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Háttér: A fogyasztói társadalmakban a „második demográfiai átmenetnek” nevezett idô-
szak egyik jellegzetes vonása, hogy csökken a házasságkötések és növekszik az élettársi 
kapcsolatok száma, ami hatással van a párkapcsolatok stabilitására és a gyermekvállalási 
hajlandóságra is. Ezt az idôszakot jellemzi a nemi szerepekre vonatkozó társadalmi elvá-
rások átalakulása is. A tradicionális szerepelvárások mindkét nem esetében modernizálód-
nak, és ez gyakran a nemi szerepekbôl eredô stressz-szint növekedésével jár együtt.

Cél: Kutatásunk során a párkapcsolatok minôségével összefüggésben vizsgáltuk az 
együttélési forma és a nemiszerep-stressz  összefüggéseit.

Módszer: Elemzésünket a Hungarostudy 2006-os országos reprezentatív kérdôíves fel-
mérés adatbázisán végeztük. Almintánkat a 18 éven felüli, párkapcsolatban élô férfiak je-
lentették (N = 1448). A párkapcsolatok minôségét a Rövidített Házastársi Stressz Skálával, 
a nemiszerep-stressz mértékét pedig a rövidített Férfi Nemiszerep-stressz  Skálával mértük. 
A modellezési eljárás a lépésenkénti lineáris regresszió módszerével történt.

Eredmények: Az élettársi viszonyban élô férfiak körében gyakoribb a magas stressz-szint-
tel jellemezhetô, rossznak minôsülô párkapcsolat, mint a házasságban élôk körében. A 
házas férfiak számára kisebb stresszterhelést jelent a „nôknek való alárendelôdés”, de a 
nemiszerep-stressz más faktoraiban nincs eltérés a két csoport között. A párkapcsolatok 
minôségét szignifikáns mértékben befolyásolja az anyagi helyzet szubjektív megítélése, az 
együttélés formája és a nôkkel szemben érzett intellektuális kisebbségi érzésbôl származó 
stressz mértéke.

Következtetések: Vizsgálatunk a magyar férfiak körében igazolta, hogy a magas párkap-
csolati stressz, amely a kapcsolat minôségének — és feltehetôen kapcsolati stabilitásának is 
— mutatója, jobban érinti az élettársi viszonyban élôket, mint a házasokat. A nemi szerepek 
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modernizálódásából eredô társadalmi elvárások szintén az élettársi viszonyban élô férfia-
kat érintik inkább: ôk azok, akik érzékenyebben, azaz nagyobb stresszel reagálnak a nôk 
esetleges intellektuális fölényére.

Kulcsszavak: férfiak, házastársi stressz, társadalmi nemiszerep-stressz, együttélési forma

1. BEVEZETÉS

A fogyasztói társadalmakban a „második demográfiai átmenetnek” neve-
zett idôszak egyik jellegzetes vonása, hogy képlékennyé vált a felnôtté 
válás folyamata és annak kritériumai (Szalma, 2009), csökkent a házasság-
kötések és növekedett az élettársi kapcsolatok száma, ami hatással van a 
párkapcsolatok stabilitására és a gyermekvállalási hajlandóságra is. A fo-
lyamat elôször a skandináv országokban kezdôdött az 1960-as években. A 
következô évtizedben már más nyugat-európai országokban is tapasztal-
hatóak voltak az átmenet jelei. A terjedés következô állomása Dél-Európa 
volt, és a ’90-es években elérte a közép- és kelet-európai országokat is. A 
demográfiai átmenet során megjelenô párkapcsolatok sokfélesége a csa-
láddal kapcsolatos értékorientációkat is befolyásolta. A konformista—non-
konformista szemlélet egy európai értékvizsgálat szerint (Syrkin és Lest-
haeghe, 2004) minden régióban családtípusonként mutatott eltérést, még-
pedig úgy, hogy a skála nonkonformista végén a gyermektelen élettársi 
kapcsolatban élôk, míg a másik, konformista végén a házasságban élô gyer-
mekes személyek állnak, akiknek a házasságát nem elôzte meg élettársi 
kapcsolat. 

