogy megreked a formalitás és informalitás határán, és kevés esélye van a kedvezıbb irányba való 

elmozdulásra. Mivel a roma lakosság elkülönült falurészben lakik, a szomszédsági viszony fel sem 

merül. A munkakapcsolat patrónus-kliens formában valósul meg, ugyanis fıként napszámosokként 

veszik igénybe segítségüket. Kialakulhat viszont rituális kötés: idınként felkérnek keresztszülınek 

nem romát, és mivel ezt visszautasítani nem lehet, elvállalják, bár olyan minıségő komasági vagy 

keresztszülı-keresztgyerek kapcsolatot nem építenek ki, mint a saját etnikumhoz tartozókkal. A 

román és a magyar lakosság kapcsolatát a kommunikáció létrejöhetısége és a lokális közelség 

árnyalja. A régóta Tölgyesen élı románok, fıként a törzslakosok, folyékonyan beszélik a többség 

nyelvét, így nem okoz nehézséget, hogy szót értsenek egymással. A késıbb beköltözık esetében 

már elıállhatnak alapvetı kommunikációs problémák, mivel Tölgyesen a nık domináns része alig 

beszéli az állam nyelvét, az idısek szinte egyáltalán nem, a gyerekek sem, csak a férfiak 

boldogulnak többé-kevésbé, de az ı nyelvi kompetenciájuk sem tekinthetı általánosságban véve 

elégségesnek. A szomszédsági viszony fenntartása ettıl függetlenül megvalósulhat, de igen kicsi a 

valószínősége annak, hogy más tartalmakkal is gazdagodjék.  

„Cu al Ńi vecini nu va-Ńi împrietenit mai mult? 
Feleség: Vorbim cu vecinii. Ăstea de aicea erau fraŃi cu aştea de care am cumpărat casa. Şi la 
început le-am chemat la masă, nu ştiu de câte ori le-am chemat. Dar odată n-a zis: hai, să bem 
o cafea, hai şi tu odată la masă. Tot eu le-am chemat.  
Şi l-au acceptat? 
Feleség: Sigur, au venit.  
Nu v-au chemat înapoi? 
Feleség: Ei niciodată.  
Este o familie română sau maghiară? 
Feleség: Nu română.  
Férj: Ea nu ştie româneşte.  
AŃi vorbit cu ea în ungureşte? 
Feleség: Eu nu ştiu. 
Atunci cum vorbiŃi, cum discutaŃi? 
Feleség: Tot ziceam. El ştie, numai ea nu ştie.  
Férj: Ea a stat numai acasă şi n-a învăŃat.  
Cum sînteŃi cu alŃi vecini? 
Feleség: Aştia sînt tot maghiari, bine, foarte bine. Femeia nu e de aicia, şi nici ea nu merge pe 
la nimeni.  
Cu ea nu v-aŃi împrietenit mai bine? 
Feleség: Îi o fată tânără şi n-are ce discuta. Şi nu ştie nici să vorbească româneşte. Dacă 
întreb ceva atâta se străduieşte să dea un răspuns, nu ştie. Probabil dacă s-a angaja odată a 
învăŃa să vorbeasca.”281 

                                                           
280 Az etnikai homogenitás és a kapcsolatháló összefüggéseirıl lásd még Clair 2006., Bould 2003. 429., Albert – Dávid 
2007. 164–172. 
281 “Más szomszédokkal nem barátkoztak meg jobban?  
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Tulajdonképpen meglehetısen ambivalens a románsághoz való viszonyulás, mind a normák, mind a 

hétköznapi érintkezés szintjén. Az elıbbi a keresztényi/keresztyéni befogadás és a nemzeti 

érzelmek által motivált elutasítás között hezitál, az utóbbi a többszörös másság (etnikai, nyelvi, 

vallási, politikai) és a folyamatos interakciók során pozitív tartalmakkal feltöltött kapcsolaton 

alapuló elfogadás / megbecsülés között igyekszik megtalálni az adekvát viszonyulási formát. Csak a 

marginalizáltak esetében akadálymentes az átjárás, hiszen a kirekesztettségi létben az etnikai 

hovatartozás vajmi kevés relevanciával bír.  

„Amikor idekerült, nem illeszkedett be a faluba? 
Nem volt idım rá. Ott voltak a gyerekek. A gyerekek a mai napig hazajárók, mindegyik. És volt 
kertem, és Ballára jártam dolgozni. Úgyhogy ez nekem annyira elvette az idımet. Meg ıszintén 
mondom, hogy a mai napig se bízok az emberekben. Nem tudtam beilleszkedni, nem tudtam 
gyökeret ereszteni sohase. […] 
Kihez tartozónak érzi magát? 
Nem is igénylem. Van egy egészségügyi alkalmazott, ı is Ballán volt, egy román asszony, és 
vele tartom a kapcsolatot, ı itt lakik mindjárt, a templom mellett.” 

A vallási különbség nagyobb mértékben van elıtérben, mint az etnikai és a nyelvi, ugyanis 

több és népesebb csoportokról van szó.282 Az ortodoxokkal szembeni attitődök részei a román 

etnikumhoz való viszonyulásnak, nagyon ritkán jelentkeznek külön, egymásról levált 

attribútumokként. A katolikusok olyan kis hányadát teszik ki a lakosságnak, hogy szinte 

láthatatlanok. Vallásgyakorlásukban erısen korlátozottak, ugyanis csak 2005 ıszétıl van a 

településen papjuk, aki a rendszeres misézési alkalmakat biztosítani tudja újabban. Nem alkotnak 

tehát erıteljes, aktív gyülekezeti közösséget, így nem is válnak karakteres vallási csoportosulássá. A 

határvonalak tehát nem itt húzódnak, hanem a protestáns és a neoprotestáns felekezetek között. A 

lakosság többsége református, ám szép számmal vannak baptisták, és jelentıs két másik 

kisgyülekezet is. Ezek a közösségek már nemcsak formálisan, az eltérı keresztség révén 
                                                                                                                                                                                                 
Feleség: Beszélünk a szomszédokkal. Ezek innen testvérek voltak azokkal, akiktıl a házat vettük. És eleinte elhívtuk ıket 
vendégségbe, nem tudom hányszor hívtuk. De egyszer nem mondta: gyere, igyunk meg egy kávét, gyere te is 
vendégségbe. Mind én hívtam ıket. 
És elfogadták?  
Feleség: Persze, jöttek. 
Sosem viszonozták a meghívás?  
Feleség: İk soha. 
Magyar vagy román család ez?  
Feleség: Nem román.  
Férj: İ (a nı) nem tud románul. 
Magyarul beszéltek vele? 
Feleség: Én nem tudok.  
Akkor hogy beszélgetnek?  
Feleség: Én mind mondtam. İ (a férfi) tud, de ı (a nı) nem.  
Férj: İ (a nı) csak otthon volt, nem tanult. 
Hogy vannak más szomszédokkal? 
Feleség: Ezek szintén magyarok. Jól, nagyon jól. Az asszony nem idevalósi, és nem is jár senkihez.  
Velük nem barátkoztak össze jobban? 
Feleség: Fiatalasszony, és nincs beszélgetni valója. És nem is tud románul. Ha kérdezek valamit, annyit kínlódik, hogy 
adjon valami választ, nem tud. Lehet, ha egyszer dolgozna valahol, megtanulna beszélni.” 
282 A vallás és a kapcsolatháló összefüggéseirıl lásd még Clair 2006., Bould 2003. 429., Putnam 2000. 65–72., Elias – 
Scotson 1994. 51–70. 
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különböznek egymástól, hanem világfelfogásban és életmódban is. Intenzív gyülekezeti életet 

élnek, melynek nemcsak transzcendentális, hanem közösségteremtı szándékai is jelentısek. Vallási 

identitásuk megformálásában ugyanis hangsúlyozott szerepe van a határképzésnek, amit nemcsak a 

tagok verbuválása elleni védekezés indokol, hanem keletkezéstörténetük is: a láncszerő 

kiszakadások folyamatosan rövidítették meg az egyes közösséget. Ez a fajta összetartozás, illetve 

távolságtartás a körön kívüliekkel szemben erıteljes hatással van a kapcsolatháló-alakítási 

habitusra283 – vagy ahogy a Robert Putnam által idézett bostoni baptista pap mondta: a templom 

nem épület, nem intézmény, hanem kapcsolat.284   

„Máskülönben itt ezek is, azok is baptisták. Úgyhogy csak én vagyok itt köztök református. 
De attól még tartják a szomszédságot. 
Tartjuk, csak nem annyira, mintha reformátusok lennének. 
De miért? 
Az ő vallások nem nagyon egyezik a miénkke. Vagyis nem hogy nem egyezik, de ők az övéket 
fújják, mi a miénket.  
Miben különbözik a két vallás? 
Ők az ő szertartásokat tudják, mik a miénket. 
De az még a szomszédságon nem változtat. 
Nem változtat, de ha a kertben is vagyunk, ők mondják az övéket, én mondom az enyémet.  
Szokták mondani, hogy térjenek meg? 
Azt mondják, mert igen-igen mindenki a magáét tartja jobbnak. Hát a reformátusok így, a 
reformátusok mennek múlatni, a reformátusok táncolnak, úgyhogy csak különbözís van 
köztönk. Ők nem csinálnak lakodalmat, nálok menyegzı van. Eddig nem csinálták szombaton 
soha, hogy ne menjenek át a vasárnapba, me az mán bőn. Most mán csinálják ők is. Eddig 
mindig csak szeredán csinálták, de most mán egy pár éve csinálják szombaton. 
A két baptista együtt jobban van? 
Nem hogy jobban vannak, jól vagyunk mik, nincs semmi baj köztönk, csak mán így, ha 
beszílgetünk: én tudom, mi történik mi köztünk, ők tudják, mi törtínik őköztök.” 

Természetesen a vallási differenciáltságra vonatkozóan is létezik az ellentétet feloldó erkölcsi 

normatíva, ami a hétköznapokban csak kivételes ritkasággal, krízishelyzetben (betegség, káreset) 

viszont minden további nélkül érvényesülni képes. Jó és stabil formális szomszédsági kapcsolat 

fenntartását nem gátolja az eltérı felekezethez tartozás, de az interaktusok gyakoriságát és 

minıségét nagymértékben befolyásolja.  

A lakóház helye és típusa két egymással szorosan érintkezı, de kissé különbözı szempont. 

Elsısorban arról van szó, hogy a lokálisan egymáshoz közel lakók folyamatosan érintkezésben 

vannak, aminek következtében gyakran alakul ki mélyebb, barátiasabb kapcsolat. A szomszédság 

igen jó „raktár” barátságok számára, különösen az idısek esetében, akiknek fizikai térhasználata 

fokozatosan szőkül.285 

„Aki közelebb van, arrú hamarabb tudunk.” 

                                                           
283 A korábbi fejezetben láthattuk, hogy a vallási különbözıség a rokonságon belül is elválasztó tényezı lehet, nem 
meglepı, hogy az informális kapcsolatok esetében még inkább.  
284 Putnam 2000. 66. 
285 Arling 1976. 759., Utasi 1990. 478. 
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A közelségen kívül jelentısége van a tulajdon típusának is: kertes ház-e vagy tömbház. A 

különbség nem önmagában az épületformában rejlik, hanem a hozzá kapcsolódó életformában, 

valamint a tulajdonhoz való hozzájutás okában. A blokkosoknak csak egy kis konyhakertjük van, 

nem gazdálkodnak, városias életformát folytatnak. Ugyanakkor a blokkosok többnyire 

beköltözöttek286, és nagyobb részt értelmiségi foglalkozásúak. İk fıként egymás között tartják a 

szomszédságot, és egymással éreznek közösséget. A közelben lévı házak lakóitól természetesen 

nincsenek elszigetelve, de egyik irányban sem definiálják egymást szomszédokként.  

A szociális helyzet, melyet egyrészt a társadalmi státus, másrészt a rangnak nevezett vagyoni 

helyzet határoz meg, nem feltétlenül akadálya a kapcsolatok kiépülésének, de minél mélyebb és 

szorosabb egy kötés, annál nagyobb mértékben valószínősíti a szociális helyzet hasonlóságát.287 Az 

agrárréteg kapcsolathálója a leginkább egynemő, és ha ki is alakulnak kötések az értelmiségiekkel, 

ezek többnyire valamilyen mértékben patrónus-kliens típusúak, illetve ugyanez az elv érvényes a 

vagyonosabb parasztok és a szegények között is. Az iparosok egyfajta köztes kategóriát képeznek. 

A földmővelı réteghez vannak közelebb, de felfele kapaszkodásuk töretlen, ami egyes családoknál 

elkülönülési törekvésekkel is társulhat.  

„Volt itt a faluban különbség az iparosok és a gazdák között? 
Nagy különbség vót annak idején, nagyobb, mind most. 
Miben volt a különbség? 
Fentebb érezték magukat az iparosok, mint a gazdálkodók.  
Nem is barátkoztak annyira a gazdálkodókkal? 
A szomszédokkal csak, de különösebben nem volt nem tudom milyen kapcsolat a gazdálkodókkal. 
Akkoriban az iparos társaság külön vót, még iparos báljok vót.” 

Az értelmiségiek nyitottak valamennyi társadalmi réteg irányába, kapcsolathálójuk összetett, de a 

heterogenitás nem érvényes a kapcsolatháló valamennyi intimitási szintjén, ugyanis a kötés 

szorosságának függvényében itt is jelentıs az elmozdulás a hasonlóság felé.  

Az életkori homogenitás igénye a legerıteljesebb a belsı attribútumok kapcsolatszabályozó 

hatása közül.288 Nem jelenti ez a generációk közötti törések / választóvonalak meglétét, sem az 

intergenerációs érintkezés problematikusságát. Mindössze arról van szó, hogy a hasonló életkorúak 

közelebb érzik magukat egymáshoz, hiszen az azonos korcsoporthoz tartozás nagyjából azonos 

élethelyzeteket, problémákat, feladatokat, és a családi életciklusok párhuzamosságából kifolyólag 

hasonló családi állapotot is jelent289. Mindez könnyebbé teszi a kommunikációt, megoszthatóbbá és 

összehangolhatóvá a teendıket, illetve fokozza a szolidaritást.  

                                                           
286 A beköltözık és az ıslakosok közötti kapcsolat problematikusságról, a kirekesztésrıl lásd pl. Elias – Scotson 1994. 
287 A társadalmi státus és a kapcsolatháló összefüggéseirıl lásd még Sik 1991. 97–101., Harrison 1998. 92–116., Albert 
– Dávid 2007. 158. 
288 Az életkor és a kapcsolatháló összefüggéseirıl lásd még Boissevain 1978. 69–70., Fisher – Oliker 1983. 124–133., 
Ferraro  et al. 1984. 246–259., Putnam 2000. 247–256., Albert – Dávid 2007. 93–103, 141–156. 
289 A családi állapot és a kapcsolatháló összefüggéseirıl lásd még Blau 1961., Arling 1976., Ferraro  et al. 1984. 246–
259. 
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„Mondták, hogy akármikor ha baj van, tessík szólani Mari néni, ha íjje, ha nappa, me nagyon 
szívesen segítünk. Nem mondhatom, hogy rosszak egy se [a szomszédok]. Van egy öregasszon 
itt erre, akive ippeg igazán jó vagyunk, mind testvérek. Ha neki baja van, me egyedül van, én is 
azt mondhatom, egyedül vagyok, me nem tud csinálni semmit, 11 éve nem dógozik az emberem. 
Úgyhogy megvagyunk itt együtt nagyon jól. A fiatalokka is. Nincs itt baj, hogy fiatalok. Csak 
annyi, hogy aszontam nekik: tik fiatalok vagytok, menjetek, ahova tudtok, me az öregek mán 
nem tanálnak a fiatalokka.” 

