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Hogyan változnak a párkapcsolatok és a 
családok az Amerikai egyesült államok-
ban és szerte a világban? recenziónkban 
egy jól felépített tankönyvről olvashatnak 
átfogó bemutatást, amely alapvetően a vál-
tozásokra helyezi a hangsúlyt családon és 
párkapcsolaton belül. ennek ellenére ter-
mészetesen bizonyos frázisok állandóak 
maradtak a családszociológiában is.

A könyv tankönyvként nem egyetlen 
főtémát jár körbe, hanem családszocioló-
giai és a társadalmi nemekre vonatkozó 
témákkal egyaránt foglalkozik, illetve akár 
a kulturális sokszínűséget oktató órákon is 
fölhasználható. A szerző egyedi (önmaga 
által kitalált) esettanulmányokkal dolgozik, 
amelyeket rövid szociológiai elemzésekkel, 
elméletekkel, statisztikai összefüggésekkel 

jelenít meg. ez arra készteti a diákokat, hogy kapcsolatot találjanak ’egyéni’ és ’tár-
sadalmi’ között, és segítse őket a szociológiai perspektíva felismerésében. A könyv 
kiválóan támogatja az önálló tanulást is, minden fejezetet követően tartalmaz egy 
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kérdéssort, amely segíti az elmélyülést, az elgondolkodtatást és az olvasottak meg-
értését. A könyv alapvetően három nagy egységben, összesen 16 fejezetben íródott.  

Az első rész 8 fejezetből áll, és a romantikus kapcsolatokkal, valamint a házas-
sággal foglalkozik. Beszél többek között az online kapcsolatokról, az ingázó házas-
ságokról, a különböző rasszok közötti kapcsolatokról, családon belüli erőszakról, 
gyermektelenségről, az egyedül élésről mint családformáról, szakításokról és a kü-
lönböző kultúrák különböző esküvői szokásairól. A második nagy egység négy fe-
jezetben foglalkozik a családdal és a gyerekekkel a következő témákon keresztül: 
társadalmi nemek szerinti szocializáció, tini mamik, gyermekét egyedül nevelő szülő 
és a dolgozó anya.

A harmadik, egyben utolsó nagy egység a világszerte fellelhető más és más csa-
ládtípusokról ír. Foglalkozik a transznacionális családokkal, a gyermekházassággal, 
a házassági hűtlenséggel, a poliamóriával és a poligámiával.

A történetekről…

A könyv első fejezete a párkapcsolati formákról és az eltérő családmodellekről szól. 
Olyan témákat ölel fel, mint például a nemzetileg vegyes párkapcsolatok, a távkap-
csolatok, a szingli életstílus, vagy a családon belüli erőszak. Mindezek mellett a feje-
zet vitatott társadalmi témákat is feldolgoz.  

A távkapcsolatok alfejezetben az esetleírás egy olyan fiatal házaspárról szól, akik 
egymástól távol élnek. A feleség, aki a történet narrátora is egyben, nem tudta be-
fejezni az egyetemet, mivel tanulmányai közben rájött, hogy az egyetemet igazából 
a szülei miatt választotta. Munkába áll, megházasodik, közben pedig rájön, hogy 
csontkovács szeretne lenni, az ehhez szükséges diplomát azonban csak egy távoli 
városban tudja megszerezni. A saját szülei ellenzik a váltást, emellett anyósa sem 
örül a híreknek, férje és apósa viszont támogatja. Férje otthon marad saját munkája 
miatt, ő viszont albérletbe költözik. A fejezet a távkapcsolatok nehézségeit írja le. 
Anyagilag elég megterhelő a fiatal házaspárnak, mivel két háztartást kell fenntar-
taniuk, emellett a távollét is megterhelő mindkettőjük számára. Több távkapcsolat-
tal is találkozhatunk a fejezet során, mivel csatlakozik egy távkapcsolatokat segítő 
csoportba. Itt láthatjuk, hogy a távkapcsolatok legfőbb kiváltó oka a munkavállalás, 
azonban nagyon eltérő társadalmi csoportokat is érinthet, olyannyira, hogy az egyes 
helyzetek szinte összehasonlíthatatlanokká válnak. 