A párkapcsolatok egyre változatosabbak lettek, a házasságtól, az élet-
társi kapcsolatokon át a látogatókapcsolatokig különbözô formációk létez-
nek (Tóth és Dupcsik, 2007), de maga a házasság intézménye is jelentôsen 
megváltozott. A hagyományos házasságot a gazdasági érdekek tartották 
össze, ezt követte a szövetség, majd az „összeolvadás” és végül a társulás 
jellegû házasság, amely már alapvetôen „a felek pillanatnyi érzelmi és 
szórakozási igényeinek kielégítését” (Tárkányi, 2008, 422. o.) szolgálja, és 
mivel rövid távú és gyorsan változó igényekre épül, lényegesen bomléko-
nyabb, mint a megelôzô három házassági modell. A válások magas aránya 
arra utal, hogy ez utóbbi típus dominanciája fémjelzi a modern társadal-
makat.  

Az élettársi kapcsolatok történeti és társadalmi áttekintése során jól ki-
rajzolódik az a magyar sajátosság, hogy az élettársi kapcsolatok elôször a 
legalacsonyabb társadalmi rétegekben jelentek meg, és igen magas termé-
kenységet mutattak, ellentétben a nyugat-európai mintázattal, ahol elsôként 
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a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezôk választották ezt az együtt-
élési formát, ami esetükben alacsony termékenységgel járt együtt. A kez-
deti idôszakban az elváltak és özvegyek preferálták az élettársi kapcsola-
tokat, elsô párkapcsolatként csak késôbb és fôleg a fiatalok körében vált 
népszerûvé (Spéder, 2005). 

A fiatalok kapcsolati preferenciáit családi szocializációjuk is jelentôs 
mértékben befolyásolja (Hall, 2006; Kovács és Pikó, 2007). A mai fiatalok 
jelentôs része megélte a szülôk válását, a család felbomlását, és nagy szám-
ban rendelkeznek tapasztalatokkal mind az egyszülôs családi életformáról, 
mind a manapság patchwork-családnak1 nevezett formáció sajátosságairól. 
Ezek a személyes tapasztalatok is befolyásolják ôket abban, hogy kerülik 
vagy halogatják a házasságkötést, sokszor talán nem is az elkötelezôdés 
hiánya miatt, hanem inkább a szabadabb, rugalmasabb együttélési forma 
kapcsolatfenntartó erejében bízva. 

A becslések szerint az átalakulási folyamatban az élettársi kapcsolat 
egyre kevésbé tekinthetô „próbaházasságnak”, sokkal inkább a házasság 
alternatívájaként jelenik meg (Spéder, 2005). A fiatalok esetében az élet-
társi kapcsolatot sokszor összefüggésbe hozzák a felelôsségvállalás elodá-
zásával, a kötelezettségektôl való meneküléssel, mivel úgy vélik, ez a kap-
csolati forma rugalmasabb, mint a házasság, és fenntartása kevesebb anya-
gi és érzelmi ráfordítást igényel (Bukodi, 2001).

A házasodási hajlandóság csökkenésével párhuzamosan Magyarorszá-
gon a termékenységi ráta is drasztikusan csökkent az elmúlt idôszakban; 
annak ellenére, hogy a kutatások adatai szerint a családot, a gyermekeket 
fontos, nagy értéknek tekinti a lakosság (Dupcsik és Tóth, 2008; Kapitány, 
2006). Azonban nem a házasodási hajlandóság az, amely igazán befolyá-
solja a gyermekvállalási hajlandóságot, sokkal inkább az a törekvés, hogy 
a nôk (és a férfiak) minél könnyebben össze tudják egyeztetni a pénzkere-
sô tevékenységet a gyermekvállalással (Stefán-Makay, 2009).

A párkapcsolatok és a család intézményének történeti változásai a tár-
sadalmi nemi szerepeket is jelentôsen befolyásolták. A tradicionális szerep-
felfogás, amely pl. a keresô tevékenységet egyértelmûen a férfiakhoz, a 
házimunkát és a gyerekgondozást pedig a nôkhöz kötötte, a XX. század 
második felére megváltozott. A modernnek tekintett nemiszerep-felfogás 
rugalmasabban vélekedik a nemek munkamegosztásáról, és a szerepeket 
felcserélhetônek tartja. A családi feladatok ellátása alku tárgyát képezi, 
amelynek során a felek az elônyöket és a hátrányokat is mérlegelik (Szal-

1 Patchwork- vagy mozaikcsaládnak nevezik azt a családformációt, amiben a szülôk elôzô 
házasságukból vagy kapcsolatukból származó gyereküket vagy gyerekeiket együtt nevelik 
közös gyermekükkel vagy gyermekeikkel. 