A társadalmi nem hasonlósága a családosok esetében kevésbé, az özvegyeknél valamivel 

nagyobb jelentıséggel bír a kapcsolatalakításban, amit egyrészt a hagyományos 

munkamegosztás290, és az ebbıl adódó tudásbeli és érdeklıdésbeli eltérés, valamint a társadalmi 

érintkezést szabályozó szintén hagyományos, erıteljesen morális alapú közösségi konszenzus 

indokol.291  

A legkevésbé releváns, de nem teljességgel mellékes szempont az azonos településrıl való 

származás, ugyanis a beköltözöttek fokozott figyelmet és szolidaritást tanúsítanak mindazok 

irányába, akik ugyanarról a helyrıl jöttek, ahonnan egykor ık maguk is. Kapcsolatukat ugyanakkor 

az is „olajozza”, hogy ugyanazon kulturális kódrendszerre szocializálva könnyebben értik egymást, 

szívesen kommunikálnak egymással.  

Végül pedig az idıdimenziót említem, mely valamennyi tényezıre hatással van. A kötések 

minısége nagymértékben függ az ismeretség idıtartamától, többnyire egyenes arányban fokozva 

erısségét. De nem kizárt az a fordulat sem, hogy épp az idıtényezı írja felül egyik vagy másik 

kapcsolatakadályozó szempont hatását, és megszelídítve a potenciális feszültségeket, értékes 

viszonyokhoz vezet.  

 

II. A nem rokoni kapcsolatok mőködési mechanizmusai  

A nem rokoni kapcsolatok körének és a kapcsolatkészlet hálóvá transzformálása fıbb elveinek 

bemutatása után arra vállalkozom, hogy ezeknek a legfontosabb mőködési mechanizmusait 

elemezzem, amit a támogatásformák felsorolásán keresztül vélek a legjobban elvégezhetınek. A 

családi és a rokonsági szolidaritás és segítség után szükségesnek tartom az egyéb informális 

kapcsolatok támogatási potenciáljának és hozzájárulásának a feltárását is, így válik ugyanis teljessé 

az idısek helyzetét bemutatni szándékozó kép. Mert ugyan a család körein kívüli kapcsolatok 

dominánsan gyenge kötések, jelentıségük mégsem elhanyagolható két szempontból sem: egyrészt 

kiegészíthetik és / vagy megerısíthetik az erıs kötések támogatásait, másrészt olyan minıségekkel 

                                                           
290 Az aktivitás hasonlósága és a kapcsolatháló összefüggéseirıl lásd még Feld – Carter 1998., Marks 1998. 43–70., 
Putnam 2000. 80–90.  
291 A társadalmi nem és a kapcsolatháló összefüggéseit nem szándékozom hosszasan értelmezni, ez ugyanis külön 
részdiszciplína tárgya. Itt csak érintılegesen utalok a jelentıségére, illetve néhány idevágó szakirodalmi tételre: Fisher – 
Oliker 1983. 124–133., Osterud 1993., Marks 1998. 43–70., Harrison 1998. 92–116., O’Connor 1998. 117–135., Albert 
– Dávid 2007. 93–103, 124–140, 157–158. 
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járulhatnak hozzá az egyén jólétéhez, amelyekre a családi – többnyire vertikális – kapcsolatok nem 

alkalmasak. Ezek tehát nem egymást helyettesítı, netán egymást kiütı rendszerek. Sıt a materiális, 

szociális és érzelmi biztonság annál erıteljesebb, minél inkább jelen van valamennyi típusú 

kapcsolat, és minél inkább egymást kiegészítve képesek mőködni.  

 Mielıtt a támogatástípusok bemutatására térnék, a szolidaritásról és a kölcsönösségrıl ejtek 

néhány szót, melyek a továbbiak alappilléreit képezik. A szolidaritás akár inter-, akár 

intragenerációs, fontos eleme a közösségi létnek. Két elv mőködik hátterében: egyrészt a normatív 

elvárások, melyek fıként a kapcsolat erısségének és típusának függvényében szabályozottak, 

másrészt a lelki azonosulás megvalósulásának feltétele, amit a heterogenitás – homogenitás által 

képzett skálán való elhelyezkedés befolyásol.  

A kölcsönösség definitíven a viszonzást és az adás – kapás azonos mértékét / értékét jelenti.292 

A gyakorlatban sokkal bonyolultabb a mechanizmus. Mindenekelıtt annak megállapítása 

szükséges, hogy a viszonzás ténye alapfeltétele a kapcsolatalakításnak, enélkül ugyanis olyan 

adományról vagy altruista hozzájárulásról beszélhetünk csak, aminek nincsenek szociális 

következményei, mindössze gyakorlati értéke.293 Ezért tehát a reciprocitás egyfajta 

kompromisszum, ami az egymáshoz való viszonyulás kulturálisan kidolgozott adekvát módját fejezi 

ki.294 Bár kódolva van a viszonzásba az adott támogatás kiegyenlítése, a jelenség korántsem ennyire 

egyszerő, és a legkevésbé sem egytényezıs. Lankadatlanul törekednek az egyensúlytartásra,295 

ugyanis a kapcsolatban résztvevı felek hierarchiáját rendezi az adás ténye és mértéke.296 Míg 

családi viszonyrendszerben a támogatás viszonzása elsısorban az egymás boldogulásához való 

minél nagyobb hozzájárulást jelenti, a többi informális kapcsolatban az egyenlıség ideájának 

megteremtése és a másik fél lekötelezése a tét.297 A reciprocitás igen sokféle, a célállapot mellett 

további szempontok alapján differenciálható. A folyamat véghezvitelének „útja” alapján 

beszélhetünk direkt vagy indirekt típusról.298 Idıbelisége alapján egyrészt azonnali és késıbbi 

kategóriára tagolhatjuk299, másrészt a csere teljes tevékenységét tekintve különíthetünk el kétféle 

idıtávot – cserén belüli idı (a munka és a viszonzás között eltelt idı), cserén kívüli idı (a két csere 

közötti idı) –, ami alapján tovább árnyalhatjuk a viszonzással kapcsolatos habitusok 

értelmezését.300 Illetve a reciprocitás formáját tekintve elkülöníthetünk specifikus (célirányos) és 

                                                           
292 A családon belüli támogatások során is szó esett a viszonzásról, de mivel a családi alapú és a nem rokoni cserék sok 
szempontból eltérı természetőek, itt szükségesnek tartom a kérdéskör bıvítését.  
293 Az ingyen és a viszonzott ajándék társadalmi hatásáról lásd Laidlaw 2000. 617–634. 
294 Vö. Arling 1976. 759. 
295 Errıl a családi és rokonsági támogatás egyensúlytartási elvérıl és lehetıségeirıl korábban már volt szó. Lásd még 
Sik 1988. 11–23., Utasi 1991. 92–96., Allan 1998. 77. 
296 Az ajándékozás hatalmi erejérıl, valamint a kapcsolatok hiererchiájára kifejtett hatásáról lásd Yan 1996. 148–175. 
297 A baráti elkötelezettségrıl és támogatásról lásd Friedman 1993. 188–194. 
298 Attias-Donfut 2000. 670. 
299 Attias-Donfut 2000. 670. 
300 Sik 1988. 18–20. 
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általános (konkrét viszonzást nem váró) reciprocitást.301 A kulturális kódok a megvalósítható 

reciprocitási formákat a kapcsolat erısségének függvényében szabályozzák: az erıs kötésekben 

elfogadott az indirekt, késıbbi, kiegyenlítetlen kölcsönösség, míg a gyenge kötések esetében a 

direkt, azonnali, specifikus, kiegyensúlyozott reciprocitás az elvárt.  

Bár nem célom az antropológia egyik alapproblémájának, a cserének a további részletezése302, 

még egy megjegyzést kívánok az eddig elmondottakhoz hozzáfőzni, és a továbbiak bevezetéseként 

leszögezni. Az altruista segítés és a kölcsönösséget feltételezı támogatás közötti különbségtétel 

igen nehézkes, sıt egyenesen lehetetlen. Egy ilyen sőrő szövéső közösségben, mint Tölgyes, a 

támogatások sorozata lánceffektust eredményez: az egymás irányába segítı gesztusokat tevı 

egyének olyan szinten lekötelezettek, hogy már nem tudni, ki kinek mikor és miben adósa, ezért 

folyamatos a viszonzás / adás belsı imperatívusza. Ez a támogatási rendszer mőködésének lényege 

terepünkön.  

 

II.1. Gyakorlati / instrumentális támogatás 

Családközpontú társadalmi rendszer a tölgyesi, mégsem tudnak megoldani mindent ezen a szinten. 

Vannak feladatok és helyzetek, melyekben a családi munkaközösség nem elégséges – vagy azért, 

mert pillanatnyilag nem elérhetı, vagy azért, mert amúgy sem rendelkezik a szükséges 

erıforrásokkal. Ilyenkor máshonnan kell behozni a megoldást. Mivel alacsony bérköltségő, saját 

munkaerıre építı gazdasági rendszert mőködtetnek, a pénz útján elérhetı szolgáltatásokhoz csak 

végsı esetben fordulnak, nagyobb mértékben támaszkodnak a közösségi szinten megszerezhetı 

informális, segítség jellegő munkákra.  

Az informális gazdaság a közösségi munkamegosztás része, nem önálló rendszer. Szabályai, 

szerepei és kapcsolatai különböznek a formálisnak számító gazdaságéitól, az interperszonális 

kapcsolatok moralitása felülmúlhatja a pénzbeli kapcsolatot, de nem olyan mértékben, hogy önálló 

gazdaságként kezelhessük – jelenti ki R.E. Pahl.303 Erre az álláspontra helyezkedve a 

munkamegosztás belsı skáláját az alábbiak szerint osztja fel: öngondoskodás, informális munka 

(fizetett, valamint nem fizetett segítség) és formális szolgáltatás léptékei.304 Jonathan Gershuny az 

informális gazdaságot három típusra bontja – háztartást, közösségi munkát és feketemunkát különít 

el –, és ı is a formális gazdasággal egy rendszerben mőködıként kezeli.305 Az, amirıl a 

továbbiakban szólni fogok, az öngondoskodás hiányosságait pótló informális segítség. Gazdasági 

                                                           
301 Putnam 2000. 20–21. 
302 Ennek összefoglalásaként lásd Gregory 1994. 911–939., Carrier 1996. 218–221., Sárkány 1998. 1–27. 
303 Pahl 1984. 138. 
304 Pahl 1984. 233–234. A szerzı által használt terminusok: self-provisioning scale, informal labour scale, formal 
provision of services scale. 
305 Gershuny 1989. 579–583. 



 214

természető hozzájárulásokat mutatok majd be – instrumentális és humán erıforrások mozgósítását, 

melyek materiális értékkel bírnak –, de ezek korántsem merülnek ki a gazdasági jelentıségnél, 

fontos hozadékuk ugyanis a szociális kapcsolatok generálása és megerısítése is.306 A nem rokoni 

kapcsolatok aktivitása tehát egyszerre két feladatot is megold: rendezi a felmerülı problémát, illetve 

erısíti a résztvevık közötti kötést, ami további támogatások, majd újabb megerısítések alapja / 

láncszeme.  

Az idısek az egyik legsérülékenyebb csoportját alkotják a közösségnek fokozatos fizikai 

hanyatlásuk és erıforrás-hiányos gazdasági helyzetük folytán. Az aktív korban, addig is igénybe 

vett munkákon felül az önellátás képességének csökkenésével egyre nagyobb szükségük van a külsı 

segítségre.307 A gyerekükkel egy udvaron élık a problémákat családon belül oldják meg – 

amennyire lehet. Az informális kapcsolatok aktivizálásának szükségessége az elsıfokú családi 

kötelékek elérési nehézségeinek dinamikáját követi. A normálállapot fenntartása érdekében – ami 

nem mentes a kényszerő lemondásoktól, illetve amit folyamatosan újradefiniálnak az aktuális 

élethelyzethez igazítva – egyre fontosabb a különbözı kapcsolatkörök mőködésének 

összehangolása szorosabbra főzve a részrendszerek közötti viszonyokat. 

A szolidaritás és az egymás iránti felelısségérzet a családi körön kívül nincs belekódolva a 

kötés puszta létébe. A kapcsolat tartalma adja meg az alapját, és határozza meg a mértékét. A nem 

rokoni nexus önmagában nem kötelez semmire, az egyéni befektetéstıl függ potenciáltelítettsége. 

Ez lehet egyidejő is, de az idısek esetében nagyobb hangsúllyal kerülnek elıtérbe a korábban 

megalapozott értékek, melyek biztosítékká transzformálódhatnak a viszonzást már nem vagy csak 

alig magukban rejtı támogatáskérések eseteire is.308  

A társasmunka és a kaláka a magyar néprajz kedvelt kutatási témája. Elsıként Szendrey Ákos 

írt róla, aki a kalákát közösen (mindenki egy gazdának dolgozik), a társasmunkát párhuzamosan (ki-

ki magának dolgozik) végzett munkaként határozta meg.309 Fél Edit nem sokkal késıbb, martosi 

kutatásai alapján másként osztályoz: közös vagy osztatlan munkákról, elválasztott vagy egymás 

mellé helyezett munkákról, illetve megosztott vagy specializált, de összetartó munkákról beszél.310 

Gunda Béla kategóriái a következık: közösség érdekében közösen végzett gazdasági természető 

munkák, közösség érdekében közösen végzett kultikus természető munkák, a munkában résztvevık 

egy bizonyos személynek dolgoznak, minden résztvevı saját magának ugyanazt a munkát végzi.311 

A továbbiakban elsısorban Szabó László vizsgálta a népi munkaszervezetet a családszerkezet 

                                                           
306 Ortiz 1994. 893–897. 
307 Lásd még Pahl 1984. 132–135., 231., 239–240., 246. 
308 Vö. Sik 1991. 92–94. 
309 Szendrey 1938. 273–286. 
310 Fél 2001c. 179–199. 
311 Gunda 1946. 7–14. 
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változásainak viszonyrendszerében,312 valamint Sik Endre értelmezte a kalákát a háztartások 

munkaerejét kiegészítı intézményként.313 Erdélyi terepen és a tölgyesi kutatással idıben nagyjából 

egybeesı – történeti távlatokat is felvillantva – kutatásként Hajdú Farkas-Zoltán és Szabó Árpád 

Töhötöm munkái említhetıek, akik a székelyeknél, a szászoknál, valamint Magyarlónán vizsgálták 

a kölcsönös segítség intézményeit.314 

Az itt bemutatásra kerülı munkacserék csak részben illeszkednek ebbe a sorba. Nem 

feltétlenül azért, mert a klasszikus értelemben vett kalákát csak nagyon szők munkatevékenységi 

körre használják (fıként házépítéskor, nagyon ritkán földmőveléssel kapcsolatban) Tölgyesen, 

hanem sokkal inkább azért, mert a jelen téma szempontjából a folyamatos, csak részlegesen 

intézményesült munka-hozzájárulások a relevánsak, melyek másik sajátossága, hogy a csere és az 

altruista segítség határmezsgyéjén mozognak, az adott körülmények és a segítséget igénylı személy 

helyzetének függvényében választva hol egyik, hol másik formát.  

A gyakorlati segítségnek négy típusát különítem el: hétköznapi, ünnepi, speciális és krízis-

áthidaló támogatási kategóriákba csoportosítom az informális csatornákon keresztül elérhetı 

hozzájárulásokat.  

 

II.1.a. A hétköznapi támogatás a folyamatos, kisebb-nagyobb segítségeket, kért vagy nem kért 

ajándékokat foglalja magában. Vertikális és horizontális szálon egyaránt megvalósul. Intenzitása 

jelentıs mértékben függ a fizikai közelségtıl. Az említett kategóriák közül a leginkább cserejellegő.  