Az egyedül élés terjedő jelenségével szintén egy alfejezet foglalkozik. A fejezet-
ben különböző példákon keresztül mutatja be a szerző, hogy az egyes életszakaszok-
ban milyen külső vagy esetleg belső kényszerek, motivációk miatt választja valaki az 
egyedül élést mint életformát. Az első történetben egy 29 éves lányt, Mackenzie-t 
ismerhetjük meg. Mackenzie egy 4 gyermekes, vidéken élő, alsó társadalmi osztály-
ból jövő család harmadik gyermeke. Mióta csak az eszét tudta, mindig osztozkodnia 
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kellett mindenen, a fürdőszobán, a szobáján és a ruháin is. mikor felvették az egye-
temre, kollégista lett, ami egyet jelentett azzal, hogy szobatársat kapott. nem volt 
szerencsés helyzetben, mivel nem jöttek ki jól a szobatársával, ezért egy év után, 
mikor lehetősége nyílt, kiköltözött albérletbe. Az albérletben hárman voltak, azon-
ban mackenzie-nek végre saját szobája és fürdőszobája volt. Az egyetemi évei befe-
jeztével munkát talált, egyedül bérelt ki egy lakást, majd három év kemény munka 
és spórolás után vett egy saját lakást. Az egyedül élésnek köszönhetően mackenzie 
sokkal jobban megismerte önmagát. mindeddig csak úgy ismerte magát, mint vala-
kinek a lánya, testvére, szobatársa, barátnője, barátja, aki kapcsolatban áll valakivel. 
mindig mások kívánságait, életét, preferenciáját helyezte a sajátja elé, nem volt le-
hetősége, hogy mélyebben megismerje magát, saját kívánságait. most érezte legelő-
ször magabiztosnak, harmonikusnak önmagát, ami által kiegyensúlyozottabb lehet 
a társadalmi élete is.

janet egy 59 éves egy gyermekes pszichiáter, akit elhagyott a férje egy fiatalabb 
nőért, mikor lányuk 6 éves volt. Sokáig maga alatt, magányosan és megtörten nevel-
te lányát, de igyekezett mind munkahelyén, mind anyaként helyt állni. mikor lánya 
lediplomázott és elköltözött egy másik államba, akkor tudatosult benne, hogy mint 
anya, akire minden nap szüksége van a lányának, megszűnik. Hirtelen üresség tá-
madt benne és valami új kihívás elé akarta állítani magát. Új életcélja lett, ugandába 
ment, hogy segítsen a betegeken. itt olyan új látásmódot kapott, amit hazatérte után 
beépített mindennapi életébe is. Úgy döntött, hogy eladja régi házát és elköltözik egy 
másik államba. Vett egy új házat, amit végre saját ízlésének megfelelően rendezhe-
tett be, szép nagy kerttel. Szeretett otthon lenni egymaga, a kertjében tevékenyked-
ni, azonban megismerkedett egy férfival, akibe beleszeretett. évekig tartott a kap-
csolatuk, mikor clint megkérte janet kezét, de janet nem szerette volna feladni ezt 
az új életformát, amiben most élt. Sokkal kiegyensúlyozottabbnak, nyugodtabbnak, 
élettel telibbnek, bölcsebbnek érezte magát, mint valaha.

A szerző arra a megállapításra jutott, hogy az alapvető demográfiai irányzatok 
– a tartósan csökkenő, korösszetételében öregedő népesség, a születések és a há-
zasságkötések számának hanyatlása, illetve alacsony szintje, a párkapcsolatok sta-
bilitásának gyengülése – közvetett módon, de hatással vannak a családformákra. 
megváltoztatták annak összetételét, típusait. mindezen folyamatok eredményeit, 
illetve következményeit mintegy tükörként tárja a társadalom és így az olvasó elé is.

Azt gondolhatnánk, hogy ezek az új jelenségek mindig egy adott generációra jel-
lemző trendek, ugyanakkor ez nem így van. Ha vesszük az egyedüllét fogalmát, legin-
kább az időskorúak körében jellemző problémaként észleljük, és ez alapvetően igaz 
is. A fiatalok körében azonban van ennek is egy terjedő változata, amit a tudatosan 
vagy az akaratlanul vállalt tartós párkapcsolat nélküli életforma és az ezzel együtt 
járó egyedüllét jellemez.



METSZETEK
Vol. 8 (2019) No. 4

ISSN 2063-6415
DoI 10.18392/metsz/2019/4/11

www. metszetek.unideb.hu

REcENZIó

150 Béres zs., Ladancsik t., maszlag f., nemes-zámbó g.: Változások a családban

A könyv Családok gyermekekkel címet viselő második fejezete négy altémával 
szólítja meg az olvasót. A történetek mindegyike aktuális társadalmi kérdésékkel 
foglalkozik, az esetek jórésze mégis sok évre, évtizedre visszavezethető, társadalmi, 
gazdasági és politikai kontextusba ágyazott normákat, értékeket, attitűdöket állít 
középpontba. A fejezet egyik legmeghatározóbb és összetettebb történetében a tár-
sadalmi nemi szocializáció témájával, az ahhoz kapcsolódó alapvető fogalmakkal, 
viszonyulásokkal és normákkal ismerkedhetünk meg.