A házastársi stressz prediktorai férfiak körében
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ma, 2009). A nemiszerep-felfogást egyre inkább az egyéni célok irányítják, 
ami összhangban áll a kockázati társadalom (Beck, 2003) individualizációs 
törekvéseivel.

A Nemzetközi Társadalmi Felmérés Program (International Social Sur-
vey Programme, ISSP) keretében készült nemzetközi felmérések2 adatai a 
nyugat-európai és a magyar felnôtt lakosság nézetei közt jelentôs eltérést 
mutattak. A nemiszerep-felfogásokban megnyilvánuló modernizációs fo-
lyamat 1988 és 2002 közt nem a nyugat-európai trendeknek megfelelôen 
alakult. A rendszerváltozást követô idôszakban ugyanis a magyar lakos-
ság, de különösen a nôk szerepfelfogásában tovább erôsödtek a tradicioná-
lis vagy konzervatív értékek, amelyet a kutatók a szocializmus idôszakának 
kikényszerített modernizációjával és a felülrôl diktált emancipációval ma-
gyaráznak (Blaskó, 2006). A 2002-es felmérés már egyfajta visszarendezô-
dést mutatott, azaz a válaszadók rugalmasabban viszonyultak mind a nôk 
munkavállalásához, mind a családi szerepekre vonatkozó elvárásokhoz. 

A nemi szerepekkel kapcsolatos kutatások kiemelt érdeklôdési terüle-
tének számítanak a foglalkozási, munkahelyi és a családi szerepek össze-
egyeztetésébôl származó feszültségek és konfliktusok (Ádám és mtsai, 
2008; Balog, 2006; Salavecz, 2008); a házasságok minôségére, tartósságára 
és felbomlására vonatkozó vizsgálatok (Cheung, 2000; Huston és mtsai, 
2001; Previti és Amato 2003), valamint a tradicionális és modernizálódó 
nemi sze repelvárások egészségmagatartásra és életminôségre gyakorolt 
hatásának vizsgálatai (Courtenay, 2000; Monk és Ricciardelli, 2003; Möl-
ler-Leimkühler, 2003; Mussap, 2008; Susánszky és mtsai, 2009).  

Kutatásunk arra irányult, hogy hazai empirikus adatokra támaszkodva 
vizsgáljuk egyrészt a házasságok és az élettársi kapcsolatok instabilitásá-
ra vonatkozó szakirodalmi feltételezéseket, másrészt a nemi szerepek és 
a párkapcsolatok viszonyának alakulását. Ennek megfelelôen elemeztük, 
hogy (1) van-e különbség a házasságban és az élettársi kapcsolatban élô 
férfiak házastársistressz-szintje között, amely a kapcsolat minôségi jellem-
zôjeként értékelhetô; (2) van-e összefüggés a nemiszerep-stressz és a há-
zastársi stressz között; (3) milyen demográfiai és nemiszerep-stressz-té-
nyezôk befolyásolják a házastársi stressz alakulását. Feltételeztük, hogy 
(1) az együttélési forma (házasság vs. élettársi kapcsolat) nincs összefüg-
gésben sem a párkapcsolat minôségét jellemzô házastársi stresszel, sem a 

2 A TÁRKI 1986-ban kapcsolódott be az ISSP nemzetközi összehasonlító felmérési prog-
ramba, amelyben jelenleg már több mint negyven ország vesz részt. Az európai országok 
mellett az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Ausztrália, Izrael, Dél-Afrika és egyes latin-
amerikai országok kapcsolódtak be a kutatási programba. Az ISSP témák évrôl évre vál-
toznak, de fókuszukban mindig a közvélemény és a társadalmi attitûdök vizsgálata áll.
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nemiszerep-stresszel; (2) illetve, hogy a házastársi stressz összefüggést 
mutat mind a kapcsolat idôtartamával, mind pedig a nemiszerep-stresz-
szel. 