Szinte bármilyen háztartással vagy földmőveléssel kapcsolatos feladat ellátása érdekében 

kérhetnek egymástól segítséget elsısorban és leggyakrabban szomszédtól, ritkábban barátoktól és 

jóemberektıl. A kérés tárgya lehet valamilyen eszköz vagy munkaerı. Indoka lehet valamely 

eszköznek a hiánya, munkaerıhiány esetén munkaerı kiegészítése vagy megsokszorozása, illetve a 

munka gyorsabb és hatékonyabb elvégzése. Gyakorisága a kapcsolat erejétıl függ, az általános 

tendencia viszont a tapintatosság, a visszaélés-érzet felmerülésének megelızése, egymás 

terhelésének kerülése. A csere nem csupán a kapott segítség visszaszolgálásában merül ki, ugyanis 

minden egymásnak végzett munka a juttatások és mindennemő szívesség folyamatosságának 

kontextusába ágyazódik. Így viszont szinte teljességgel lehetetlen a kölcsönösség mérlegelése. Az 

alapdinamizmusát tehát nem a csere adok-kapok viszonzási logikája, hanem az elkötelezettség, az 

állandó készenléti állapot adja meg.  

A hétköznapi gyakorlati támogatásnak olyan széles a repertoárja, hogy szinte felsorolhatatlan. 

Néhány fontosabb és gyakoribb formáját foglalja magában – csupán jelzésértékően, a teljességre 

                                                           
312 Szabó L. 1967. 219–237., 1968., 1986., 1988. 248–283. 
313 Sik 1982a. 47–76., 1982b. 36–41., 1984. 338–387., 1988. 5–195., 1989. 527–547., 1991. 85–111. 
314 Hajdú 2001., Szabó Á. T. 2002. 64–72., illetve a társasmunkákról és kalákáról lásd még Janó 1966. 517–527., 
Tárkány Szücs 1981. 618–642., Balogh B. 2002. 131–142.  
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nem is törekedve – ez a lista: javítási munkálatok, vásárlás, különféle tárgyak vagy hiánycikkek 

(fıként konyhai alapanyagok) kölcsönzése, autó és traktor rendelkezésre bocsátása, fahordás, 

vízhordás, nemi munkamegosztáson alapuló feladatok ellátása özvegyek számára (pl. tyúk levágása, 

gázpalack felszerelése), telefonhasználat, házra vigyázás távollét idején, idıszaki gyermekvigyázás 

és betegápolás, idıigényes háztartási munkafolyamatokba besegítés stb.315 A társadalmi érintkezés 

láthatatlan, emiatt nehezen tematizálódó formája ez – inkább csak akkor vehetı észre léte, ha 

hiánnyá válik. Éppen ezért interjúkban alig kerültek elı, a megfigyelés volt az információszerzés 

legalkalmasabb módja. Álljon tehát itt két részlet a győjtési naplómból, ami éppen csak felvillantani 

hivatott a mindennapos szakadatlan segítségek igen összetett és rétegzett rendszerét.  

„Kató néni csıregével várt. Beszélgettünk az apósa végrendeletérıl, a családjáról, a 
szomszédokról. Több versét is felolvasta. Elhoztam a végrendeletet is és a verseit is. El 
szerettem volna menni Bertalan Erzsi nénihez. Felhívta Ágit, az unokáját, de nem vették fel a 
telefont, így elhalasztottuk a látogatást jövı hétre. Átmentünk Szıke Pista bácsihoz, a 
tıszomszédba. A menyével szilvát magvalt ízbe. A menye akarta hívni az édesanyját, de nem 
érte el telefonon, biztosan nem abban a szobában volt, ahol a mobilja. İ pedig már nem ment 
biciklivel szólni, mert Pista bácsi ajánlkozott, hogy segít. Beszélték, hogy jó lenne a 
szomszédból valami öregasszony, aki beszáll a munkába. […] Amikor beléptünk, ezzel a 
szöveggel fogadtak. Kató néni is leült a tál mellé, és magvalt. Beszélgetés közben érkezett Sári 
néni, a szembeszomszéd, vízért jött a kútra, és sietett sóskalevest fızni.” 

„Valamelyik este kint sétált a lányával, látta, hogy a szomszédja kínlódik a szilva leverésével. 
Az öreg néninek mindkét fia a faluban él, de estig dolgoznak, és szégyelli hívni ıket segíteni, 
mert tudja, hogy nekik is van gondjuk elég. Éva felajánlotta a segítségét. A tegnap este 
paradicsomot fızött, amikor a szomszédasszony meglátta, átjött segíteni megpucolni, 
felaprítani, így hamar megvoltak. (A paradicsompaszírozót az anyjától hozta, neki nincs.)” 

Normaszegésnek a már említett túlterhelésen kívül a kérés visszautasítása, valamint a kapott 

támogatás bírálata számít, ami nagyon jól jelzi, hogy szívességnek és nem a formális gazdaságra 

jellemzı ellenérték-alapú kiegyenlítésnek tekintik ezeket a hozzájárulásokat, így morális védettség 

alatt vannak, és érzékenységi zónákat érint értékelésük / mérlegelésük: hiszen nem alku tárgyai, 

hanem az önzetlenség adományai. 

„Mikó hazakerültünk ide, ílt az öreg Kiss Dani, hívı ember vót, jobban mondva baptista, aztán 
sose jut eszembe, hogy mit kírtem tıle, gazdasági feszerelíst, és − annak minden vót, jó 
gazdasági feszerelíse vót, jól gazdálkodott − megmutatta, de nem jut eszembe sose, hogy mit, 
megmutatta: Na, ilyen ke neked? Ilyen. Na, ilyet vegyí. Többet nem mentem hozzá kírni 
semmit.” 

A viszonzás, ami tulajdonképpen a kapcsolat folyamatos ápolását jelenti, szintén nagyon 

sokféle. Formája lehet a kapott támogatás azonos támogatással való visszaszolgálása, de nem ez a 

domináns, és nem is ez adja meg a lényegét, hanem az ajándékozásban és segítésben való általános 

és állandó készenléti hozzáállás. Szintén csak példaként említek néhány lehetıséget: termények, 

sütemények, különleges ételek – ritkábban italok –, disznótoros kóstoló vitele. 

„A barátnım volt itt ma, hozott egy lábas gombát elkészítve. 
                                                           
315 Lásd még Fél – Hofer 1969. 172–180., Kligman 1998. 46–47. 
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Ez milyen barátnıje Margit néninek? 
Régen együtt dógoztunk.  
Itt lakik a szomszédban? 
Nem, arra lenn, egész lenn lakik. 
Szoktak hozni egymásnak ennivalót? 
Most ı úgy gondolta. Tudta, hogy szeretem a gombát. Ő elment gombát szedni, és nekem is 
hozott belıle.”  
„Nálam is olyan természetes, hogy ha nekem valamibıl több van, akkor adok a szomszédoknak 
is. Vagy megkínálom valamivel. Viszek egy kosár meggyet, vagy szılıt, vagy uborkát. Nem 
megyek ki vele a sarokra eladni, ha több van, hanem odaadom a szomszédnak. Aztán esetleg ı 
ad helyette valamit.  
De neki is van uborkája. 
Megkérdezem, hogy szüksége van rá vagy nincs. Például ezt a kertet dolgozom egyedül. A 
szomszéd nem dolgozta a kertjét, nem volt neki. Több volt az uborkám, és odavittem. Ezek olyan 
dolgok, hogy fıleg a rokonság és a szomszédság ezt egymás között így szoktuk. Egyik a 
másiknak ad.” 

Bár mindezen tevékenységek alapvetıen altruista cselekedetek, a viszonzás mégis kódolva 

van beléjük. De ez még nem érvényteleníti önzetlen jellegüket. Ennek kifejezıje a reciprocitással 

kapcsolatos rugalmasság, valamint a differenciált elvárásrendszer: elvileg senkitıl, valójában fıként 

az idısektıl csak az erejükhöz mért kölcsönösséget várják / fogadják el.  

„De hogy tudja viszonozni Bözsi néni? 
Valahogy úgy próbálom én is, hogy valahogy csak jól legyen. Akartam én fizetni, de aszonta, 
szó se lehet rúlla, me akkor ő nem segített semmit, hogyha ő elfogadja, akkó ez nem segítsíg. 
[…] Mán én is viszonozom, ahogy tudom. Me csak úgy szeretném, hogy én is csak adjak 
valamit. Ha telefonálok a fiamnak, akkor se fogadják el a pénzt se, semmit se.” 

 

II.1.b. Az ünnepi támogatást többnyire idısek nyújtják a fiatalabb generációk számára. Ezt az 

ünnepstruktúra és a ráépülı szokásrendszer indokolja, vagyis, hogy az idıseknek kevés ünnepük 

van, azok is csendesek, szőkkörőek: az egyéni életút rítusai a legkiemeltebb, a legnagyobb felhajtást 

igénylı események, melyek a gyermek- és a fiatalkorban zajlanak le, a születés- és névnapok is 

elsısorban ezeknél a generációknak hangsúlyosak; a kalendáriumi ünnepek visszaszorultak a 

családi szférába, legfennebb húsvét alkalmával lépnek ennek keretein kívülre. Ugyanakkor az 

idısek intenzívebb igénybevehetıségét a többletidıvel való rendelkezés is magyarázza, ami a 

kenyérkeresı generációba tartozók segítségnyújtási lehetıségeinek korlátozottsága miatt felértékelt.  

Csereértéke ambivalens. Egyrészt magas, amit az ünnepi jellege ad meg. Másrészt – szintén 

az ünnepi jellegbıl fakadóan – inkább számít a támogatás ajándéknak, mint kölcsönösséget 

megelılegezı tevékenységnek. Ez természetesen, akárcsak az elıbbi esetében, nem jelenti a 

viszonzás elmaradását, hanem sokkal inkább annak indirekt módon történı megvalósulását.  

Két alapvetı típusa van: egyrészt a nagy létszámú vendégsereg ellátásához szükséges 

eszközöket bocsájtják az ünneplı család rendelkezésére, másrészt az ünnep elıkészítésében 

vehetnek részt kiegészítı munkaerıként. A szomszédok vagy valamilyen speciális tudással 

(képesség vagy mesterség) rendelkezı ismerıs, jóember jöhet szóba. Ezen a ponton érdemes kevés 



 218

figyelmet szentelni a szomszédok sajátos státusának, akik úgy viselkednek, és akikkel szemben úgy 

viselkednek, mintha szinte családtagok lennének, akár a rokonoknál is elıbbre kerülhetnek.  

 

II.1.c. Speciális támogatás mind az idısek, mind a fiatalabb generációk részérıl érkezhet, ugyanis 

nem életkor, hanem valamilyen többleterıforrás meglétének a függvénye. Vertikális és horizontális 

irányba egyaránt mőködtetik. Csereértéke magas, a viszonzás módja többszörösen áttételes. A 

többleterıforrás értéke / minısége / megítélése lehet állandó, változó vagy ambivalens. 

Lényege, hogy a közösség bizonyos tagjai rendelkeznek valamilyen plusz képességgel, 

felkészültséggel, tudással, szociális hálóval vagy bármilyen kivételes attribútummal, ami a közösség 

többi tagja számára hasznos lehet, mely érték, lévén, hogy speciális, direkt módon nem 

viszonozható, így erıteljes szociális elkötelezettséget és többlépcsıs, bonyolult reciprocitási 

folyamatokat von maga után.   

Az idısek számára értékes és általuk igénybe vett többleterıforrások fıként az egészséggel, a 

gazdálkodással és egyes adminisztrációs teendıkkel kapcsolatosak, vagyis azokkal a területekkel, 

melyek létfenntartásukkal és aktuális életükkel érintkeznek. Ugyanakkor van a lekötelezettség-

érzetnek áttételes formája is: mindazokért a többlettámogatásokért, melyeket közvetlen 

hozzátartozóik, vagyis gyerekeik és unokáik kapnak, elkötelezettekké teszi az idıseket is, és amint, 

illetve ahogyan módjuk van, igyekeznek viszonzó gesztusokat tenni.316  

Az idısek által birtokolt többletértékek – melyekrıl részletesebben kívánok szólni – egyaránt 

lehetnek értékesek inter- és intragenerációs viszonylatban is.  

Mivel Tölgyesen pusztán az életkor elırehaladtával semmilyen többletérték nem érhetı el317, 

többnyire olyan erıforrásokról van szó, melyeket az egyén korábban is birtokolt. Plusz minısítést 

négy ok folytán kaphatnak: több idejük van ugyanennek a gyakorlására; több idejük van korábbi, a 

közösség számára hasznos melléktevékenységük kibontakoztatására; nincs – vagy csak hiányosan 

van – utánpótlás az adott képesség gyakorlásában; nehezen vagy egyáltalán nem érhetı el bizonyos 

rétegek számára a leginkább illetékes erıforrás, amire nyújthatnak alternatív megoldást egyes 

idısek is. Ez utóbbiak azon eseteket jelentik, amikor marginalizálttakként próbálnak elérni 

meghatározott eredményeket: valamely cél elérése érdekében nincsen hozzáférésük az adekvát, 

fıvonalba tartozó támogatáshoz, ezért azokhoz a társaikhoz fordulnak, akik valamilyen szinten 

közel vannak / lehetnek a megoldás kulcsához vagy azért, mert korábban aktív dolgozóként ahhoz a 

szakághoz tartoztak, vagy azért, mert gyerekükön / gyerekük háztartásán / unokájukon keresztül 

közvetett kapcsolatban vannak az adott erıforrással.  
                                                           
316 Íme egy újabb példája annak, mennyire nem individuumként, hanem családként, sıt sokszor nagycsaládként 
határozzák meg magukat. 
317 Keszeg Vilmos mezıségi kutatásai eltérı tendenciát mutatnak, ugyanis a nık életpályájuknak a nemiségen és 
termékenységen túli szakaszába érkezve többletértékek birtokosává válhatnak. Keszeg 1999. 259–265. A 2. fejezet 
I.1.a. részében erre már utaltam. 
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Létezik ugyanakkor olyan formája is a többletérték-telítettségnek – kizárólag csak 

értelmiségiek esetében –, amelynek közvetlen haszna nincsen – vagy: már nincsen – a közösség 

tagjai számára, megbecsültsége mégis olyan mértékben pozitív, hogy közvetlen érintettség nélkül is 

szociális elkötelezettséget vált ki, és számtalan esetben kedvezı irányba befolyásolja a hozzájuk 

való viszonyulást. A jelenségnek alapvetıen három mozgatórugója van. Az elsı általános érvényő: 

a tanultság, az értelmiségi foglalkozás felülértékelt ebben a rurális közösségben. A másik kettı 

konkrét, az adott kapcsolatokra – bár kissé áttételesen – vonatkoznak: vagy kapcsolatuk múltbéli 

eseményeinek – nem ritkán, épp az elıbbi szempont miatt túldimenzionált – hatása a jelenbeli 

lekötelezettségi érzet, vagy az értelmiségi potenciális erıforrásértéke, a ’nem tudni mikor, nem 

tudni miben lehet hasznos’-képzet indokolja viszonyulásukat.  