más, legalább ennyire hangsúlyos témákat is felvet a szerző a történeteken ke-
resztül, többek között két eset erejéig a tinédzser terhességgel is foglalkozik. A két 
történet azonos jelenséget jár körül, de mégis két ellentétes pólust világít meg. Sier-
rát megismerve betekintést nyerünk egy tini lány életébe, aki nem csak tini kisma-
mává válik, hanem egyben feltételezett szexuális bántalmazás áldozata is lesz. egy, 
a szülei elől elhallgatott középiskolai buliban összetalálkozik egy számára nagyon 
kedves fiúval. Az este egy bizonyos pontján azonban eszméletét veszti, az első al-
koholfogyasztási élménye súlyos következményekkel jár. néhány hétig nem érzékel 
különösebb változást a testén és nem merül fel benne semmilyen kétely az estével 
kapcsolatban, hiszen míg magánál volt, nem történt semmi olyan, ami aggodalom-
ra adott volna okot, majd mikor magához tért a házibuli egyik szobájában, egyedül, 
felöltözve ébredt. miután azonban változásokat észlel a testében, gyanakodni kezd, 
hogy a szóban forgó este talán mégsem úgy zajlott, ahogyan azt ő képzelte. ter-
hességi tesztet vásárol, aminek eredménye megerősíti gyanúját, gyermeket vár. Az 
említett fiú számonkérése nem jár eredménnyel, a fiú tagadja a történteket és nem 
mutat hajlandóságot arra, hogy segítsen feltárni az este valós történéseit. A történet 
további folytatását nem ismerjük meg, a könyv által alkalmazott történetmesélési 
technika eléri a kívánt célt: az olvasóban számos verzió megfogalmazódik a történet 
végének fejtegetése során. mindez azonban nemcsak a történetvezetés szempont-
jából a könyv egyik fontos ismérve, hanem a történetek diverzitásának, az esetek 
komplexitásának érzékenyítő funkcióját is erősíti.

A témakörben ezen túl egyszülős családok mindennapjaiban felmerülő problé-
makörökkel, az egyszülős családok társadalmi megítélésével, valamint a dolgozó 
anyákkal szembeni  előítéletekkel is találkozhatunk. A szerző ebben a fejezetben 
is kérdésekbe ágyazva igyekszik szerepeltetni a témához kapcsolódó legfontosabb 
elméleti alapokat, amely hasonlóan hatékony technikának minősül, mint a fentebb 
említett befejezetlen történet technikája. mindehhez az olvasó érdeklődését fokozva 
kutatói feladatokat javasol az adott témában.

A könyv harmadik nagy egysége a különböző, világszerte fellelhető családokról és 
családtípusokról ír, így többek között szót ejt a határokon átívelő családokról, a gyer-
mekházasságról, de a monogámián túl a poliamóriáról és a poligámiáról is. A szerző 
a könyvet záró négy fejezetben – csakúgy, mint a könyv előző egységeiben – aktuális, 
gyermekeket és felnőtteket egyaránt érintő problémákat vet fel, amelyekhez hallga-
tóként többeknek lehet kapcsolódása. ezen esetek egyike például a mexikói rocio 
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története, aki az Amerikai egyesült államokban él és dolgozik, miközben a családja 
otthon van, mexikóban. A megélhetés, a jobb életkörülmények megteremtése miatt 
mások gyermekeit neveli 0–24 órában, miközben őt is hazavárják a gyerekei és a 
férje, akikkel már évek óta nem találkozott. rocio illegálisan került az uSA-ba egy 
jobb élet megteremtésének reményében, akárcsak más dadus ismerősei, akik eu-
rópából érkeztek. olyan családok gyerekeit nevelik olyan házakban és körülmények 
között, amilyenre ők is vágynak, amit a gyerekeiknek szeretnének. de hasonló hely-
zetben van az erdélyi Attila is, aki németországban kénytelen dolgozni azért, hogy a 
gyermekeinek 21. századi életszínvonalat biztosíthasson. négy hét külföldön, távol 
a családtól, három hét közösen, együtt eltöltött idő. családok, akik a megélhetés mi-
att kényszerülnek földrajzi értelemben kettészakadni, gyerekek, anyák és apák, akik 
hazavárják szüleiket és társaikat. állandó aggodalomban és félelemben élnek, hogy 
elveszíthetik szeretteiket, a távolság közéjük áll. de nincs más választásuk. nincs?

kolozsvári orsolya tankönyvének második kiadása nagyon pontos egyéni éle-
tutakat és családrajzokat mutat be különböző elgondolkodtató történeteken keresz-
tül, amelyek megalapozott szakirodalmakra és statisztikai adatokra épülnek. A világ 
különböző tájairól gyűjtött és írt történetek korhű ábrázolásai a 21. századi család-
nak, problémáival és nehézségeivel együtt. Az egyes fejezetek végét záró összegző 
kérdések pedig mindenki számára lehetővé teszik az olvasottakban való elmélyü-
lést, továbbgondolást, amely a kényesebb témák érzékenyítésében alapvető lehet a 
tanórák folyamán is.