2. MÓDSZER

2.1. Minta

Tanulmányunk a Hungarostudy 2006 országos reprezentatív egészségfel-
mérés adatain alapul, amely a magyar lakosság életminôségének és a leg-
nagyobb népegészségügyi jelentôségû megbetegedések lefolyásának, va-
lamint kialakulásának bio-pszicho-szociális okait vizsgálta (Susánszky és 
mtsai, 2007). A felmérés kérdezôbiztosok segítségével történt, de a kérdô-
ív bizonyos intim szférába tartozó blokkjai önkitöltôs módon kerültek fel-
vételre. Ide tartoztak a férfi nemiszerep-stresszre vonatkozó kérdések is. 
A felmérésben 4841 fô vett részt. A teljes minta 41 százaléka volt férfi (N 
= 1993), közülük a Férfi Nemiszerep-stressz Kérdôívet 1764 fô (89%) töl-
tötte ki értékelhetô módon. Közülük 1448-an éltek párkapcsolatban (élet-
társi kapcsolatban vagy házasságban), így végül ezzel a minta-elemszám-
mal dolgoztunk.

2.2. Mérôeszközök

2.2.1. Szociodemográfiai változók
A vizsgálatunkban háttérváltozókként szerepeltek az életkor, az iskolai vég-
zettség és a gazdasági helyzet szubjektív megítélése, amelyet egy 10-fokú 
Likert-skálával („Országos viszonylatban milyennek tarja anyagi helyze-
tét?”) mértünk. A párkapcsolatok két formáját, az élettársi kapcsolatot és 
a házasságot vettük figyelembe, emellett a kapcsolat években kifejezett 
idôtartamát és a saját gyermekek számát is bevontuk az elemzésbe.

2.2.2. Házastársi stressz
A párkapcsolati stressz mértékét mindkét együttélési forma esetében a 
Rövidített Házastársi Stressz Skálával (Balog és mtsai, 2006) mértük, amely 
az eredeti Házastársi Stressz Skála (Orth-Gomér és mtsai, 2000) 5 tételét 
tartalmazta. A mérôeszköz a házastársi kapcsolat minôségére kérdez rá: 
hogy bizalommal vannak-e a felek egymás iránt; közösen oldják-e meg a 
felmerülô problémákat; vannak-e olyan problémáik, amelyekrôl nem tud-
nak nyíltan beszélni; közösen töltik-e a szabadidejüket; voltak-e korábban 
komoly problémák a kapcsolatukban. Ez alapján elkülöníthetünk jó há-
zasságban (alacsony házastársi stresszel jellemezhetô, a skála pontszáma 
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<1), illetve rossz házasságban élôket (magas házastársi stresszel jellemez-
hetô, a skála pontszáma 2—5). Az elemzett mintán (1448 fô) a Cronbach-al-
fa 0,60 volt.

2.2.3. Nemiszerep-stressz 
A nemi szerepbôl adódó stressz mérésére az Eisler és Skidmore által lét-
rehozott Férfi Nemiszerep-stressz Skála (Masculine Gender Role Stress 
Scale, MGRS; Eisler és Skidmore, 1987) rövidített, tizenkét tételes verzióját 
(Susánszky és mtsai, 2004) használtuk. Az eredeti kérdôív 40 tételt tartal-
mazott, amelyek alapján az eredeti szerzôk 5 alskálát különítettek el az 
alábbiak szerint:

1. „Nôknek való alárendeltség” (Subordination to Women): olyan hely-
zetekre kérdez rá, amikor a férfi van alárendelve egy nônek (pl. nôi 
fônök, egy adott helyzetet a nô irányít, a nô fizikailag magasabb), il-
letve amikor egy nô jobban teljesít, mint a férfi (pl. ha a nô többet 
keres).

2. „Intellektuális kisebbségi érzés” (Intellectual Inferiority): a kérdések 
olyan szituációkra vonatkoznak, amikor a férfiakat intellektuális ki-
hívások érik fôként a nôk részérôl (pl. okosabb, ambiciózusabb vagy 
sikeresebb munkatársak).

3. „Érzelemkifejezési deficit” (Emotional Inexpressiveness): a szerelem-
re, megbántottságra, félelemre, illetve az ezen érzelmek kifejezésére 
vonatkozó helyzetek értékelése (pl. a síráshoz, a síró személy vigasz-
talásához való viszonyulás). 

4. „Fizikai gyengeség” (Physical Inadequacy): a fizikai állapotra, a sze-
xuális képességekre és a férfias külsôre irányuló elvárásokkal való 
szembesülés. A férfiak mennyire érzik kellemetlennek, ha nincsenek 
fizikai vagy szexuális erejük teljében, illetve ha gyengének, nôiesnek, 
netán homoszexuálisnak nézik ôket. 