Néhány példa az említettekre:  

K. Pista könyvelıként dolgozott, így jól ismeri a hivatalos ügyintézés ágas-bogas lehetıségeit, 
akadályokkal nehezített útvonalait, illetve a román nyelvet is olyan szinten bírja, amit a 
tölgyesieknek csak töredéke mondhat el magáról, ami viszont szükséges a hivatalos szférával 
való érintkezéshez.  
„És még mindig hoznak, hogy írjon kérvényeket? 
Hoznak, ajaj! Egyiknek ez a baja, másiknak az a baja. De nekem nem gond, én románul perfekt 
vagyok. Megkérdem, mi a gond, mit akar, mirő van szó, és én akkor már tudom, már írom. 
Például csináltam öt nyugdíj-dosart öt cigánynak. […] Akin tudtam, segítettem. Mondta, hogy 
ad nekem 10 ezer lejt, de 8 gyermek van. Eridj, mondom, nem kell nekem, inkább én adok 
neked! Én megsajnálom. Úgyhogy nem kértem semmit abszolut.” 
G. Kinga kenıasszonyként teszi élhetıbbé a hétköznapokat társai számára, mely képességre 
gyerekkorában tett szert, és azóta folyamatosan gyakorolja.  
„És akkor egyik vasárnap én ott pihenek az ágy szílin, nyílik az ajtó, ki jön bé? Az orvos. 
Köszön. Tessík helyet foglalni. Nem, nem Kinga néni. Bajba vagyunk, Karcsival nem tudom, mi 
törtínt, itthon vót fotbalozni, és jönnek, hogy valami van a lábával, hogy kiment. Megnézi-e? 
Bejönnek. Az orvosné leül oda, az orvos oda, Karcsi ott ült az ágy szélinél. Odaülök én is, na 
lássuk. Mikor lehúzzuk a zoknit, látom, hogy Karcsinak el van törve a lába. Mondom, doktor 
úr, itt baj van. Minek? Mondom, Karcsit be tetszik vinni holnap az ortopédiára, és egy kis fehér 
csizmát tesznek a lábára. Erre Karcsi ráníz a szülıkre: mír tanultok tik 6 évig, hogy még ennyit 
se láttatok, hogy az én lábam el van törve?! (Nevet.) Ehhez tapasztalat kell, tapintatosság az 
ilyen keníshez. Érzís kell. […] Úgyhogy ebbıl kifolyólag jöttek, mondom, az ilyen kenísek, az 
ilyen rándulások, törísek. […] 
Sokan jönnek Kinga nénihez? 
Jönnek olyanok, akik rá vannak útalva. Jönnek, jönnek. Akiknek van egy rándulások, vagy 
kiment, vagy valami. De jönnek olyanok is, akiknek megmondom, hogy törís van, és menni kell 
tovább. […] 
Inkább csak innen a szomszédból jönnek, vagy máshonnan is? 
Még más falubú is. Még a románságbúl is. […] 
Jönnek a fiatalok is, vagy inkább az idısebbek? 
Ajaj! Jönnek fiúk, pláne ezek a sportolók, ezek a fotbalisták. (Nevet.) Ezek a fotbalisták, ezek 
jönnek.” 

 

Sz. Péter nyugdíjazása óta vezeti a nyugdíjasok számára létrehozott állami segélyalap (Casă de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor) tölgyesi kirendeltségét, ami ugyan többletmunkát jelent 
számára, de növeli szociális megbecsültségét; döntési pozícióba helyezi a korlátozottan 
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kiosztható hitellehetıség miatt, ami hatalmi státust jelent; illetve jelentıs tájékozódási és 
kommunikációs bázist formálnak számára a minden hónapban jövı, a falu minden részérıl 
érkezı nyugdíjasok.  
 
Vannak a falunak költınıi, akik közül ketten vállalnak közszereplést. Mivel alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkeznek, tanítók vagy tanárok segítségét kérik idınként a szövegek 
korrektúrázásában. Megítélésük ambivalens, amit ugyancsak a tevékenység és a hozzá 
szükségesnek gondolt képzettség közötti elcsúszás eredményez. Vannak, akik tisztelettel 
viszonyulnak hozzájuk, és vannak, akik nevetnek rajtuk, vagy egyenesen idegesítınek tartják 
ıket, fıleg közszereplésük miatt. Egyikıjük költıi tevékenységét szociális erıforrás-fejlesztés 
érdekében is elmozdította: konkrét eseményekre  ír verseket (köszöntık és fıleg 
halottbúcsúztatók318) konkrét személyeket megérintve ezáltal.  
 

Az értelmiségiek szerepvállalása jelentıs nyugdíjazásuk után is. Mivel ennek bemutatása a 
következı részfejezet tárgya, itt csak az apró támogatásokra (javítások, szakértelem, gyermek 
iskolai nehézségeinek áthidalása stb.) és a potenciális erıforrás-telítettségükre (a többségében 
alacsony státusú közösség bennfentesnek tekinti ıket a felsıbb szinteken) utalok.  
 
Végül azokat a kisebb hozzájárulásokat említem, melyeknek hatásköre fıként csak a 
szomszédságra terjed ki: varrás, injekciózás, speciális eszközök kölcsönzése stb. 

 

II.1.d. Krízis-áthidaló támogatást többnyire az idısek kapnak, bár néhány esetben ık is nyújthatják. 

Idıben lehet rövid, ritkábban akár évekig tartó is. Csereértéke emelkedett. Viszonozhatósága 

ambivalens. Alapjában véve viszonozhatatlan két okból is: ezeket a gesztusokat olyan morális 

cselekedeteknek tekintik, melyeknek épp morális értéke csorbul azáltal, ha elfogadják az 

ellenszolgáltatást, másrészt csak nagyon áttételesen, és sokszor csak a következı generáció által 

valósul meg a reciprocitás. Az általános törekvés mégis az, hogy, ha korlátozottan is, de 

valamennyire és valamilyen formában törlessze adósságát – fıként adósságérzetét – az érintett vagy 

annak családja. Ami pedig a támogatás idıbeliségét illeti, az mondható el, hogy a rövidtávú 

segítséget mindenképpen biztosítja a keresztényi/keresztyéni és a közösségi normarendszer, a 

hosszútávút a közösségi egyáltalán nem, és a keresztényi/keresztyéni is csak töredékesen tekinti 

elvárhatónak – ilyenkor az ellenszolgáltatás mértéke az, ami befolyással van a támogatás 

idıtartamára és mértékére.  

Kortól független, alapvetıen csak a fizikai erınlét által meghatározott részvétel érvényes a 

káresetekre vagy nagy tragédiákra. Ilyenkor szomszédok, jóemberek, barátok, de akár haragosok is 
                                                           
318 Bizonytalan vagyok halottbúcsúztató-írási tevékenységének megítélésében, mivel a repertoárja abban az idıben 
gazdagodott számottevıen ezzel a mőfajjal, amikor hozzá jártam. Minden találkozásunk alkalmával elıkerültek versei, 
és örömét látta benne, hogy magas képzettségőek is érdeklıdést mutatnak a közösségben ambivalens megítélésben 
részesülı tevékenysége iránt. Biztos vagyok benne, hogy fontos olvasójaként tartott számon, és várta a 
visszaérkezéseimet, hogy megmutathassa újabb alkotásait. Győjtésem egy meghatározott szakaszában a halálhoz való 
viszonyulást, illetve az életnek a halál pillanatából való megítélését kutattam, és ez idı alatt kiemelt figyelmet 
tulajdonítottam halottbúcsúztatóinak. Emiatt nehéz állást foglalnom abban, hogy halottbúcsúztatói azért szaporodtak-e 
meg ugrásszerően, mert költıi tevékenységéhez így igyekezett szociális támogatást és elfogadottságot találni, vagy 
egyszerően csak az egyik legfontosabb és leghőségesebb olvasójától remélt fokozott érdeklıdést és elismerést. 
Vigasztal, hogy ha a versek keletkezéstörténetének interpretálásában bizonytalan is vagyok, a közösségi szintre átvitt 
használatuk és az innen remélt / érkezı hatások jelentıségén ez csak keveset változtat.  
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szolidaritást éreznek, és támogató magatartást tanúsítanak.319 A szereposztás nem intézményesített, 

többnyire az adott feladatok sürgıssége és az adott személyek közelsége, éppen aktuális 

elérhetısége  szabályozza a feladatkezelés dinamikáját.  

Intim, magánéleti konfliktusok esetén, melyekrıl csak szők körnek van / lehet tudomása, a 

problémakezelés is ezen a körön belül marad. Családtagokon kívül csak a nagyon közeli barátok, 

illetve egy-két szomszéd érintett. Fontos értelmezni ebbıl a szempontból a szomszédok 

jelentıségét: azáltal, hogy térben a legközelebbiek (nem feltétlenül a tıszomszéd jelenti a 

legbizalmasabb szomszédot), potenciális támogatói szereplehetıségeiket is a legközelebbiként és a 

legszükségesebbként gondolják el, illetve a folyamatos jelenlét egymás mindennapjaiban eleve az 

intim kör tagjává tesz, tudomásuk van a családon belüli, a külvilág felé leplezett konfliktusokról is.  

„Feleség: Drága, az öregasszony mind a két unokájának fizette az életbiztosítást. És én 
fizettem, nem bízta a menyire, mer az egy olyan piszok, hogy mindent elkıtött. 
Férj: Hogy csalja a mamát. Az anyósától csalja a pokrócot, meg a dunyhát, meg a párnát. 
Feleség: Idehordta a párnát meg mindenit. Nincs nekem szükségem rá, még az enyémet se 
viszik el a gyermekik, annyi van a lakásba, az se tudom, hova rakjam. Egy rosszféle család, az 
egész család, avva ne álljon szóba.” 

A gyermekre vigyázás és a betegség idején való segítés aktiválja leggyakrabban a nem rokoni 

kapcsolatokat, itt kapnak leginkább szerepet a családon kívüliek. A gyermekek körüli teendıket 

igyekeznek a nagyszülık, ritkábban a testvérek segítségével megoldani, de akadhatnak olyan 

helyzetek, amikor ezek a szereplık nem tudják biztosítani az adódó probléma áthidalását. 

Rövidtávú, alkalmi felügyeletre a szomszédok is megkérhetıek. Többnyire a korukbeli fiatal 

anyákkal alakítanak ki cseretámogatói kapcsolatot, de amennyiben ez nem valósítható meg, az 

idıtöbblettel és az idejükkel rugalmasabban rendelkezı jó szomszéd is számításba jöhet.  

Lényegesen erısebb a szomszédok jelentısége betegségek idején. Különösen az idısek 

esetében gyakori a külsı szerepvállalás szüksége egyrészt a betegségek kialakulásának gyakorisága 

okán, másrészt a közvetlen környezetet alkotó családtagok jelenléte / hiánya és problémamegoldó 

képességének erıssége / gyengesége miatt. A betegség idıszakainak függvényében eltérı 

természető és intenzitású az aktivitásuk. A probléma kezdetének pillanataiban a közvetlen 

szomszédok szerepe kiemelt fontosságú. Akkor és ott, abban a percben kell észrevenni, hogy a baj 

megtörtént, illetve akkor és ott, abban a percben kell lépni, hogy mielıbb orvosi ellátásban 

részesülhessen az érintett. A kórházi ellátás idején a családtagok és a rokonok jelenléte az 

elsıdleges. A szomszédok és barátok jelentısége akkor erısödik fel, amikor a beteg hazakerül, ez 

ugyanis a látogatás ideje a nem rokoni kapcsolatkör számára. Ezt követıen ismét a közvetlen 

családtagok szerepe hangsúlyozódik, valamint a szomszédoké az aktív és fokozott odafigyelés 

formájában, az esetleges újabb baj mielıbbi elhárításának érdekében. 

                                                           
319 A szomszédság szerepérıl a váratlan események megoldásában lásd még Bould 2003. 430., 434–440. 
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„Most is igazán azt mondhatom, se nem rokon, se nem ez, de amikor bajba vótunk, segítettek. 
Me mikó Zsibóra bévittek akkor este, a szomszédfiú vitte be, Mezei Sanyi. Se nem rokon, se nem 
semmi, de igazán nagyon kedvesek vótak. Bejöttek Zsibóra is, eljöttek Váradra is, de hányszor 
direkt mi írtünk.  
A benzint Irma néni fizette? 
Nem vett az el semmit! Mondom, akkor nem is szeretlek híni benneteket semmire se. De akkó se 
híttam, hanem ő jött, felajálta, hogy ı viszi.” 

Mivel a betegápolás elsısorban a családtagok feladatai közé tartozik, ritka a nem rokoni kör 

aktiválása. Példa, természetesen, erre is van. Három ilyen esetet említek a továbbiakban. Egyrészt 

egy szoros baráti kapcsolatról van szó, amelyben a barátnı megkérhetı idınként arra, hogy a 

többnyire állandó jelenlétet igénylı, ágyban fekvı házastársat felügyelje olyankor, amikor a 

feleségnek hosszabb ideig tartó házon kívüli feladatokat kell ellátnia. Másrészt a szintén teljeskörő 

gondozást igénylı, önellátásra képtelen, mentálisan is sérült férj idınkénti (általában évente egyszer 

egy-két hétre) felvigyázását biztosítják a szomszédok csekély pénzbeli ellenszolgáltatásért cserébe, 

amíg a feleség gyerekeinél van látogatóban Magyarországon. Harmadrészt H. Borbála említendı, 

aki állandó háztartás-kisegítı az egyik tanárnál, így a tanárnı apjának haldoklásakor is ı volt a 

legfontosabb kisegítı – a pénzbeli fizetséget ezúttal visszautasította.  

„Volt úgy, hogy Bori néni éjszakára is ottmaradt? 
Persze, ott vótunk éjszaka is. Ott ültünk egísz éjjel.  
Ilyenkor beszélgettek, vagy imádkoztak közben? 
Ott vót a biblia, olvastunk belıle, ültünk ott, beszélgettünk. Egy egyszemélyes sıbert bevittünk, 
nem vót kihúzva, hanem csak úgy hun én, hun Editke [a tanárnı], mikó mék vótunk ott, ültünk 
csak belé, mer nem feküdtünk. Semmi nem kellett neki. Semmi követelíse nem vót, hogy vizet 
kérjen vagy valami, hanem csak idınként vizes zsebkendıvel megtöröltük a szája szélit, mer 
mint egy betegnek, lázas, és szárad a szája, és az azér kellemetlen dolog. De le nem ment 
semmi a torkán. […] mikó a temetís vót, akkó is este akarta a 400 ezer lejt letenni. Mondom: 
Editke, figyeljen ide, ezt ha nem fogadja e, a barátságunknak víge van. Aszongya, nehogy még 
véletlen sértve érezze magát Bori néni, elteszem, de majd visszaszógálom.” 

Az idısgondozás a család feladata, ennek hiányában a rokonság jelentısége kerül elıtérbe. 

Ritka azon esetek száma, amikor a tágabb vérségi körbıl sem érkezik megoldás. A korábbiakban 

már elemeztem, milyen bizonytalansági tényezık korlátozzák az idıseket abban, hogy kilépjenek a 

gondozó személyét illetıen a konszangvinális repertoár határain kívülre. A nagyon kevesek, a 

nagyon elhagyatottak és kiszolgáltatottak alternatívája marad tehát a nem rokoni gondozás. Apró 

támogatásokra és figyelmességre, ahogyan azt már láttuk, a szomszédság részérıl többen is 

számíthatnak, olyan szolidáris közösségként mőködik ugyanis ez a lokális kisközösség, ami 

készséggel járul hozzá hiányokkal küszködı társaik lelki és testi jobblétéhez – fıként alkalmilag és 

rövidtávon, hosszabb ideig csak ritkán.  

„Van olyan idıs most a faluban, akivel nem törıdnek a gyerekei, kéne gondozzák, és 
elhanyagolják? 
Vótak ott a temetıné. […] De evittík az öregházba őket.  
És a falu nem ítélte el ıket, hogy elvitték az öregházba? 
Hát a falu rendezte a polgármesteri hivatalba. 
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De gyerekei nincsenek? 
A lánya ement messze valahova férhez. Itt nem vót ki gondozza őket, éheztek, piszokságba 
vótak, fájok nem vót, fáztak. Úgyhogy nem vót mi csinálni. Járt hun egyik szomszíd, hun a 
másik, hun ez, hun az, de hát nem gyıztík állandóan, évek óta mán. Most a nyáron elvitték. 
Asszem Krasznán [az öregotthonban] vannak.” 

A gondozás nehéz és fáradságos feladatára a családon kívül semmilyen kapcsolat sem kötelez. 