5. „Teljesítési kudarc” (Performance Failure): a munkában és a szexuá-
lis életben felmerülô kudarcokra vonatkozó kérdések (pl. ha a férfi 
munkanélküli, ha nem keres eleget, ha kirúgják az állásából, ha nem 
képes szexuális teljesítményre).

A teszt kitöltéséhez azt az instrukciót kapták a megkérdezettek, hogy a 
felsorolt helyzeteket értékeljék aszerint, hogy azok mennyire kellemetlenek 
számukra („Mennyire kellemetlen az Ön számára, ha…”). Az értékelést 
egy hatfokú Likert-skálán kellett megadni, amelynek alsó értéke az „egy-
általán nem kellemetlen”, a felsô pedig a „nagyon kellemetlen” választ 
jelentette. A kérdôív önkitöltôs formában került felvételre, mivel olyan 
magánéleti vonatkozású kérdéseket is tartalmazott, amelyekre az ôszinte 
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válaszadás csak anonimitással volt biztosítható. Az elemzett mintán (1448 
fô) a Cronbach-alfa 0,78 volt.

2.3. Statisztikai elemzés

Az adatok statisztikai elemzése az SPSS statisztikai programcsomag (SPSS 
Inc., Chicago, Illinois, USA) 15.0 verziójával készült. A kategorikus válto-
zók összehasonlítására khi-négyzet-próbát, a folytonos, normál eloszlású 
változók összehasonlítására Student-féle t-próbát, a folytonos és kategori-
kus változók kapcsolatának vizsgálatára varianciaanalízist alkalmaztunk. 
Két folytonos változó kapcsolatvizsgálatakor Pearson-korrelációs együtt-
hatót számoltunk, folytonos függô változó esetén pedig lineáris regresszi-
ós modellt alkalmaztunk. Ez utóbbi esetében a függô változót befolyásoló 
független változókat kizárásos lépésenkénti regresszióval (stepwise) vá-
lasztottuk ki. Az egyes változókhoz tartozó regressziós koefficiensek szig-
nifikanciáját a Wald-próba p-értékével jellemeztük, és azokat a változókat 
tartottuk bent a végsô modellben, melyek esetében a p-érték 0,01-nél kisebb 
volt.

3. EREDMÉNYEK

A mintába tartozó férfiak 15 százaléka élettársi kapcsolatban, míg 85 szá-
zalékuk házasságban élt. Az élettársi kapcsolatban élôk átlagosan több 
mint 13 évvel voltak fiatalabbak, mint a házasságban élôk (37,7 év vs. 51,2 
év). Mivel a két csoport életkora jelentôs eltérést mutat, az elemzés során 

1. táblázat. A minta bemutatása

Élettársi kap-
csolat
N=212

Házasság
N=1236

Szign.

Kor [M(SD)] 37,7 (13,4) 51,2 (14,3) ***
Szubjektív anyagi helyzet [M(SD)] 4,9 (1,9) 5,1 (1,8) NS
Iskolai végzettség (%) NS

8 általános vagy kevesebb 15,0 18,4
Szakmunkásképzô, szakiskola 42,7 40,5
Érettségi (szakközépiskolai, gimnáziumi) 32,4 26,4
Diploma (fôiskolai, egyetemi) 9,9 14,6

***p<0,001; NS: nem szignifikáns
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korra kontrolláltuk az adatokat. Anyagi helyzetük megítélésében és az 
iskolai végzettség tekintetében nem mutatkozott szignifikáns különbség a 
két vizsgált csoport között, mindkettôben a szakmunkások aránya domi-
nált (1. táblázat).

A házas férfiak majd’ mindegyikének (94,4%), míg az élettársi kapcso-
latban élôk alig több mint a felének (56,3%) volt saját gyermeke. Az együtt-
élési forma hatása korra kontrollálva is szignifikáns maradt [Exp (B) = 0,13; 
CI = 0,09—0,19]. A házasságban élôknek átlagosan közel kétszer annyi gyer-
mekük volt, mint az élettársi kapcsolatokban élôknek (1,9 vs. 1,0). A kap-
csolatok fennállásának idôtartama között is jelentôs különbség mutatkozott: 
a házasságok átlagosan 26 éve köttettek, míg az élettársi kapcsolatok 10 
éves múltra tekintettek vissza (2. táblázat).

2. táblázat. A párkapcsolatok jellemzôi az együttélés típusa szerint

Élettársi 
kapcsolat

Házasság Szign.

Van gyereke (%) 56,3 94,4 ***
Saját gyerekeinek száma [M(SD)] 1,0 (1,13) 1,9 (0,9) ***
Mióta él ebben a kapcsolatban? [átlag(szórás)] 9,8 (9,7) 26,2 (14,7) ***

***p<0,001

3. táblázat. A házastársi stressz és összetevôi az együttélés típusa szerinti bontásban

Élettársi
kapcsolat

(%)

Házasság
(%)

Szign.

Házastársa/élettársa az önhöz legközelebb 
álló személy, bizalmasa.

93,3 98,0 ***

Vannak dolgok, amikrôl nem tudnak 
nyíltan beszélni egymással.

18,0 16,2 NS

Voltak korábban komoly problémák 
a kapcsolatukban.

24,9 16,6 **

Problémáikat közösen szokták megoldani. 92,4 96,6 **
Házastársával/élettársával közösen töltik 
szabadidejüket.

90,4 94,3 *

Házastársi stressz magas (2—5) 15,2 10,5 *
Összesített házastársi stressz [M(SD)] 0,7 (1,0) 0,4 (0,8) *

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; NS: nem szignifikáns
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Vizsgált mintánkban a házastársi stressz szintjét kifejezô átlagpontszám 
mindkét csoportban (házasok, együtt élôk) egynél kisebb értéket mutatott, 
azaz a férfiak általában jónak, kevés stresszel járónak ítélték fennálló 
kapcso latukat. Ennek ellenére szignifikáns eltérés mutatkozott a magas 
stressz-szintet megélôk arányában a két együttélési formáció között. Az 
élettársi kapcsolatban élôk 15, míg a házastársi kapcsolatban élôk 10 szá-
zalékának minôsíthetô rossznak (magas házastársi stressz) a kapcsolata. 
A házasságban élôk számottevôen többen érzik úgy, hogy házastársuk a 
hozzájuk legközelebb álló személy, hogy problémáikat közösen szokták 
megoldani, valamint szabadidejüket is nagyobb arányban töltik együtt. 
Az élettársi kapcsolatban élôk pedig többen számoltak be arról, hogy van-
nak olyan dolgok, amelyeket nem tudnak megbeszélni egymással, és kap-
csolatukban találkoztak már komoly problémákkal (3. táblázat).

Ezek után a társadalmi nemi szerepekbôl eredô stressz mértékét vizs-
gáltuk az együttélés formái szerint. 4. táblázatunkból kitûnik, hogy az élet-
társi kapcsolatban élô férfiak számára nagyobb stresszel járnak azok a 
helyzetek, amikor a nôk vannak vezetô, irányító pozícióban, jobban telje-
sítenek, többet keresnek vagy akár csak magasabb termetûek. A férfi nemi-
szerep-stressz egyéb vonatkozásaiban azonban nem találtunk különbséget 
a házasok és az élettársi kapcsolatban élôk között.

A továbbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e összefüggés a há-
zastársi stressz és a társadalmi nemiszerep-elvárásokból eredô stressz kö-
zött. A két stresszváltozó korrelációjára vonatkozó adatainkat az 5. táblá-
zatban mutatjuk be. Statisztikailag szignifikáns összefüggés csak a Férfi 
Nemiszerep-stressz Skála „intellektuális kisebbségi érzés” elnevezésû al-
skálája és a házastársi stressz között mutatkozott, de ez a kapcsolat is el-
hanyagolható erôsségû volt. 

4. táblázat. A Férfi Nemiszerep-stressz Skála és alskálái 
az együttélés típusa szerinti bontásban

Élettársi
kapcsolat 

M(SD)

Házasság
M(SD)

Szign.

Nôknek való alárendeltség 4,5 (2,5) 4,1 (2,3) *
Intellektuális kisebbségi érzés 4,7 (2,4) 4,5 (2,5) NS
Érzelemkifejezési deficit 5,2 (2,9) 5,4 (2,9) NS
Fizikai gyengeség 14,1 (3,8) 13,5 (4,4) NS
Teljesítési kudarc 13,7 (3,3) 13,5 (3,5) NS
Férfi nemiszerep-stressz összpontszám 42,2 (10,0) 41,0 (10,5) NS