Láthattuk már a rokonságon belüli küzdelmet, huzavonát és vonakodást. A nem rokoni kapcsolatok 

esetében még kevésbé lehet számítani arra, hogy találjanak állandó gondozót. Ilyenkor 

egyértelmően az idısek gazdasági erıforrásai a meghatározóak, melyek ellenszolgáltatásként 

egészségi és szociális biztonsággá konvertálhatók.320 

A nem rokonsági kapcsolatok közül a szomszédság jöhet elsısorban szóba teljeskörő 

gondozónak, a fizikai közelség és a korábban már kiépült bizalom folytán. A barát vagy jóember, 

akármennyire is tartozik a bizalmi és intim körbe, kevésbé jöhet számításba, ugyanis a közeli 

kapcsolatokra jellemzı homogenitási preferencia miatt ık is gyengülıben vannak, és támogatásra 

szorulnak. A fiatalabb szomszédok tehát azok, akik aktivizálhatóak lehetnek. Közülük is csak azok, 

akik anyagi nehézségekkel küszködnek, és az elıálló helyzetet gazdasági stabilizáló lehetıségként 

ítélik meg. Két formája lehetséges: fizetség és eltartási szerzıdés. Az elsıre gyerekes idıs esetén 

kerül sor, amikor valami okból (nem tudja megtenni vagy nem tudnak megegyezni a gondozási 

formában) nem a gyerek látja el a gondozói feladatokat (földrajzi távolság vagy deviancia esetén), 

de a felelısségben valamilyen szinten mégis részt kíván venni, és / vagy a szülıi örökségrıl nem 

kíván lemondani. A másik lehetıség az eltartásos szerzıdés, amit jogilag megerısítenek, közjegyzı 

elıtt rögzítenek. Egyetlen kivételt találtam, amikor csak szóbelileg egyeztettek: a kapcsolat nem 

formális kötésként indult, hanem már korábban folyamatos lekötelezettjei voltak egymásnak; ezt a 

bizalmi tartalmat és cserejelleget ırizték meg a továbbiakban, akkor is, amikor egyoldalúvá vált a 

szívességtétel; végül a juttatás sem volt olyan, mint a klasszikus eltartási szerzıdések esetében, 

ugyanis nem lett az örökség része a teljes ház, csupán a ház kedvezı megvásárlásának lehetısége. 

Mindezzel együtt a gondozó elégedett, nem érzi magát megkurtítva, amire magyarázatot a kapcsolat 

elıtörténete ad. 

„Akkó a fiam hazajött, megbetegedett. Hiába imádkoztam a Jóatyához sírva, hogy rendeljen 
neki… Megvettem neki a nyugdíjambú, az uram még haragudott… Gondoztam itt az öregeket, 
két öregnek Temesváron van két fia, s a két öreget gondoztam. Jöttek ide mindig míg kicsik 
vótak az én gyermekeim… Jártam a gyárba, 20 évet, kollektívába. Mindig vigyázott az öreg 
néni a gyermekeimre. Kislányomat is ő nevelte mindig, mehettem nyúgodtan. Anyósomék aztán 
ehaltak, a két öreget én gondoztam, és ócsóbban ekaptam… […] Megvettem ezt a kis házat a 
két fiútú 30 millióér, az öreg néninek a két fiátú, Temesváron vannak.” 

Eltartásos szerzıdés felbontására a faluban korábban nem volt példa: a problémát megelızték 

azzal, hogy csak bizalmi kapcsolatban vállalkoztak a feladatra, illetve csak bizalmi emberre bízták 

                                                           
320 Vö. Hamar 1981. 36–38. 
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magukat; mivel a közösség rosszalló és hangos közvéleménnyel szankcionálja a láthatóvá váló 

konfliktusokat, a felek általában igyekeztek ezeket leplezni; illetve tisztában vannak a felbontással 

járó veszteségekkel, ami idısek esetén az új gondozó küzdelmes újrakeresését jelenti, a fiatalabbak 

esetében pedig a befektetett erıfeszítések ellenérték nélkül maradása a következmény. Az elsı ilyen 

esetre 2005-2006-ban került sor, érthetı módon nem falubeli részérıl.  

R. Anna 2003. elején költözött Tölgyesre (ekkor 70 éves). Korábban Szatmáron élt, egyedül, 
mivel a lányával minden kapcsolatot megszakítottak egymással – utoljára 2001. nyarán 
találkoztak. A szatmári piacon ismerkedett meg V. Tímeával, egy elvált tölgyesi nıvel, aki 
egyedül nevelte fiát. A kapcsolat folyamatosan épült: egyre többet találkoztak, V. Tímea feljárt 
hozzá beszélgetni, elvitte a szennyesét kimosni, segített neki stb. Majd bíztatni kezdte, hogy adja 
el szatmári lakását, költözzön Tölgyesre, ott vegyen házat, és majd vállalja gondozását. Erre 
rövidesen sor került. De még mielıtt a kapcsolat formalizálása megtörtént volna, V. Tímea 
elköltözött. A szomszédok egyoldalúan a fiatalasszonyt hibáztatták, amit megkönnyített 
deviánsnak tekintett múltja korábbi házassága és válása miatt. R. Anna 2004. tavaszán új 
gondozóra talált a szomszédságban. Az eltartásos szerzıdést közjegyzı elıtt megkötötték.321 Ez 
sem tartott sokáig. Teljesíthetetlen elvárásokat szabott munka és anyagi juttatások terén, 
aminek a fiatalok nem tudtak eleget tenni. Ebbıl R. Anna azt a következtetést vonta le, hogy 
lusták, illetve kihasználják ıt, és pert indított a szerzıdés felbontásáért, amit meg is nyert. A 
közvélemény most már másként ítéli meg a helyzetet: kibírhatatlannak tartják R. Annát, és a 
gondozókkal szolidarizálnak. E két eset után pedig szinte kizárt, hogy ismét támaszra találjon 
ebben a faluban.  

Az egyéni és szomszédsági kezdeményezéseken kívül intézményes vagy kvázi-intézményes 

gondozási formák is lehetségesek. Mindenekelıtt az egyház szerepvállalását említem. A 

reformátusok körében volt már precedens arra, hogy elhagyatott öreg esetében a lelkipásztor felkért 

néhány szomszédasszonyt, hogy felváltva járjanak be, végezzék az alapteendıket, amiért cserében 

az egyház csekély pénzbeli ellenszolgáltatást biztosított. Hasonló esetek a neoprotestáns 

gyülekezetekben is elıfordultak, ahol nagyobb mértékő szerepvállalással és fizetség nélkül látták el 

a feladatot. Az ortodoxoknál és a katolikusoknál nem találtam erre példát. 

2006 óta kísérletezés történik mind a református egyház, mind pedig egy vállalkozó részérıl 

arra, hogy alapítvány formájában biztosítsák az idısek számára a gondozást. Mindkét részen 

szociális gondozók alkalmazását tervezik, akik több idıshöz járnak majd be, és ennek fejében 

fizetést kapnak. A református egyház elıbbre van a megvalósítás útján. Már a formális keretek 

megteremtése elıtt volt egy megbízható gyülekezeti tagjuk, aki asszisztensként nemcsak 

egészségügyi ellátást végzett az idıseknél, hanem bibliaolvasást és lelki gondozást is. 2007-ben már 

félállásban alkalmazásba tudták venni, törekednek a keretek bıvítésére. A vállalkozó tervei jóval 

nagyobbak, ugyanis 6-7 személy alkalmazását reméli, jótékonysági konyhát szeretne üzemeltetni, 

mindehhez állami támogatásra számít. De mivel a közösségi legitimációja kisebb, nem talál a 

faluban asszonyokat, akik a gondozói munkát vállalnák, lealacsonyító tevékenységként inkább 

                                                           
321 A házat adás-vételi szerzıdéssel ruházta át gondozóira, ugyanis törvényes örököse van, aki halála után igényt tarthat 
a vagyonára.  



 225

elutasítják. A két kezdeményezı között nincs együttmőködés, inkább burkolt konfliktus 

tapasztalható.  

Utolsóként az öregotthont említem, amit – ahogyan azt már korábban részletesebben is 

bemutattam – erıs nemtetszés övez. Legfennebb a gyerektelenek alternatívájaként gondolják 

elfogadhatónak, de az ı esetükben is szánalmas, végsı megoldásnak tekintik. Éppen ezért csak 

nagyon ritkán élnek vele, inkább törekednek a önellátásra erejük felett is, illetve arra, hogy a 

rokonságon vagy a szomszédságon belül találjanak gondozóra. Ezt a problémát felismerve a 

református lelkipásztorban felmerült az egyházi öregotthon alapításának gondolata, de mivel nem 

látja biztosíthatónak az intézmény hosszútávú fenntartását, egyelıre elállt az ötlet megvalósításától.  

„Ezért is hajlanék oda, hogy ugyan az állam mőködtet öregotthonokat, de megítélésem szerint 
az egyház se maradhat ki ebbıl a szolgálatból. Ha a nyugatot vagy Magyarországot nézzük, 
vagy bármelyik fejezetet nézzük, akkor ez az ı szolgálatuk területének jórészét jelenti, annál is 
inkább, mert benne vannak abban az országos diakóniai szolgálatban, amit az állam is 
ugyanúgy végez, mint az egyház, vagy lassan az egyház jobban fog végezni, mint az állam. De 
mi ettıl még nagyon távol állunk.” Három évvel késıbb: „Na most, nem jön össze, mert én nem 
tudok garanciát kapni, adni se, hogy egy ilyen tevékenységet, ha én beindítok, öt éven keresztül 
fönt tudjam tartani, nincs egy olyan tıke.” 

 

II.2. A szociális, kognitív és kommunikációs támogatás nehezen választható le a már említett és 

az ezután említendı támogatási formákról, illetve egymástól is nehezen különíthetıek el, bár erre 

teszek kísérletet az elemzés érdekében. Természetesen, nem olyan segítségtípusok kerülnek 

felsorolásra ebben a részfejezetben, melyek kizárólagosan csak a megnevezési címke attribútumait 

tartalmazzák, hanem olyanok, melyekben ezek a hangsúlyosak.  

Az elıbbiekben a konkrét gyakorlati segítéseket mutattam be, melyeknek mindig van 

szociális, kognitív és kommunikációs hozadékuk is, illetve igen gyakran érvényes mindez fordítva 

is, és ezen elkötelezettségek következményei a gyakorlati segítségek. Ezért most ezekre csak utalni 

kívánok, a továbbiakban más támogatásokkal folytatom a sort.  

A szociális hozzájárulások322 közül elsıként a legjelentısebbet, az integrálást említem. Bár 

arról számoltam be a korábbi fejezetekben, hogy a közösségbe a családon és a rokonságon keresztül 

illeszkedik az individuum, most azt mutatom be, hogy ennek van egy másik szintje is, ami nem 

helyettesítheti az elıbbit, ugyanis másféle hálókat szı az egyén köré, és azáltal másképpen szövi be 

az egyént a közösség nagy hálójába 323, ám a vérségi integráltság sem pótolhatja emezt.  

„Hát a magány a legrosszabb. Ennél nincsen rosszabb. Egyedül élni, nincs kihez hozzászólni. 
Most is Debrecenben [a fiáéknál] ott vótam két hónapig, egy szomszéd nem jön át, egy 
szomszédda nem beszélek. Ott nem tárgyalnak a szomszédok, nem beszílnek egymássa. Az 
nagyon rossz. Ott elmehetsz, vígig ötven emberre tanálkozhatsz, hogy valamék mondja, hogy 
’jó napot’, olyan nincs. Olyan ott nincs.” 

                                                           
322 A szociális tıkérıl lásd Lin 2001. 
323 Nan Lin megfogalmazásában a szociális kötések az egyén számára szociális ajánlólevelet jelentenek (certification of 
the individual’s social credentials) Lin 2001. 20. 
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Jól mutatja a közösség integratív szerepét a beköltözık helyzete. Akik nem tudnak szert tenni 

családon kívüli kapcsolatokra, nem léteznek a közösség számára. Korábban említettem Zs. Irmát324, 

aki olyan mértékben zárkózott be a családjába, hogy a közvetlen szomszédain kívül nem is tudnak 

létezésérıl a falubeliek. Ugyanez mondható el az elıbb elemzett R. Annáról is, aki fıként 

felsıbbrendőségi érzése miatt utasítja el a falusiakkal való kapcsolatalakítást. De K. Péter és K. 

Erzsébet is hasonló sorsra jutottak, akik falubeliek ugyan, de öregségük és ágyban fekvésre 

kényszerítı betegségük miatt estek ki a köztudatból, halottnak gondolják ıket.  

Beköltözık többféle stratégiát alkalmaznak a közösségbe való beilleszkedésre. Kiemelt 

szerepük van ebben a szomszédoknak és az egyháznak325, valamint a szintén kívül lévıknek. 

Monica P.-ék a megyeközpontból költöztek ki Tölgyesre, de alig sikerült barátokra szert 
tenniük. A férje, a ház javítási munkálatai révén és nyitottabb természetének köszönhetıen, 
szerzett néhány ismerıst, Monica magányos maradt. Egyetlen családdal tart fenn kapcsolatot, 
akik a férj árvaházi múltja és román származása miatt szintén marginalizáltak.   

Vannak viszont sikertörténetek is. K. Piroska négy évvel azután, hogy lányához közelebb költözött, 

már így beszél a szociális környezetérıl:  

„ Itt a kis szomszédasszonyom… mán akkó beszélgettünk, mikó még le se pakoltuk a bútrot 
semmit. Hogy megérkeztünk, pici babája vót, a kocsiba vót a baba, kinn sétált vélle, mindjár 
szóbaegyeledtünk. [] 
Jönnek, jönnek azok, vasárnap délután, meg hétköznap is. Beszólnak, hogy: fel tetszett kelni, 
mit tetszik csinálni? Ha már látják, hogy véletlen, észreveszik, hogy, vagy Sáriní megyek, 
visznek fe Laci vagy Gabi, ha nem látnak, jönnek, hogy vajon nem vagyok beteg vagy mi van. 
Nagyon drágák. 
Van kert is? 
Van kert, van.  
A kertszomszédságot is tartják? 
Persze. Egymás mellett vagyunk, kint dolgozunk, összebeszélgetünk. Amikor dolgozunk, mindig 
beszélgetünk, evvel a szomszéddal, avval. Ha megyek, a szomszéd idekiabál: na, mit tetszik 
csinálni, nem rossz-e kapálni? Van itt 20 ár.” 

Mivel idıs korral szőkül az aktivitási kör és csökken a fizikai térhasználat, nagyobb a 

veszélye az elmagányosodásnak, mint korábban – különösen az özvegyek és a gyermekeiktıl külön 

élık esetében. Ez is a közvetlen környezet felértékelıdéséhez vezet, valamint új stratégiák 

alkalmazására serkent, amire a felszabaduló többletidı lehetıséget is teremt.  

„És most hogy bevágódtam az énekkarba, úgy jött nekem, hogy menekülök a magánytól. Itt 
csak magam vagyok, de ott úgy fetalálom magamat. A magánytól menekülök.” 

A nyugdíjas asszisztensnık pedig römizni járnak. Korábban nagyobb társaságuk volt, de társaik 
egy része idıvel kikopott:  
„A1: Úgyhogy nagyon zsúfolt volt, nem volt a saját szórakozásra idı, vagy a családi 
szórakozásokra. 
Azóta gyakoribb a römizés, mióta nyugdíjba mentek? 
A2: Persze, az utóbbi idıbe.  
Mióta tetszettek nyugdíjba menni? 

                                                           
324 Lásd a 3. fejezet II.1. részében. 
325 Aktív korban a kollégáknak is. 
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A1: ’90-be.  
A2: Én ’89-be, a forradalom elıtt szeptember elsején.  
Azóta minden nap összeülnek? 
A2: Nem minden nap, gyakran. 
A1: Mi ketten igen. Nagyobb társaság volt. Volt egy kolléganınk, aki innen elszármazott 
Aradra, akkor ı is beszállt. Még van egy kolléganınk. 
Edina néni? 
A1: Igen. İ néha beugrik egy félórára esetleg. 
És Kriszti néni? 
A1: Mindegyiket ismeri már? 
Igen. 
A1: Edina néni ritkán tud jönni. […] 
Ez hétvégén is program, szombat-vasárnap is? 
A1: Van, amikor. Ha a többieknek úgy van idejük, valamék felhív, és kéri, hogy: lányok, na 
most tudnék, nekem is van egy kis idım, megtörtént már olyan is, hogy az ı kedvükért akár 
vasárnap is.” 

A többleterıforrással rendelkezık szociális köre szélesebb, beágyazottságuk kiterjedtebb, 

klientúrájuk rétegzett. Mindennek közvetlen gyakorlati hasznán kívül a megbecsültség és a 

társadalom jelenléte, hozzá való kapcsolódása is fontos következménye, valamint a potenciálisan 

elérhetı gyenge kötések bısége.  