*p<0,05; NS: nem szignifikáns
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Annak feltárására, hogy a párkapcsolat jellemzôi (típusa, tartama), a 
Férfi Nemiszerep-stressz Skála alskálái (Nôknek való alárendeltség, Intel-
lektuális kisebbségi érzés, Érzelemkifejezési deficit, Fizikai gyengeség, 
Teljesítési kudarc), valamint a szociodemográfiai háttérváltozók (életkor, 
iskolai végzettség, gazdasági helyzet, gyerekszám) milyen mértékben ját-
szanak szerepet a házastársi stressz alakulásában, lineáris regressziós eljá-
rást (stepwise-módszer) végeztünk. Ez a módszer azt mutatja meg szá-
munkra, hogy az egyes független változók mekkora szerepet töltenek be 
egymáshoz képest a házastársi stressz mértékének alakulásában (6. táblá-
zat).

Elsôként a párkapcsolat típusa elnevezésû változó lép be a modellbe, 
mert a függô változóval (házastársi stressz) ez a változó korrelál a legerô-
sebben (1. modell). A második lépésben az MGRS „Intellektuális kisebb-
ségi érzés” komponense kerül be a modellbe (2. modell) szignifikáns ma-
gyarázó erôvel. A harmadik modellben a házastársi stressz varianciájának 
magyarázatához járul még hozzá a gazdasági helyzet, tehát az, hogy ho-
gyan ítéli meg a kérdezett az anyagi helyzetét országos viszonylatban. Így 
a három összetevô 2,1 százalékát magyarázza a párkapcsolati stressz va-

5. táblázat. A párkapcsolati stressz és a Férfi Nemiszerep-stressz Skála 
alskáláinak korrelációja (Pearson-féle korrelációs együttható)

Házastársi stressz
Nôknek való alárendeltség 0,03 NS

Intellektuális kisebbségi érzés 0,08**
Fizikai gyengeség 0,03 NS

Teljesítési kudarc 0,01 NS

Érzelem-kifejezési deficit 0,03 NS

**p<0,01; NS: nem szignifikáns

6. táblázat. A párkapcsolati stressz magyarázó tényezôi 
(lineáris regressziós modellek, stepwise-módszer)

Modell Független változók Standardizált 
β együttható

t Kiigazított
R² (%)

F

1. Párkapcsolat típusa —0,103** —3,57 1,0 12,77***
2. Párkapcsolat típusa —0,100** —3,51

1,9 11,54***
Intellektuális kisebbségi érzés 0,091** 3,19

3. Párkapcsolat típusa —0,095** —3,33
2,1 9,48***Intellektuális kisebbségi érzés 0,092** 3,22

SES (szocioökonómiai státus) —0,066* —2,29

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05
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rianciájának. A változók között a standardizált béta együttható segítségé-
vel állíthatunk föl sorrendet. Ez alapján legnagyobb — de még így is meg-
lehetôsen csekély — magyarázó ereje a párkapcsolat típusának van (—0,095), 
amellyel majdnem azonos mértékû az „intellektuális kisebbségi érzésé” 
(0,092), és végül ezeknél gyengébb erôvel bír (—0,066) az anyagi helyzet 
megítélése. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a párkapcsolatban élô fér-
fiak esetében a házasság és a jónak ítélt anyagi helyzet csökkenti, míg az 
„intellektuális kisebbségi érzésbôl” eredô stressz növeli a házastársi stressz 
mértékét. Az elemzésbe bevont többi magyarázó változó — mint a házasság 
idôtartama, az életkor, az iskolai végzettség és gyerekszám, valamint a 
nemi szerepekkel összefüggô többi stressztényezô (MGRS alskálái) — és a 
házastársi stressz között nem mutatható ki szignifikáns összefüggés.

4. MEGBESZÉLÉS

Vizsgálatunk eredményei szerint a házasságban élô férfiak szignifikánsan 
elégedettebbek anyagi helyzetükkel, mint az élettársi kapcsolatban élôk. 
A házas férfiak többségének van gyermeke, és a gyermekszám is maga-
sabb.  A házasságok fennállásának ideje jóval hosszabb, mint az élettársi 
kapcsolatoké. Ebben feltehetôen jelentôs szerepet játszik az életkor, mivel 
a házasok több mint 13 évvel idôsebbek.