Az intergáltság alapvetı feltétele a biztonságnak és biztonságérzetnek. Igaz ez 

általánosságban is, ugyanis a sőrő szövéső társadalom különösképpen is alkalmas a devianciák 

visszaszorítására, konszenzus kialakítására az adekvát magatartásról, a kárt szenvedett fél 

védelmére a közvélemény igazságszolgáltató ereje által.326 Itt most egy sokkal alapvetıbb 

aspektusáról szólok, ami kulcsfontosságú az idısek szempontjából. Az életkor elırehaladtával és a 

test hanyatlásával nemcsak az önellátás képessége csökken, de miközben megnı a betegségi 

kockázat, visszaesik a problémamegoldó készség, és nagyobb szükség lesz a külsı segítségre. A 

törzscsaládban élı idısek védve vannak, ugyanis folyamatos a fiatalabb generáció jelenléte. A 

házastárssal élıknek is van egy bizonyos mértékő védettsége, ám ez ugyancsak sérülékeny támasz a 

hasonló életkor és a vele járó hasonló gondok folytán. Az egyedül élı özvegyek viszont teljesen 

védtelenek, még akkor is, ha van a településen, ám nem a közvetlen közelükben gyermekük. 

Felértékelıdik ilyenkor a szomszédok figyelmének a jelentısége, akik tudatosan és nagy 

szolidaritással vállalják is ezt a feladatot. Szem elıtt tartják a környezetükben élı idıseket, és amint 

nem látnak életjelet, azonnal cselekszenek, hiszen a család mellett nekik van elsısorban életmentı 

szerepük – ha a gondozás felelıssége nem is, de az odafigyelés és az elsısegélynyújtás 

felelısségének normája kódolva van a szomszédság intézményébe.  

„Például a télen volt egy olyan eset, hogy Kolozsváron lakott az egyetlen fia a néninek, hívták, 
sıt a tiszteletes úr segítségét is kérték, hogy gyızzék meg, hogy vigyék, mert nem arra való, 
mert fáj a lába, meg 100 méterre volt hátul a vécé, és nehezen tudott kimenni. Nem, 

                                                           
326 Lásd amerikai kísérletek a szomszédság megerısítésére a devianciák (bőncselekmény, drog, zsőrzavar) 
visszaszorítása érdekében Donnelly – Majka 1998. 189–213., Putnam 2000. 307–318. 
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semmiképpen, ı nem megy Kolozsvárra. És a télen meg megjárta azt, hogy egy estére kiment, 
leesett a hóba, szerencse volt, hogy egész éjszaka nem volt fagy, és egész éjjel a hóba feküdt, 
nem tudott felállni, míg aztán másik nap a szomszédok észrevették, és bevitték. És akkor aztán 
erıvel elvitte a fia.” 

A szociális támogatáson belül utolsóként az idısek közösségi szerepvállalását említem, ami 

már átvezet a következı szemponthoz is. A közösségi szintő feladathoz jutásra csak keveseknek van 

esélyük, többnyire a nyugdíjas értelmiségieknek. Támogatás nyújtását és támogatás kapását is 

jelenti egyszerre. Akik a közösségi élet szempontjából valamilyen többletértékkel rendelkeznek, 

továbbra is kamatoztathatják a település érdekében, sıt felszabaduló idejükbıl adódóan akár 

nagyobb mértékben is, mint korábban. Ennek következménye a nagyobb integráltság, a közösségi 

elismerés és megbecsülés, illetve a státus-ırzés.  

Az alacsony társadalmi rétegbıl érkezı kezdeményezések vagy csak alkalmi jellegőek 

(például búzakoszorú-készítés a templom részére), vagy megrekednek a középszintő lehetıségeknél 

(gyülekezeti aktivitás, énekkari szervezkedés). Az értelmiségieknek van igazán esélyük arra, hogy a 

közösség magas státusaihoz folyamatosan hozzáférjenek, és közösségi értékő feladatokat 

láthassanak el: RMDSz-vezetıi tisztség, tanácsi tagság, táncoktatás, színjátszó csoport vezetése, 

falumúzeum berendezése és a szakértelem folyamatos biztosítása, titkári pozíció nyugdíjasok 

szakszervezetében, egyházkerületi választási bizottsági tagság, részvétel kulturális rendezvények és 

falunap szervezésében, iskolai helyettesítés stb. Ám számukra is csak adott életkorig nyitott a 

lehetıség e feladatok ellátására, ami nagyjából a fiatal öregkor periódusára korlátozódik, ugyanis az 

öregedés elırehaladtával és felgyorsulásával ık is fokozatosan kiszorulnak, és arra kényszerülnek, 

hogy beérjék a visszahúzódó életmóddal – amennyiben néha kísérletet tesznek ennek áttörésére, 

türelmetlenség és megbélyegzés kíséri eljárásukat.  

Itt nagyjából át is értünk a következı támogatási típushoz, amit kognitívnak neveztem. Két 

formáját mutatom be: az identitásra és a tudásgyarapításra tett hatását.  

A fentebbiekben már többször elemzés tárgya volt a nem rokoni kapcsolatoknak az egyén 

társadalmi jólétére gyakorolt hatása, ami egyúttal az egyén társadalmi identitását is megalapozza.327 

Az integráltság mértéke és minısége, a szociális kör kiterjedtsége vagy szőkössége, a közösségi 

elismertség vagy kirekesztés, a társadalmi szerepvállalási lehetıség megadása vagy korlátozása 

nagymértékben hozzájárulnak az egyén önazonosságának megformálásához. Ez pedig idıs korban 

is ugyanolyan jelentıs, mint korábban, sıt érzékenyebben érinti ıket, mert a kapcsolatvesztések 

miatt sérülékenyebb szociális identitásuk, és fokozott a magánytól való félelmük.  

A kognitív támogatás másik formája a tanácsadás, ami a gyakorlati és a szociális világban 

való boldogulást segíti. Mivel ezt a korábbi fejezetekben részletesen elemeztem, itt csak utalást 
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teszek, és annyival árnyalom, hogy a családon kívüli tanácsadás és -kérés egyrészt a család hiányát 

pótolja, másrészt a szaktudást veszi igénybe.  

A kommunikációs támogatás nagyon nehezen választható le a szociális és kognitív, valamint 

a késıbbiekben bemutatásra kerülı érzelmi támogatásról. Külön tárgyalását indokolja, hogy néhány 

ponton szorosan kapcsolódik az idısekhez, ami értelmezésre érdemes.  

Kommunikációs támogatás alatt a beszélgetést, illetve annak egyik formáját, az úgynevezett 

pletykát értem. Mielıtt a terminus meghatározása körüli nagy dilemmákra és ellentmondásokra 

térnék, szeretném leszögezni a magam definícióját: pletykának a jelen nem lévı harmadik 

személyrıl történı beszélgetést tekintem – a tartalom minıségétıl teljességgel függetlenül.328 

Elhibázottnak vélem azokat a meghatározásokat, melyek a rosszindulatú, negatív irányba elmozdító 

beszédet értik a pletyka mőfaja alatt.329 Ez ugyanis a reflexió nélküli közmegítéléshez áll közelebb, 

és nem alkalmas a tudományos elemzés elıítéletmentes szabad gondolkodásához szükséges 

keretfeltétel megteremtéséhez. Az értékelés-semlegességhez próbál közelíteni Szvetelszky 

Zsuzsanna, amikor ezt állítja: „Egy közlés attól pletyka, ha annak fogadom el, és nem egyébnek: 

nem hírnek vagy tereferének – ha eszerint viszonyulok hozzá, ha azt pletykának tekintve lépek 

kapcsolatba vele.”330 Ezzel viszont még nem oldja meg a problémát, sıt ellentmondásokba ütközik, 

máshol ugyanis azt mondja: „A pletyka önmagában véve nem jó, nem rossz: értékváltó jelenség. Az 

adott pillanat teszi ilyenné vagy olyanná, de maga a jó és a rossz fogalma is mindig 

kultúrafüggı.”331, illetve „a rágalmazások miatt alakult ki a pletykáról számos tévképzet”332. Az 

elsıként idézett mondat besorolja a közmegítélés mögé, a másik kettı viszont felülbírálja azt. Nem 

szándékozom vitatkozni azzal az evidenciával, miszerint valami akkor az, ha akként viszonyulnak 

hozzá, viszont amellett érvelek, hogy ez csak egy szelete az igazságnak. Mivel pedig erısen 

sztereotíp kategóriával van dolgunk, amit heves érzelmi alapú állásfoglalások kísérnek, nagyobb 

körültekintést tartok szükségesnek. A nagy kérdést, hogy miért és mikor tekintenek egy közlést 

pletykának vagy sem, Jean-Noël Kapferer válaszolja meg: „A határvonal információ és pletyka 

között szubjektív, saját meggyızıdésünk eredménye. Ha valaki meg van gyızıdve egy baráttól 

vagy egy ismerıstıl hallott üzenetrıl, ezt információnak fogja tekinteni. Ellenben, ha a kétely 

felmerül, ugyanezt az üzenetet pletykának fogja minısíteni. Itt van a paradoxon. Mihelyt egy 

pletyka „pletykaként” van minısítve a nyilvánosság által, megáll a terjedése. Viszont, ha nem így 

ismerik el, terjedhet tovább.”333 Világosan megmutatja tehát ez az érvelés, hogy a közmegítélés még 
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329 Jávor 1981. 253., Magyar Értelmezı Kéziszótár 1972. 1110. 
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331 Szvetelszky 2002. 48. 
332 Szvetelszky 2002. 21. 
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nem elégséges alap a definiálásra. Közelebb jutunk tehát a mőfaj megértéséhez, ha 

elvonatkoztatunk a szubjektív viszonyulástól.  

A közmegítélés és a pletyka kapcsolatával sok kutatás foglalkozott választ keresve arra az 

ellenmondásra, hogyan lehetséges, hogy mindenki pletykál, miközben konszenzuális az elutasító 

minısítés.334 Ezen vizsgálatok sarokpontjai: a boszorkánysággal való összefüggések feltárása335, a 

gender alapú differenciálás336, valamint újabban a pletyka és a média sztereotíp és hamis 

szembeállításának leleplezése337. Az elsı nagy kérdés viszont, ami hosszasan győrőzı vitát váltott 

ki, azt boncolgatta: az egyén vagy a közösség pletykál-e.338  

Itt rögtön meg is érkeztünk azokhoz a pontokhoz, melyek indokolják, hogy az idısek 

elemzése során hangsúlyos szerepet kapjon a pletyka. Egyrészt az idıseknek – különösen az idıs 

nıknek – és a pletykának az összekapcsolásáról, másrészt az idıseknek az informális 

kommunikációban való intenzívebb részvételérıl van szó.  

Nem vitás, hogy a közösségnek minden olyan tagja, aki ezt megteheti, beszélget, másokról 

érdeklıdik, másokat kibeszél. Világos tehát, hogy a pletykás minısítés beszédtémától és többnyire a 

beszédhelyzettıl is független. Győjtésem során arra a következtetésre jutottam, hogy a beszélgetı 

személyének egyéb attribútumai a meghatározóak. A negatívan minısített pletyka tehát a 

negatívumokkal már terhelt vagy legalábbis sérülékeny imázzsal rendelkezı személyekhez, 

társadalmi csoportokhoz kapcsolódik könnyebben – az azonos minısítések között tapasztalni 

valamiféle kumulatív, vonzalomra épülı viszonyt. Mert ha a pap vagy az orvos áll le beszélgetni, és 

kérdéseket tesz fel a jelen nem levıkrıl, akkor ı mindössze érdeklıdik. Ha viszont egy öregasszony 

teszi mindezt, akkor ı már pletykál. Az idısek, akiknek a pozitív értéktelítettsége korántsem 

biztosított Tölgyesen, sıt sokszor megmosolyogják, és második gyermekkorban levıkként 

leminısítik ıket, hamar kapnak egyéb negatív tartalmakat is. Jól példázza az ambivalenciát az az 

interjú, amiben a több mint nyolcvan éves, földmőves anya magára nézve elutasítja a beszélgetı 

habitust, míg nyugdíjas értelmiségi lánya esetében megengedı: 

„De én… régen se, nem szoktam meg, hogy járjam a falut. Már Borika, a lányom, az más. Az 
régen is, akár középiskolába, akár az egyetemen járt, volt, mikor hazajött, ült egy valameddig 
itthon, és akkor elment, és feljárta a rokonokat mind a faluba. (Nevet.) És ma is úgy csinál. […] 
Én legalábbis nem mentem soha a szomszédokba. Na, ha kellett valami, azér elmentem, de 
hogy én mindig menjek traccsolni, pletykálni, azt nem szerettem. Inkább most is itthun ülök 
vagy kézimunkázok vagy keresztrejtvényt csinálok, tévét nézek, de én nem.”  

A negatív minısítés mértéke az életkoron kívül genderfüggı is. A férfiakról inkább azt 

tartják, hogy beszélgetnek, töltsék az idıt akár a ház elıtt, akár a pincében a boroshordó mellett, 
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netán a kocsmában. Ha meg is szólják ıket ilyenkor, az inkább az alkoholfogyasztás miatt történik, 

a kommunikáció beszélgetés-jellege nem kérdıjelezıdik meg, legrosszabb esetben is csak üres 

beszédnek címkézik. Az asszonyok beszélgetése viszont asszonybeszéd, ami komolytalan locsogást 

jelent, s mint ilyen, a pletykával egyenértékő.  

Az a vád, hogy az idısek többször és több ideig vesznek részt beszélgetésekben, nem 

alaptalan. Minél inkább csökken aktivitásuk, szőkül térhasználatuk, zsugorodik szociális hálójuk, 

annál nagyobb az igényük arra, hogy a veszteségeket a még elérhetı informális csatornákon 

keresztül pótolják. Ez természetesen, szintén a negatív sztereotípia megerısítéséhez járul hozzá. 

Viszont világosan látszik, hogy megértés helyett szankcionálásban van részük ezért, ami ismételten 

sokatmondó jelzésként értelmezhetı az idısek közösségi státusát illetıen.  

„Anya339: Van most is sok olyan idısebb, egész nap kint ülnek az utcán a padon. Az olyan 
bemehet a klubba is.  
Fia: Az olyan, mint egy klub. (Nevetnek.) Például itt a mi ódalunkon, mikó megyünk, nem 
létezik, hogy valaki, kettı kint ne legyen, és ott beszélgetnek. 
Anya: Egész nap kint vannak, felszednek minden pletykát.  
Fia: Ha nem, akkó ott a  kút, megy oda. Ott többet hall. Odamegy a sok beszíd. 
Anya: Én nem tudnék kiülni az utcára.” 

Mivel a pletyka az egymásról való értesültség és a normák konszenzuális összehangolásának 

eszköze, a közösség fenntartásának alapeleme, mőködésének motorja. A csoporttagság feltétele a 

pletykákban való részvétel. Kulcsfontosságú mozzanat tehát az integrálódásban.340 Nem véletlen, 

hogy a beköltözık számára fontos stratégia kommunikációs csatornákat kialakítani környezetükkel 

– amint az elıbb K. Piroska esetében láttuk, rögtön a megérkezése pillanatában fontos volt már, 

hogy szóba álljon az utcán sétálókkal. És az sem véletlen, hogy a már többször említett Zs. Irmáról 

azért nem tudnak a falubeliek több évtized után sem, mert ı sem tud róluk, azaz nem beszélgetnek. 

A pletykának a közösségi tagság szempontjából való kiemelt fontossága indokolja az 

idıseknek azon törekvését, hogy részt vegyenek a falurádióban, hallgassák és hozzájáruljanak.341 

Ahogyan szőkül fizikai és szociális mozgásterük, és csökken a közvetlen információ- és 

tapasztalatszerzési lehetıségük, úgy nı meg a közvetett ismeretszerzés jelentısége. Itt ismét 

paradox helyzet áll elı: az idısek azért pletykálnak, hogy benne maradhassanak a közösségben, de 

minél többet pletykálnak, annál jobban stigmatizálják ıket, ami eltávolít, perifériára sodor.  

A pletykálás, a szomszédolás, a házalás egyértelmően leminısített cselekedet. Az a 

szofisztikált stratégia, aminek a segítségével azt az igen nehéz feladatot próbálják megoldani, hogy 

beszélgessenek, ám de ezért ne szólják meg ıket, azon a nagyon érzékeny határvonalon mozog, ami 

a pletyka versus munka ellentétpár között imbolyog. A sztereotípia szintjén a pletyka a lustaság, a 
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munkakerülés, a fölösleges idıtöltés szinonimája. Ezért az asszonyoknak úgy kell megvédeniük 

moráljukat, hogy a szorgalmas munkavégzés térfelén jelöljék ki helyüket.  

„ Şi cu ei tăt aşa sîntem, când ne-ntâlnim, mai vorbim, sau când este timp, mai mă duc la ei 
dacă duc ceva, da noi tăt timpu sîntem ocupaŃi dacă lucrăm agricultură. Avem cal, avem vacă, 
pui, porcii, tăt timpu este de lucrat.”342 

A szomszédokhoz való legitim átjárásnak csak a motivált és a rövid ideig tartó látogatás 

számít. Világos tehát: kettıs a mérce. Ha valami konkrét céllal mennek át, akkor ez elfogadott 

beszédszituációnak számít. Illetve fontos az is, hogy ne idızzenek hosszasan, vagyis ne 

veszélyeztessék a meglátogatott dolgos, elfoglalt imázsát sem, különben elutasításban lesz részük. 

„Úgyhogy nem volt úgy soha, hogy ide ne jöjjön senki. De azt nem szeretem, hogy be-beállít, itt 
pletyka, ott pletyka, így-úgy. Nekem erre nincs idım, azt kitöltöm tévével, rádióval, kötök, 
horgolok, olvasok, varrok. Szóval nem igénylem.” 

 A motiválatlan látogatás, ami csak a beszélgetés kedvéért történik, egyértelmően pletyka, így 

negatív minıségekkel rendelkezik – csak azoknak az idıseknek megengedett, akik 

munkaképtelenek, akiknek már úgysincs mivel mással kitölteniük az idejüket. Ez a fajta 

kommunikáció csak ünnepekkor tolerált, bár akkor sem csúszik át a pozitív értéktartományba. A 

kispad használata tehát a vasárnapra szorítkozik – kivételtétel ismét csak a nagyon idısek esetében 

fordulhat elı –, más napokon házon belül, többnyire a konyhában vagy a munkavégzés egyéb 

helyszínein kerül rá sor.  

„Itt van kispad, ahova ki szoktak ülni? 
Van. Egy öreg néni lakik, véllem egyidıs, ott van. De rígen itt is vót, rígen sok pad vót, most 
nincsen, csak imitt-amott egy-egy. Vasárnap estére, mikó van úgy idı, akkó kiülünk. Vátig 
mondják, hogy pletykálni ülünk ki. (Nevet.) 
Ezt kik mondják? A fiatalok? 
Még a fiatalabbak, meg a baptisták nem szoktak kiülni.  
De valahol ık is csak pletykálnak. 
Azt ők tudják, hogy igen vagy nem. De nem pletykálni ülünk mi ki, hanem csak egy kicsit 
idıtıteni. Ha egísz héten annyit dógozik az ember, még magába is megy, mikó hogy, oztán ha 
kijövünk a templombú, utána ha kiülünk, me dílelıtt, dilután megyünk templomba. Estére ülünk 
ki, mán mikó hől a levegı, egy kicsit jobb a levegı, akkó. Máskülönben nem szoktunk, me 
mindenkinek van dóga, efoglaltsága.” 

A pletykának a csoportképzésen kívül még számtalan funkciója van: szocializál, jelentéssel 

tölti meg a világot, orientál, szankcionál stb. De itt most csak azokra térek ki, melyeknek az idısek 

szempontjából nagyobb a relevanciájuk, nevezetesen arra, hogy szórakozást jelent, illetve 

mobilizálja a segítséget.  

Az öregkor egyik legnagyobb problémájának a magányt tekintik. A házastárs halála, valamint 

a munkavégzés lecsökkenése / megszőnése után felértékelıdik minden olyan informális kapcsolat, 

ami a kommunikációs vákuum, illetve a megnövekedett fölös idı áthidalásában segíteni tud. 
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Gyakrabban látogatják szomszédaikat, vagy ha tehetik, keresik azokat az egyéb lehetıségeket is, 

melyek hozzájárulhatnak a keletkezett hiátus betöltéséhez.  

„Há íjje-nappal egyedő! Hazajön a leányom, dógozik Zilahon urastúl a bútorgyárba. Na, 
hazajönnek, negyed 5-kó jönnek, na, béjön: mi csinál? Ülök. Van mit egyen? Van. Mehet. 
Mindig mondja, hogy menjek oda, de há nem tudok gyalog emenni. Nincs mi csináljak. Ide 
emegyek a bótba, itt jó ismerıs, aztá beszílgetünk.” 

Másrészt az egymás helyzetérıl és problémáiról való informáltság, valamint a 

kommunikációs csatornák megléte arra is igen alkalmas, hogy baj esetén az idısekre jobban 

odafigyeljenek, szükségben pedig mobilizálják a segítségeket.343 Minél sőrőbb a kapcsolattartás, 

minél aktuálisabb az egymásról való tudás, és minél bejáratottabbak a hírszerzési és -terjedési 

csatornák, annál nagyobb a problémamegoldó képessége, gyorsabb a reakciókészsége a szociális 

környezetnek, így biztonságot és védettséget tud nyújtani.  

Végül pedig a specialisták kedvezı helyzetére térek ki. İk azok, akik kommunikációs 

csomópontokban vannak, vagy épp maguk képezik ezt, és anélkül is tudnak a falu minden 

rezdülésérıl, hogy kilépjenek a házból, sıt – klientúrájuk kiterjedtségétıl függıen – nekik van 

esélyük arra, hogy a legszélesebb körbıl jussanak információk birtokába, mégpedig hiteles 

információkhoz, vagyis nem sokadkézbıl, hanem csak másod- vagy harmadkézbıl. Ez fokozza 

amúgy is erıteljes szociális integráltságukat, illetve hatalmat is jelent, ami által státusuk tovább 

erısödik.  

„Férj: Arrú tudunk. Mer van is itt ez a kis üzlet az udvaron, és az utcabeliek jönnek. Úgyhogy 
átlagba a mozgásrú tudunk, hogy mik hogy vannak.  
Feleség: Még jólesik is. Én is nem tudok minden alkalommal menni, vagy nem járok most már 
se piacra, se üzletbe, aztán ha jön valaki az üzletbe, jólesik, ha megkérdi: hogy vagy? Az az 
igaz, hogy fent van a kapcsolat. Még kérdezzük is, hogy volt a templomban, vagy elmondjuk, 
hogy nálunk mirıl volt az istentiszteleti ige. De amikor baptistákkal tanálkozom, csak mint egy 
lelki testvér, megdobban a szívünk, hogy egymáshoz tartozunk még közelebbrıl.”  

 
II.3. Az érzelmi és a rituális támogatást hagytam utoljára.344 Az elıbbinek nagyrészt összegzı, az 

utóbbinak pedig a földi közösségen túlmutató szerepe van. Bár úgy tőnhet, hogy egyik a család, 

másik az egyház hatáskörébe tartozik, hangsúlyos a nem rokoni informális kapcsolatoknak a 

jelentısége is.  

Érzelmi támogatásjellege van valójában minden eddig említett segítségnek, ugyanis ezek 

hiánya vagy megléte nagymértékben befolyásolják az egyén lelki jólétét is. A gyakorlati 

problémamegoldás, a szociális beágyazottság és biztonság, a közösségi identitás, valamint a 

kommunikáció fennmaradása egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy az idıseknek elégedettségérzetük 

lehessen, és érzelmileg támogatottnak érezhessék magukat.  

                                                           
343 Lásd még Elias – Scotson 1994. 94. 
344 Az informális kapcsolatok szerepérıl a rituális és egyházi gyakorlatban lásd még Beattie 1959. 83–84., Torab 1996. 
235–252. 
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A rituális támogatásnak Tölgyesen két formájával találkozhatunk. Egyik intézményen kívüli, 

a másik intézményes. Az elıbbit mindössze egy idıs asszony képviseli, aki jóslással és 

rontáselhárítással foglalkozik. A közösség erıteljesen marginalizálja, de a közösségi konszenzussal 

párhuzamosan létezik egy hallgatólagos és titkolt elfogadása tevékenységének. Kliensei nagyobb 

mértékben érkeznek máshonnan, fıként román településekrıl, de szükség esetén a tölgyesiek is 

igénybe veszik – sıt egyik győjtésem alkalmával épp az egyházi vezetıség egyik fontos tisztségét 

betöltınek a feleségérıl derült ki, aki mindezt az imateremben tárgyalta meg suttogva a 

barátnıjével, történetesen éppen a hátam mögött.345  

Az intézményesített rituális támogatás alatt az egyház által legitimált, templomon kívüli 

tevékenységeket értem, jelen esetben különösképpen a családlátogatásra és az idısek találkozójára 

helyezem a hangsúlyt. Bár az elıbbi nem feltétlenül csak az idıseknek szól, igénybe vevıi mégis 

elsısorban ık, hiszen azoknál, akik nem akadályozottak egészségileg abban, hogy elmenjenek a 

templomba, nincsen gyakorlatban ennek a lelki szolgálatnak az igénylése.  

Családlátogatás mindegyik protestáns gyülekezetnél van – a többieknél is lehetne, de mivel 

közösségileg gyengén szervezettek, nem alkalmazzák. A különbség az, hogy a reformátusoknál 

hívásra, illetve a pap és a kántor jelenlétében zajlik, addig a neoprotestánsok inkább hívatlanul 

látogatnak el azokhoz, akik több ideje kimaradtak az istentiszteletrıl; gyülekezetvezetı nélkül, 

spontán kezdeményezésre is végzik ezt a lelki gyakorlatot; és nemcsak saját felekezetükhöz 

tartozókhoz mennek el, hanem a szomszédjukban vagy ismeretségi körükben élı, rászorultnak 

minısített betegekhez, idısekhez is. Mivel a reformátusok családlátogatása nem ad hoc jellegő, 

hanem szervezett, van mód arra, hogy egyfajta kis gyülekezetet toborozzanak a házba, ahova a 

családtagokat és a szomszédokat hívják meg, vallástól függetlenül, közösségivé formálva az 

alkalmat. 

Az idısek találkozója viszonylag új jelenség. Erdélyszerte divatba jött az utóbbi évtizedben, 

és a Szilágyságban is egyre több településen megrendezik. Felismerve az idısek fokozott 

vallásgyakorlási szükségletét, az egyház igyekszik reagálni erre az igényre. Elsıként a 

reformátusoknál került sor Tölgyesen idısek találkozójára 2002-ben, amikor az imaterembe hívták 

meg és hozták el az idıseket, és gyerekek mősorával kedveskedtek nekik. Egy évvel késıbb a 

templomban került sor az eseményre, ugyanis az idısek igényére úrvacsoraosztással kötötték egybe. 

Ezt követı nyáron kirándulni vitték ıket, de ide csak a fiatal idısek tudtak eljönni. Majd két év 

szünet következett, és hosszas készülıdés után, 2007 elején sikerült ismét sort keríteni az alkalomra, 

ismét a templomban, úrvacsoraosztással egybekötve.  

                                                           
345 Másnap, amikor interjút készíteni mentem a jósnıhöz, megtudtam, hogy az említett nı már járt nála, ugyanis tıle 
kért információkat rólam, hogy eldönthesse, beszélgethet-e velem bizalmasan.  
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A baptisták 2003 ıszén hívták össze elıször idıseiket. Az istentiszteleten a gyülekezet is részt 

vett, mősort az idısek készítettek. Következı évben hasonlóan rendezték meg a programot, a 

fiatalok énekkari szolgálatával kibıvítve. Több találkozó azóta nem volt.  

Az RMDSz és / vagy a tanács346 szintén készült idısek találkozóját szervezni, ami abban tért 

volna el a felekezetiektıl, hogy a település egészére kiterjedt volna. A pozitív szándék ellenére a 

megvalósulás elmaradt.  

 

III. Összegzés 

Az idısek szociális hálójának elemzése a nem rokoni kapcsolatok vizsgálatával záródik. Gyenge 

kötéseket jelentenek ugyan, de jelentıségüket ez még nem csökkenti, számtalan tekintetben ugyanis 

pótolhatatlan szerepköröket töltenek be. A családi, a rokonsági és a nem rokoni kapcsolatok nem 

egymást hierarchikusan követve, hanem egymást kiegészítve, sokszor egymást fedve, de olykor 

hiátusokat is hagyva mőködnek.  

A nem rokoni kapcsolatkört a szomszédok, a barátok, a jóemberek és egyéb ismerısök 

alkotják. A tölgyesi idısek számára a szomszédok játszanak legnagyobb szerepet ezek közül, ami 

nem a lokális kötések erısségét jelenti a barátsággal szemben – elhamarkodott következtetés lenne. 

A fogalomhasználatban, a térhasználatban és a szelekciós szempontokban találhatjuk a 

magyarázatot, ami nem a baráti érzelmek hiányáról, hanem inkább a kapcsolattípusok átfedéseirıl 

és a sajátos kapcsolatalakítási stratégiákról informál. 

Családalapú társadalom ugyan a tölgyesi, ám minden probléma megoldása mégsem lehetséges 

ezen a szők körön belül: közösségi szintő munkamegosztással valósítható meg az idısek sokféle 

gondjainak rendezése, rokonságon kívülre terjeszkedı szociális kapcsolatokkal érhetı el az 

integráció és a biztonság, a társadalmi kapcsolatok képezik egyik fontos alapját az identitásnak, a 

kommunikáció folyamatos fenntartása segít a közösségben maradásban, a metafizikai erıkkel való 

érintkezéshez és a földi élet utáni létre való készüléshez speciális támogatásra van szükség, illetve 

mindezek együttvéve jelentısen hozzájárulnak az idısek érzelmi jólétéhez is.  

                                                           
346 Tölgyesen nehéz különválasztani a kettıt, ugyanis jelentıs az átfedés.  
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BEFEJEZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Doktori disszertációm végéhez érve néhány összefoglaló megjegyzést kívánok tenni, illetve 

kiemelek néhány fontosabb következtetést. A Tölgyesnek elnevezett szilágysági faluban végzett 

kutatás egy adott korosztályra, az idısekre fókuszáló jelenkori vizsgálat, mely egyúttal a 

közösségnek is társadalomnéprajzi keresztmetszetét adja a posztszocialista idıszak társadalmi, 

gazdasági és politikai paraméterei között. A részletek bemutatására, a jelenségek sokféleségének a 

felvillantására, a viszonyok kuszaságának és összetettségének az érzékeltetésére törekvı dolgozat 

végén a rövid, összegzı fejezet ne keltse az egyszerősíthetıség látszatát, csupán a lényegesebb és az 

általánosításra alkalmas gondolatmenetek és következtetések felvázolásaként olvasandó. 

Valamennyi fejezet szándéka és alaplogikája a formai és tartalmi jegyek, az elı- és a háttér 

együttes megértése és egymásból való magyarázása volt: fogalmak és kategóriák mikroszintő 

feltérképezése, normatív jegyeinek feltárása, a definitív jellemzık érvényességi köreinek 

leleplezése, a társadalmi gyakorlat felıli újraépítése mindezeknek, valamint a normatív és a 

mőködtetett, megvalósított színterek kölcsönhatásának, az egymás korlátozásának, kereteik 

tágításának és a lehetıségek leleményes – egyéni / családi / közösségi – felhasználásának elemzése 

vezette a gondolatmeneteket. Ilyen módon sikerült megérteni és leírni a jelenségek többszintőségét, 

az értelmezések rétegzettségét, a stratégiák változatosságát, a kapcsolódások direkt és indirekt 

szövetét.  