Kiinduló hipotézisünket, amely az együttélési forma és kapcsolat mi-
nôségének függetlenségére vonatkozott, nem tudtuk igazolni. Ugyan a 
párkapcsolatban élô férfiak átlagosan alacsony kapcsolati stresszrôl szá-
moltak be, de a rossz, magas házastársi stressz-szinttel jellemezhetô kap-
csolatok gyakoribbak voltak az élettársi formációban. Nem nyert igazolást 
az a feltevésünk sem, hogy a nemi szerepekre vonatkozó társadalmi el-
várásokat hasonló módon élik meg a házas és a nem házas férfiak. Úgy 
tûnik, hogy a házas férfiak kevésbé érzékenyek a „nôknek való alárendelt-
ségre”, mint az élettársi viszonyban élôk.

A két stressztípus összefüggésére vonatkozó hipotézisünk annyiban 
igazolódott, hogy a nemiszerep-stressz  „intellektuális kisebbségi érzéssel” 
fémjelzett komponense és a házastársi stressz között szignifikáns pozitív 
korreláció mutatkozott, bár a korreláció erôssége igen alacsony. 

A modellezési eljárás eredményei arra utaltak, hogy a házastársi stressz 
varianciájának csak viszonylag kis részét tudtuk a bevont változókkal meg-
magyarázni. Ám ha figyelembe vesszük, hogy egy kapcsolat minôségét, 
illetve annak percepcióját hányféle tényezô — az életkörülményektôl a sze-
mélyiségig — befolyásolja, akkor már nem is tûnik olyan kevésnek az a 
néhány százalékos magyarázó erô, ami az együttélési formából, az intel-
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lektuális hátrány megélésébôl és a szubjektív anyagi helyzet értékelésébôl 
ered.

A fenti eredmények közvetett formában ugyan, de megerôsítik azokat 
a szakirodalmi hivatkozásokat, amelyek az élettársi kapcsolatokat kevésbé 
stabil formációnak tartják, mint a házasságokat. A házastársi stressz mér-
téke a kapcsolat minôségét jelzi, és egy rossznak megélt kapcsolatot a felek 
nagyobb valószínûséggel bontanak fel, mint egy kevésbé stresszes, jó kap-
csolatot.

Ha egy párkapcsolatban a nô felôl érkezô intellektuális kihívást a férfi 
stresszként éli meg, akkor ez a kapcsolat minôségét is befolyásolja. A tra-
dicionális vagy konzervatív nemi szerepfelfogás szerint az ambíció, az 
intellektuális teljesítmény és sikeresség a férfiszerep attribútumainak szá-
mítanak, ezért a férfiakat zavarja, ha a párjuknál látják érvényesülni ezeket 
a tulajdonságokat. Feltételezhetôen több problémával küzdenek és labili-
sabbak azok a kapcsolatok, ahol a nemi szerepekre vonatkozó elvárások 
jellege (tradicionális—modern) jelentôsen eltér egymástól.
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PREDICTORS OF MARITAL STRESS AMONG MEN

The decreasing number of marriages and increasing number of cohabitation are typical 
features of the consumer societies; this phenomenon affects the stability of relationships 
and also the willingness to raise children. This era is also characterized by changes of the 
gender role expectations. Traditional role expectations toward both genders have been 
adapting to contemporary conditions and this process often accompanies with an increa-
sing level of gender role stress. In our study we analyzed the connection between the qua-
lity of the relationships, their types (marriage or cohabitation), and the gender role stress. 
Methods: The analysis was conducted on the database of the national representative survey 
Hungarostudy 2006. We constructed a sub-sample of men aged 18 years and over with 
spouses (N = 1448).  The quality of the relationships was measured by the shortened ver sion 
of the Marital Stress Scale. The modeling process was stepwise linear regression. Results: 
high stress, poor quality relationships were more frequent among cohabiting men than 
among married men. Although “subordination to women” causes less stress for married 
men than cohabiting men, other factors of gender role stress do not differ between the two 
groups. The quality of the relationship is significantly influenced by the subjective assess-
ment of one’s financial situation, the type of the relationship, and the level of stress caused 
by the feeling of “intellectual inferiority”. Conclusions: Our study proved that the high 
level of marital stress, which is the indicator of the quality of the relationship and possibly 
its stability as well, affects cohabiting men more than married men in Hungary. The social 
expectations produced by the modernization process of gender roles also affect cohabiting 
men more; they are more sensitive, and react with a higher level of stress to the potential 
intellectual superiority of women. 

Keywords: men, marital stress, social gender role stress, type of relationship
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