A bemutató fejezet elhelyezi a mikroelemzést községi, megyei és országos szintő tendenciák 

közé, hogy jelezze, milyen viszonyban vannak a kutatás által feltárt adatok az általánosabb 

trendekkel, illetve megmutatja az anonimként kezelt település fıbb jellemzıit, vagyis azokat a 

gazdasági, társadalmi és demográfiai paramétereket, melyek keretében érvényesek az elemzés 

állításai. A dolgozat végéhez érve igen fontos egymás mellé tenni az egyszerősítı osztályozás 

logikáját követı nyilvántartás adatait és a terepkutatás során feltárt eredményeket – eltérı képet 

mutatnak ugyanis a falu társadalomszerkezetérıl. Világossá válik, hogy jogos volt folyamatos 

kételkedésem és kritikai hozzáállásom a normatív definíciókra építı sztereotip kategorizálás 

lehetıségével szemben. Elıfeltételezésem beigazolódott, a normatív és formai alapú 

meghatározások közelebb állnak az ideológiákhoz és az imázsképzéshez, mint a társadalmi 

gyakorlathoz, így ezeket csakis ennek tudatában lehet hasznosítani az elemzésben, ezen keretek 

között szabad érteni, és mindössze olyan fajsúlyú megállapítások tehetıek, melyek figyelembe 

veszik érvényességi körének korlátozottságát. A merev szerkezetek helyett sokkal inkább rugalmas, 

élethelyzetekhez leleményesen alkalmazkodó stratégiák / stratégiakészletek mőködtetik a 

közösséget, melyek összetettek és sokfélék ugyan, de nem kaotikus, kiszámíthatatlan, véletlenszerő, 

esetleges megoldások csupán. Jól illusztrálják mindezt a családszerkezetre tett megállapítások. A 
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néptanácsi nyilvántartásban talált adatok kiscsalád-dominanciát és sok egyedül élıt mutatnak. A 

terepkutatásra építı elemzés viszont a kiscsalád-ideológia dominanciájáról számol be, illetve 

magányosokról, a család által magukra hagyatottakról alig esik szó. Mi több, számtalan példa 

alapján leleplezıdik, hogy a családtagok különbözı szituációkban különbözıképpen szervezıdnek 

családokká és eltérı módokon határozzák meg az in-group és az out-group határait.  

A disszertáció fókuszában az idıs generáció vizsgálata áll, de nem találtam elégségesnek 

azokat az öregség-fogalmakat, melyek a szakirodalomban használatban vannak. Mind a demográfiai 

öregedés, mind a társadalmi öregedés koncepciója távol áll attól, amit a terepen találtam. Javaslatot 

tettem tehát a kulturális öregség fogalmának a bevezetésére, amelynek lényege, hogy az életpálya 

kulturálisan meghatározott forgatókönyvre épül, melynek belsı tagolódása is kulturálisan kódolt 

elvek szerint történik, illetve hogy az életszakaszok közötti átmenetek nem egyetlen, statikusan 

rögzített szempont alapján mennek végbe, ahogyan azt a demográfiai és a társadalmi öregedés 

definíciója sugallja, hanem több esemény, jelenség alapján áll össze a tényezıknek az a komplex 

mátrixa, melynek alapján az egyént öregként látja környezete, illetve öregként határozza meg ı is 

önmagát – e kettı között gyakori az idıbeli elcsúszás. A tölgyesi közösségben az alábbi elvek a 

meghatározók az öregkori küszöb megformálásában: a test (egészségi és esztétikai) változásai, a 

munkatevékenységek körének módosulásai, a családi állapot megváltozása, a gazdasági állapot 

életkor-specifikus jellemzıi, az életkori kontextus, a lakóhelyváltozás, valamint a régi világ 

képviselete. Nem egyszerre és nem egyforma mértékben bekövetkezı események ezek, hanem az 

egyéni ritmus függvényében változó intenzitással és gyorsasággal fejtik ki hatásukat az egyes 

életutakra, ami fontos szerepet játszik az idıskori életszakaszba való belépés egyéniességén 

túlmenıen magának az életszakasznak a belsı tagolásában is, hiszen az öregek csoportja az 

egységes életkori címke ellenére heterogén.  

Az idısek társadalmi helyzetének megértése érdekében kapcsolatháló-elemzést végeztem, 

melynek során a családi, rokonsági, szomszédsági, baráti, jóemberi, munkatársi, ismeretségi kötések 

mőködését néztem meg és értelmeztem. Mivel az idısek kívül vannak az intézményes társadalmi 

struktúrán; teendıik és problémáik többnyire a háztartással és a földmőveléssel kapcsolatosak, tehát 

kevés intéznivalójuk van a privát szféra határain kívüli dimenziókban; illetve fizikai térhasználatuk 

folyamatosan szőkülıben van, kapcsolathálójuknak az informális része a meghatározó, sıt az idı 

elırehaladtával egyre nagyobb mértékben szorulnak háttérbe a formális kapcsolatok. 

Disszertációmban ezt szem elıtt tartva igyekeztem olyan mértékben biztosítani teret az egyes 

kötések tanulmányozásának, amilyen mértékben azok relevanciával bírnak az idısek 

szempontjából. 

A felsorolt kapcsolattípusok eltérı természetőek, ezért tehát nem elsısorban azon van a 

hangsúly, hogy eltérı jelentıségőek, hanem hogy eltérı szerepeket is játszanak az idısek életében. 



 238

Valamennyi fontos, és valamennyi pótolhatatlan – bármelyik hiánya merül fel, problémákat okozhat 

az idıs gyakorlati, szociális és érzelmi világában. Együtt kell tehát látni és értelmezni ıket, bár az 

elemzés során az elbeszélés lineáris természete miatt és az érvelések átláthatóbb felépítése 

érdekében különválasztásukra kényszerültem. A szükséges helyeken igyekeztem jelezni az 

egymásba fonódást, és itt ezt ismételten megteszem. Már a kapcsolatok típusának az érzékelése is 

nagymértékben függ attól, hogyan értik az adott helyzetben a többi kapcsolatot, hiszen nem 

önmagában, nem csupán inherens jegyek alapján rendezıdnek a minısítések: a család felsı határán 

és a rokonság alsó határán lévık pozícionálása igen változékony, esetenként bekerülnek a 

nagycsaládba, máskor viszont csak a rokonok között sorakoznak. A rokonság felsı határának a 

vizsgálata is hasonló következtetésekhez vezet: a távoli rokonok akár ki is sodródhatnak a körbıl, 

amennyiben viszont különbözı kapcsolattípusok tartalmai halmozódnak és egymásra rakódnak 

(multiplex kapcsolatok), a kötések szorosabbra szövıdnek (pl. szomszédban élı távoli rokonok). 

Fontos továbbá azt hangsúlyoznom, hogy az egyes kapcsolatok nem egymástól függetlenül, hanem 

nagyon is egymásba fonódva, egymásra reagálva fejtik ki aktivitásukat: intenzív és jó családi 

kapcsolatok esetén a rokonsági kör hátrább húzódik, távol élı utódok esetén megnı a szomszédok 

jelenlétének, feladatvállalásának jelentısége, gyerektelen öregek esetében a rokonsági kör bizonyos 

családi szerepeket is felvállal (ünnepi látogatások, hétköznapi segítségek gyakorivá tétele, 

idısgondozás), illetve megbízható, gondoskodó rokonság hiányában a szomszédok, jóemberek 

léphetnek be ezekbe a körökbe.  

Az idısek a társadalomnak igen sérülékeny rétegét képezik, és minél inkább korlátozódnak 

lehetıségeik és csökkennek képességeik, hogy önmaguk fenntartását, ellátását, biztonságát és 

stabilitását megteremtsék, fokozott mértékben van szükségük önmagukon kívüli támogatásért 

folyamodni és a kapcsolatháló tagjainak segítségét behívni. Egyaránt vonatkozik ez a materiális, 

instrumentális, szociális, kommunikációs, emocionális, rituális és transzcendentális támogatásokra, 

ugyanis ezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy az egyén teljesértékőnek érezhesse magát 

öregen is önmaga és közössége szempontjából is. A kiegyensúlyozott, testi és lelki komfortérzetet 

biztosítani tudó léthez tehát egyaránt és egyszerre van szükség valamennyi kapcsolattípus 

meglétére, ám mindegyik csak a megfelelı helyen és a természetének megfelelı módon történı 

használata esetén lehet pozitív hatású. A stratégiakészletek gazdagságát, alkalmazhatóságuk 

variabilitásának széles skáláját mutatja be a disszertáció. A kapcsolatháló fenntartása, átformálása, 

újrateremtése folyamatos munka, ami az idı haladtával is lehetıségeket kínál az idısek számára, 

illetve nehézségeket gördít eléjük – nincs leállás, nincs statikussá kimerevedett állapot, stabilitás 

csak a megújulás által ırizhetı meg. Valamennyi kapcsolattípus bemutatása során azt láthattuk, 

hogy a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség, az újraszervezıdés képessége a kulcsa a 

kapcsolatok megtartásának és pozitív tartalmakkal való feltöltésének. Érzékeny odafigyelést és 
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nagyon finom változtatások sorozatát igénylik a folyamatos lavírozások, egyensúlyozgatások, 

szakadatlan alkufolyamatok. Konfliktuskerülı közösség a tölgyesi, az elıvigyázatosságot és a 

megelızést részesítik elınyben és minısítik pozitívan, de ez nem a kapcsolatok végtelen 

terhelhetıségét vagy kimerevíthetıségét jelenti, hanem az egymásrahangolás munkájában való 

küzdelmes, kreatív és szünet nélküli fáradozást.  

A család a legfontosabb védıburok az idısek számára, a feltétel nélküli elfogadás és 

támogatás színhelye, az adottság és nem a választás, megváltoztathatóság terepe. Mindez viszont 

csak normatív, egyfajta keretideológia, ami ugyan nagyon fontos támaszpont, de önmagában nem 

elégséges a családnak mint formai és tartalmi egységnek a fenntartásához. Kutatásom során arra a 

következtetésre jutottam, hogy mőködése alapjában véve az alábbi három szempont figyelemmel 

követése segítségével érthetı meg. Kiindulópont Mark Granovetter elmélete az erıs és a gyenge 

kötésekrıl. Esetünkben idısekrıl van szó, akiknek az életidıben való elırehaladása során egyre 

fontosabbá válik a család, tehát egyre látványosabbá válik a család ’erıs kötés’ jelentése és 

jelentısége. Másodsorban a kapcsolatok ambivalens természetének az észrevétele és megértése 

szükséges. Hosszútávú és intenzív kapcsolatok esetén nincsenek jó és rossz viszonyok, csak 

elfogadóak és csak elutasítóak, hanem sokkal inkább olyanok, amelyek vegyesen tartalmazzák 

mindkettıt, melyekben egymást folyamatosan kísérik ezek az érzések és viselkedésmódok, tehát az 

egyes kapcsolatok minısége közötti különbség nem egyik vagy másik megléte / hiánya számlájára 

írható, hanem az arányok eltérısége szolgáltat magyarázatot. Harmadrészt pedig a családtípusok 

merevségének tagadását, a már hangsúlyozott rugalmasságot, a családmagok újraszervezıdésének a 

képességét említem: adott feladatok megoldása érdekében a családmagok eltérı módon reagálnak, 

sıt mi több, ha a szükség (pl. idısgondozás) úgy kívánja, akár temporálisan, akár hosszútávra 

törzscsaláddá vagy nagycsalád-jellegővé alakulnak.  

A rokonság szintén kötött, adott, nem válaszható viszonyokat jelent, melyek konszangvinális 

és affinális elvek alapján rögzítettek, és hierarchikus rendbe tagozódnak. Ennek megfelelıen 

normatív elvárások és viselkedésminták kódolódnak a kapcsolatokba, ám ezek lazák, mindössze 

irányadók, egyéni szempontokkal bármikor felülírhatók. Az elvek alapján megformált rokonsági 

halmaz mindössze egy kulturális készletet jelent, a maximálrokonságot, ami nem esik egybe a 

rokonsági gyakorlattal. A rokonsági ideológia által kifejezıdik az összetartozás, ami a csoporton 

belül és azon kívül is jelentıséggel bír, de nagy teret enged az egyéni preferenciák 

érvényesítésének. A kapcsolatkészletnek a személyes kapcsolathálóvá történı transzformálódása 

összetett folyamatok mentén valósul meg. Egyrészt a szelekciót kell említenem, melyen belül négy 

elv felsorolása szükségszerő: a rokonsági koncepció hierarchikus struktúrába rendezi a csoport 

tagjait, és ezáltal szabályozott distanciákat rögzít (elsı-, másod-, harmadfokú rokonok); a földrajzi 

távolság meghatározó a kapcsolattartás intenzitására vonatkozóan, ami hatással van a kötés 
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minıségére; a kapcsolatok multiplex jellege, különösképpen a szomszédság és a rokonság 

egybeesése, nagy relevanciával bír a kapcsolat szorossága tekintetében; illetve az affektív 

közelségérzet, az emocionális szelekció gyakorol jelentıs hatást a kiválasztásra. Másrészt az életút 

idıbeli alakulásának következményei említendıek: a viszonyok nem állandóak, hanem dinamikusan 

változnak, részben az említett szempontok módosulása függvényében, részben pedig az életút során 

bekövetkezı változásokkal összhangban. A kötöttség és az alakíthatóság korlátait és lehetıségeit a 

rokonságot mőködésbe hozó és a rokonsági kapcsolatokat megmutató gyakorlati – szociális, rituális 

– szakrális és a mentális – identifikációs erıterek teszik láthatóvá, érthetıvé. 

A nem családi és nem rokoni kapcsolatok nincsenek alárendelve sem vérségi, sem affinális, 

sem rituális elıírásoknak, így a kapcsolathálónak ez a része jelenti az egyéni önkifejezés 

legszabadabb térfelét – bár természetesen ez esetben is számolni kell a kötöttségek és 

korlátozottságok meglétével. Itt van lehetısége az egyénnek arra, hogy kilépjen az otthon keretein 

kívülre, és tágítsa szociális identitását, növelje biztonságát, bıvítse erıforrásait, személyessé tegye 

tágabb környezetét. Olyan kapcsolatok ezek, melyek többminden keresztmetszetén helyezkednek 

el: család/rokonság és/vagy közösség, intézmény és/vagy nem intézmény, magán és/vagy publikus, 

adott és/vagy választott, elıírt és/vagy szabadon alakított, formális és/vagy informális, 

rendszerszerő és/vagy laza szövéső, lokális és/vagy érzelmi, egyéni és/vagy családi kapcsolatok stb. 

Erısségük ebben rejlik. Szomszédok, barátok, jóemberek, munkatársak, ismerısök töltik fel a kört 

bonyolult szelekciós szempontok (morális, etnikai, nyelvi, vallási, lokális, társadalmi státus, 

vagyoni helyzet, életkor, nem, családi állapot, kapcsolat idıtartama, származás) eredményeképpen, 

melyeken belül a homogenitásra és a heterogenitásra való törekvés egyaránt érvényesül: a 

homogenitás a sőrőség és erıteljesség, a heterogenitás a kiterjedtség és sokféleség alapja. A 

kapcsolatok belsı mechanizmusait a hétköznapi, ünnepi, speciális, krízishelyzeteket áthidaló 

munkákban való részvétel és osztozás, a szociális, kognitív és kommunikációs közösségben való 

szerepvállalás, valamint az érzelmi és rituális támogatás mutatja be.  

Az öregség fogalmának a körüljárása, az öregedési folyamat kérdéskörének a bemutatása, 

valamint az öregek köré szervezıdı kapcsolatháló elemzése egy adott csoportra összpontosított, és 

adott kulturális, társadalmi, gazdasági, demográfiai paraméterek között érvényes, reményeim mégis 

nagyobbra vágyóak: bízom benne, hogy nemcsak a közösségnek egy része, egyetlen életkori 

csoportja vált ismertté és megérthetıvé, hanem az egész közösség életre kelt valamilyen formában a 

sorok olvasása során, illetve áltatom magam azzal is, hogy a kutatásom során feltárt eredmények és 

bemutatott megállapítások alkalmasak akár késıbbi, tágabb dimenziókat megnyitó 

összehasonlítások számára is.   
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