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�

Bevezetés�

�

A� doktori� értekezés� témája� a� hajléktalanság� jellemzıinek� megismerése� a� nık� történetein�

keresztül.�Hajléktalanságról�az�elmúlt�két�évtizedben�számos,�a�jelenséget�több�dimenzióban�

értelmezı� munka� született� hazánkban,� azonban� a� fedél� nélküli� helyzet� makrotársadalmi�

tényezıin� túlmutató,� a� mikroközösségben� rejlı,� mélyebb� okokat� és� folyamatokat� feltáró�

munka�hiányzik�a�területen.��

Dolgozatomban� a� fedél� nélküli� nık� helyzetének� vizsgálatát� és� elemzését� helyezem� a�

középpontba.� A� nık� hajléktalanságáról� hazai� empirikus� kutatásokból� keveset� tudunk.� A�

témaorientált� kutatások� középpontjában� általában� a� hajléktalanság� természetének� és� a�

hajléktalanellátás�mőködésének�megismerése� áll,� és�hiányoznak�a�valódi�mélyfúrások.�Nık�

és� férfiak� hajléktalanságának� jellemzıit� a� 2008?ban� publikált� „F3”� kutatásban� külön�

elemezték,�ahol�néhány�jellegzetes�eltérés�kimutatható�a�hajléktalan?karrierben,�azonban�ezek�

az�adatok�nem�teszik�világossá�a�hajléktalansághoz�vezetı�utakat�és�okokat�a�nık�esetében.1�

Saját� kutatásomban� elsıdlegesen� kvalitatív� vizsgálati� módszereket� alkalmazok,� amelyek�

lehetıséget�adnak�a�személyes�életutak�megismerésére,�és�segítenek�rávilágítani�a�nık�sajátos�

helyzetére�a�hajléktalanná�válásban�és�a�hajléktalan�életmódban.�A�hajléktalansághoz�vezetı�

okok�egyfelıl�a�társadalmi�–�gazdasági�viszonyok�között�strukturális�eredetőek�(pl.�alacsony�

fokú� iskolázottság,�munkanélküliség,� lakáshiány),�másfelıl� a�nukleáris� család�köré� épülnek�

(pl.� válás,� a� jövedelem� hiánya� vagy� a� megélhetést� veszélyeztetı� mértéke).� A� nık�

hajléktalanságának� vizsgálatával� célom� a� mikrotársadalmi� tényezık� mélyebb� megismerése,�

az�okok�közötti�összefüggések�megértése,�a�hajléktalanná�válás�folyamatának�feltérképezése�

a� fedél� nélküli� helyzethez� vezetı� utak� elemzésével,� valamint� megtalálni� azokat� a�

veszélyeztetı� tényezıket,� amelyek� jelentısen� hozzájárulnak� a� lakhatás� elvesztéséhez� a�

nıknél.�

�

I.�Elméletek�és�fogalmak�

�

A� fejezet� elsı� részében� a� fejezetben� hatalom� elméletekkel� igyekszem� alátámasztani� azt� a�

tézist,� miszerint� a� nık� társadalmi� kirekesztıdésében� és� hajléktalanságában� az� egyenlıtlen�

viszonyokon� alapuló� kapcsolatoknak� jelentısége� van.� Itt� tárgyalom� a� hatalom� elméletek�

�������������������������������������������������
1� A� 2008?ban� felvett� „Február� 3”� azaz� „F3”� kutatás� nemekre� vonatkozó� adataiból� a� II.� fejezetben� írok�
összefoglalást.�
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közül� azokat,� amelyek� rámutatnak� a� nemi� különbségek� egyenlıtlenséggé� alakulására,� ami�

más� összetevıkkel� együtt,� a� kirekesztıdés� folyamatának� tényezıjévé� válik� a� nık� esetében.�

Hajléktalanság�egyet�jelent�a�megfosztottsággal,�kiszolgáltatottsággal�és�nélkülözéssel,�és�az�

odavezetı� úton� a� társas� kapcsolatokban� mőködı� hatalomnak� jelentısége� van.� Comte�

filozófiája,� Bourdieu� férfiuralom� teóriája� és� Foucault?nak� a� hatalomról� vallott� elmélete�

alátámasztja�a�nık�alávetett�helyzetét�a�férfiakkal�való�viszonyban.�Férfi�–�nı�kapcsolatában,�

hagyományos�értelemben�a�férfiak�irányítják�a�kapcsolatot,�és�ez�a�függıségi�helyzet�a�nıket�

kiszolgáltatottá� teszi� a� férfiak� akaratának� és� eszközeinek.� Hajléktalanságban� élı� nıknél� a�

tradicionális� felfogás� jellemzı� a� férfi� –� nı� kapcsolatról,� és� az� látszik� kirajzolódni,� hogy� a�

posztmodern�kor�változásai�mintha�nem�érintették�volna�meg�ezeknek�a�nıknek�a�férfiakról,�

nemi�szereprıl�és�viselkedésrıl�kialakított�felfogását.�

A� második� részben� az� elméletek� mellett� tisztázom� a� hajléktalanság� alapfogalmait.� Jelenleg�

hazánkban� a� hajléktalanságról� több� definíció� létezik� egymás� mellett.� Ezeket� a�

meghatározásokat� kategóriákba� rendeztem,� amelyek� segítenek� rávilágítani� a� hajléktalanság�

összetett�tartalmára.�

�

II.�A�nık�hajléktalanságának�vizsgálata�itthon�és�az�Európai�Unió�országaiban�

�

A� nık� hajléktalanságának� kutatása� itthon� még� gyerekcipıben� jár.� 2004?ben� jelent� meg�

Tamási� Erzsébet� összehasonlító� vizsgálata� az� európai� országokban� élı� hajléktalan� nıkrıl.�

Tamási�az�EU�15�országok�jelentéseibıl�győjtött�adatokat,�és�leíró�módon�ismertette�az�egyes�

országok� közötti� eltéréseket.2� A� szerzı� tanulmányában� kiemeli� a� hajléktalan� nık�

rejtızködését� és� a� férfiakénál� kedvezıtlenebb� helyzetét� a� hajléktalanságban.� Fontos�

különbség� a� nemek� vonatkozásában,� miszerint� a� hajléktalanság� társadalmi� megítélését� és� a�

hajléktalan� lét� megélését� tekintve� a� nık� rosszabb� helyzetben� vannak,� mint� a� férfiak.� A�

hajléktalan� nık� egy� sor,� a� nemiséghez� kapcsolt� társadalmi� elvárásnak� nem� képesek�

megfelelni� a� hajléktalanságban,� ezért� a� környezet� jobban� elítélı� velük� szemben,� mint� a�

férfiakkal.�(Tamási,�20043)�

�„Nık� és� hajléktalanság”� címmel� jelentetett� meg� könyvet� a� FEANTSA,� amiben� a� nıkre�

jellemzı� hajléktalanság� okait� és� tényezıit� foglalták� össze.4� Az� Európai� Unió� országaiban�

�������������������������������������������������
2�Tamási�a�2004�elıtt�csatlakozott�országok�adatait�vette�össze�a�tanulmányban.�
3�Tamási�Erzsébet�(2004):�Egy�férfinyire�a�hajléktalanságtól.�Esély�2004/3.�26�–�57.�
4�FEANTSA,�a�hajléktalanellátó�szervezetek�európai�ernyıszervezete.�Elérhetısége:�www.feantsa.org�
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készült� jelentésekbıl� megismerhetı� a� hajléktalanok� összetétele,� aránya,� a� nıkre� jellemzı�

hajléktalanság�oka,�trendje�és�a�nıknek�kialakított�szolgáltatások�mőködése.5��

Nagy?Britanniában� 2006?ban� fejeztek� be� egy� nıi� hajléktalanság� kutatást,� ahol� survey� és�

interjú�technikákkal�vizsgálták�a�nık�hajléktalanná�válását,�a�hajléktalansághoz�vezetı�utakat,�

és�azokat�a�tényezıket,�amelyek�közötti�oksági�kapcsolatok�elvezetnek�a�hajléktalansághoz.�6�

Ez�a�kutatás�a�hajléktalan�utak�feltérképezése�mellett,�a�fedél�nélküli�lét�nıi�sajátosságaira�is�

ráirányítja�a�figyelmet.�2006.�január�–�július�között�kérdıíven�vették�fel�az�adatokat,�amiben�

személyes�információkról,� lakhatási�helyzetrıl,�szükségletekrıl,�szolgáltatások�használatáról�

győjtöttek�információkat.�144�egyedülálló�hajléktalan�nıt�kérdeztek�meg�19�városban�Nagy�–�

Britanniában,� és� kiegészítésként� 44� hajléktalan� nıvel� interjút� készítettek.� A� mintába�

bekerültek� összetétele:� kisebbségi� csoportba� tartozó� hajléktalan� nık,� minden� korosztályból�

választottak� nıket,� és� mindenféle� szálláshelyen� alvó� nık� is� bekerültek� a� mintába.� A� nık�

elıfordulási�helye�volt:�nappali�centrum,�népkonyha,�szálláshelyek,�rehabilitációs�intézmény,�

egészségügyi�központ�és�utca.�

A�kutatásban�a�nık�hajléktalan�karrierjének�feltérképezése�magyarázattal�szolgált�a�lakhatási�

helyzetek� megértéséhez,� a� hajléktalanságot� megelızı� és� azt� követı� élethelyzetekre.� A�

hajléktalan�karrier�utak� tipizálása�segített�megérteni,�hogy�a�hajléktalanság�nem�megrögzült�

állapot,�hanem�inkább�dinamikus,�ahol�nagy�a�mozgás�a�különféle�lakhatási�helyzetek�között.�

A�lakhatási�helyzet�változásában�személyek�és�szolgáltatások�is�szerepet�játszanak.�Az�angol�

kutatásból� kitőnik� a� nık� hajléktalanságának� változatossága,� amiben� az� életesemények,�

lakhatási� helyzetek� és� a� szolgáltatásokkal�való�összekapcsolódás�vagy� annak�hiánya� játszik�

szerepet.� Ezek� alapján� a� nıknél� jellemzı� lehet� az� epizódszerő� hajléktalanság,� a� cirkuláris�

hajléktalanság� és� a� rejtızködı� hajléktalanság.� Az� epizódszerő� hajléktalanságban� a� tartós�

szállás� keveredik� a� hajléktalan� szálláshelyekkel.� A� cirkuláris� hajléktalanság� mőködésére�

jellemzı�az�életeseménybıl�kialakuló�hajléktalanság,�mert�éppen�nincs,�aki�befogadja,�vagy�

nincs�más�szálláslehetıség�(pl.�albérlet,�panzió,�stb.),�és�néhány�hét�vagy�hónap�múlva�ismét�

kívül�van�a�hajléktalanságon,�mert�talált�egy�befogadó�helyet�vagy�személyt�átmeneti�idıre,�

és� késıbb� újból� visszakerül� a� hajléktalanságba.� Rejtızködı� hajléktalannak� tekintik� azt,�

akinek� szálláshelye� az� utca,� kontaktusa� viszont� ritkán� vagy� egyáltalán� nincs� hajléktalan�

szolgáltatásokkal.�(In:�Kesia�Reeve�with�Rosalin�Goudie,�Rionach�Casey,�2007)�

�������������������������������������������������
5�Az�Európai�Unió�15�tagországa�közül�Portugália,�Spanyolország,�Ír�Köztársaság,�Egyesült�Királyság,�Belgium,�
Dánia,� Ausztria,� Franciaország,� Görögország,� Olaszország,� Hollandia� és� Finnország� jelentésébıl� készült� az�
összefoglaló�kiadvány�2001?ben.�
6�Kutatási�beszámoló,�összefoglaló�jelentés,�November�2006.��
���Letöltési�hely:�http://www.crisis.org.uk/page.builder/researchbank.html#women06�
�
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A�fent�ismertetett�kutatási�beszámolók�a�nık�hajléktalanságának�összetett�problémáira�hívják�

fel� a� figyelmet.� A� nık� hajléktalanság� karrierjében� a� kiszolgáltatottság� és� a� megbélyegzés�

különösen�jellemzı.�A�hajléktalanság�súlyos�következményekkel�jár�a�nık�számára,�amiben�

elveszítik�gyermekeiket,�erıszak�áldozatává�válnak,�és�deviáns�viselkedés�veszélyében�élnek.�

A�hajléktalansághoz�vezetı�okok�és�utak�eltérıek�a�férfiakétól,�és�éppen�ezért�a�nık�esetében�

másféle�kezelési�módokat�igényelnek.��

�

III.�A�kutatás�hipotézise�és�módszere�

�

Kutatásom�hipotézise�nem�konkrét�feltételezésekre�épül,�hanem�bizonyos�dimenziók�mentén�

vizsgálom�a�nık�hajléktalanságának�jellegzetességeit.�A�kutatásban�három�dimenzió�együttes�

vizsgálatára�térek�ki,�úgymint�traumatikus�életesemények,�lakhatási�szituációk�és�kapcsolatok�

jellegzetességei,� és� vizsgálom� e� három� dimenzió� közötti� összefüggéseket.� Kutatásomban�

alapkérdésnek�tekintem�az�alábbi�kérdéseket:�

?� Melyik�életszakaszban�alakul�ki�a�hajléktalanság�az�életútban,�és�melyek�

az�odavezetı�fıbb�rizikótényezık?�

?� Melyek�a�hajléktalansághoz�vezetı�traumák�és�okok�a�nık�életútjában?�

?� Melyek�a�tipikusnak�tekinthetı�hajléktalanságutak�a�nıknél?�

A�vizsgálat�fókuszába�a�hajléktalanság�európai�tipológiája�alapján�a�fedél�nélküliek�kerültek.7�

A�vizsgálati�csoportba�tartozó�nık�utcai�szálláshelyen�vagy�menhelyen�alszanak,�napközben�

melegedıben� vagy� közterületen� találkozunk� velük,� és� rendszerint� alacsony� küszöbő�

szolgáltatásokat�használnak.��

1.�táblázat:�ETHOS�kategóriák�a�kutatásban�8�

FOGALMI�
KATEGÓRIA�

� GYAKORLATI�
KATEGÓRIA�

ALKATEGÓRIA� LEÍRÁS�

�
FEDÉL�
NÉLKÜLI�

�
�

1�
�
�
2�

Közterületen�él�(nincs�lakóhelye)�
�

Éjjeli�menedékhelyen�él�és/vagy�arra�
kényszerül,�hogy�naponta�több�órát�

közterületen�töltsön�

1.1�
1.2�

�
�

2.1�
2.2�
2.3�

�

Közterületen�éjszakázik�
Az�utcai�szolgálatokkal�kapcsolatban�van�
Alacsony�küszöbő/azonnal�hozzáférhetı�

menhelyen�él�
Eseti�(egy?egy�éjszakára�szóló)�

megállapodás�alapján�lakik�(pl.�olcsó�
hotelszoba)�

Rövid�tartózkodási�lehetıséget�nyújtó�
(egy?egy�éjszakára�szóló)�szállón�lakik�

� � � � � � � � � Forrás:�Bakos?Gyıri,�2005.��
�
�������������������������������������������������
7� A� hajléktalanság� és� a� lakhatásból� való� kirekesztettség� európai� tipológiáját� (ETHOS)� 2005?tıl� alkalmazzák�
hazánkban�a�FEANTSA�részére�készülı�ország�jelentésekben.�A�FEANTSA?ETHOS�kategóriákról�bıvebben�a�
következı� helyen� olvashatunk:� http://bmszki.hu/file/tanulmanyok/ethos/ETHOS_def_hu?gyori.doc� (Bakos?
Gyıri,�2005)�
8�Az�ETHOS�táblázat�négy�elméleti�kategóriája�közül�a�fedél�nélküliekre�jellemzıt�közlöm.�A�vizsgálati�mintába�
nem�kerültek�be�a�lakásnélküliek,�a�bizonytalan�lakhatásban�élık�és�az�elégtelen�körülmények�között�élık.�
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Az�adatgyőjtéshez�kvalitatív�módszereket�alkalmaztam.�A�felmérési�módszer�kiválasztásakor�

az�interjú�mellett�döntöttem,�mivel�a�személyes�életút�és�hajléktalanság�megismerése�nyitott�

kérdésekkel�mélyrehatóbb,�mint�a�kérdıíves�adatfelvétel.�Az�interjú�fajtája�mélyinterjú,�ahol�

lehetısége� van� a� kutatónak� az� interjúalany� személyes� történetének� és� személyiségének�

megismerésére,� és� elfeledett� vagy� az� interjú� alany� számára� a� jelenben� kevésbé� fontos,�

múltbéli� események� feltárására.9� A� mélyinterjú� félig� strukturált� interjú,� ahol� két� területen�

építettem�fel�a�kérdéseket.�A�nıkkel�készített�interjú�elsı�részében�az�alanyoknak�a�személyes�

életút� megismerését� feltáró� kérdéseket� tettem� fel,� amelyben� kíváncsi� voltam� a�

kisgyermekkortól�kezdve�a�hajléktalanná�válásig�történt�eseményekre,�és�a�második�részben�a�

fedél�nélküli�lét�tapasztalatairól�kérdeztem�ıket.��

Az� interjúkat� Budapesten� és� Nyíregyházán� készítettem.� A� vizsgálati� minta� kialakításához�

részben�felhasználtam�a�„Február�3”�kutatásban�alkalmazott�mintavételi�eljárást,�miszerint�a�

hajléktalanokat� azokon� a� helyeken� kérdeztem� meg,� ahol� a� szociális� munkások� tapasztalata�

alapján� elıfordulnak,� és� ahol� a� szolgáltatások� mőködnek.� Ez� a� hely� gyakran� intézmény�

(melegedı,�éjjeli�menhely)�és�közterület,�utcai�alvóhely�volt.�

A�hajléktalan�nık�megkeresésében�és�kiválasztásában�sokat�segítettek�a�szociális�munkások.��

Nyíregyházán�10,�Budapesten�11�interjú�készült�el�2008.�február�–�márciusban.�10��Összesen�

21�nıvel�készült�interjú.��

Az� interjúk� elkészítését� követıen� az� interjúkat� tartalomelemzéssel� dolgoztam� fel.� Az�

elemzésben�kerestem:��

1.�Az�életút�fıbb�szakaszaiban�azokat�az�eseményeket,�amelyek�megváltoztatták�

az� egyén� addigi� életét.� A� vizsgált� életesemények� a� családi� életben� és� a� nemi�

szerepben�természetes�változások:�házasságkötés,�gyermekszülés,�munkavállalás;�

és� azok� a� töréspontok,� krízisek,� amelyek� traumatikus� események� voltak� és�

kizökkentették� az� egyént� addig� megszokott� életébıl:� válás,� bántalmazás,�

betegség,�halál,�kilakoltatás.��

2.� A� hajléktalanságot� kiváltó� életesemények,� lakhatási� helyzet,� támogató�

szolgáltatásokat� és� személyeket,� mint� kapcsolatokat.� Az� egyén� életútjában�

feltérképeztem� e� három� terület� közötti� oksági� összefüggéseket� és� az� elkészült�

�������������������������������������������������
9�Solt�Ottiliára�és�Kemény�Istvánra�utal�a�mélyinterjú�meghatározásában�Héra?Ligeti�(2006:�148)�
10�Megköszönöm�a�BMSZKI,�a�Menhely�Alapítvány,�a�Magyar�Máltai�Szeretetszolgálat,�a�nyíregyházi�Oltalom�
Szeretetszolgálat�és�a�Periféria�Egyesület�szakmai�támogatását�és�azt,�hogy�lehetıvé�tették�az�interjúzást.�Külön�
köszönöm�a� szociális�munkások�segítségét,�akik�elımozdították�a�hajléktalan�nıkkel�való�megismerkedést,�és�
ezzel�segítették�az�interjúk�elkészítését.��
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„Hajléktalanságút� térkép”� elemzésével� feltártam� a� hajléktalanság� okait,� és� a�

hajléktalanutakat.�

Az� interjúk� elemzésekor� kvantitatív� és� kvalitatív� adatokkal� egyaránt� dolgoztam.� Minden�

alany� esetében� adatlapon� rögzítettem� nemét,� iskolai� végzettségét,� családi� állapotát,�

gyermekeinek� számát,� társas� kapcsolatát� és� a� hajléktalanságban� eltöltött� idıt.� Az� egyes�

változókhoz� tartozó� adatok� alkalmasak� kvantitatív� elemzésre.� Ezek� az� adatok� az� alacsony�

elemszámból�következıen�a�vizsgált�személyekre�mondanak�jellemzıket,�és�nem�tekinthetık�

érvényesnek� a� hajléktalan� nık� populációjára.� Az� interjúkat� a� vizsgálati� kérdések� mentén�

tartalomelemzéssel�dolgoztam�fel.��

�

IV.�Adalékok�a�fedél�nélküli�nık�társadalmi�helyzetéhez�

�

A�demográfiai� adatok,� szociális� kapcsolatok,� életmód� jellemzık�elemzésével�kirajzolódik� a�

kép� a� fedél� nélküli� nık� vizsgált� csoportjáról.� A� fejezetben� ismertetett� adatok� az� alacsony�

elemszám� miatt� csupán� jelzés� értékőek� lehetnek,� és� késıbb� felhasználhatók� a� társadalmi�

státusz�és�közösségi�kapcsolatok�részletesebb�feltárásához.��

A� vizsgált� változók� a� következık� voltak:� életkor,� iskolai� végzettség,� családi� állapot,�

gyermekek�száma,�szálláshely�típusa�a�kérdezés�napján,�az�elmúlt�egy�évben�kivel�élt�együtt,�

hajléktalanságban� eltöltött� idı.� Az� interjúalanyok� kiválasztásakor� arra� törekedtem,� hogy� a�

fedél�nélküliek�között�közterületen�és�menhelyen�alvók�egyaránt�legyenek�a�mintában.11�

A� vizsgált� nık� átlagos� életkora:� 46� év.� Az� interjú� alanyok� között� nem� találtam� 18?25� év�

közötti�életszakaszban�lévı�fiatal�felnıttet.�A�minta�¼?e�26?40�év�közötti�középkorú�nı.�41?

59� év� közötti� életkorban� lévı� nıkkel� készült� a� legtöbb� interjú,� ezért� a� nık� 2/3?a� ebbe� a�

korosztályba�tartozott.�60�éven�felül�egy�asszonnyal�készült�interjú.�

Az� iskolai� végzettséget� tekintve� kiugróan� magas� a� 8� általános� iskolai� végzettséggel�

rendelkezık�aránya,�hiszen�minden�második�nınél�jellemzı�volt,�hogy�nem�tanult�tovább�az�

alapfokú�végzettség�megszerzése�után.��

A� kutatásokból� ismert� oka� a� hajléktalanságnak� a� válás.� A� vizsgált� csoportban� minden�

második�esetben�jellemzı�családi�állapot�az�elvált�kategória.�Mindösszesen�ketten�említették,�

hogy�házasok�és�négyen�az�élettársi�kapcsolatot.�Minden�negyedik�személy�özvegy,�és�ketten�

nem�jeleztek�partnert�az�életükben,�ık�egyedül�élnek.��

�������������������������������������������������
11�A�disszertáció�IV.�fejezetében�diagramokon�szemléltetem�az�eredményeket.�
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Az� adatokból� kitőnik� a� 3� és� több� gyermekesek� magas� aránya.� Minden� második� asszony� a�

hajléktalanság� elıtt� legalább� három� gyermeket� nevelt� családban.� Az� adatok� arra� engednek�

következtetni,�hogy�a�hajléktalanság�elıtt�a�nık�többsége�családban�élt,�gyermekeket�nevelt�

és�gondoskodott�róluk.�

Nyíregyházán� minden� ötödik,� Budapesten� minden� harmadik� alany� utcán� aludt� az�

interjúkészítés� napján.� Az� interjú� alanyok� hajléktalan� karrierjében� minden� esetben�

fellelhetıek� utcai� szálláshelyek.� Hat� fı� állandó� utcalakó,� akik� közül� négyen� társsal� együtt�

élnek,� és� ketten� egyedül� töltik� a� napokat.� A� többiek� idıszakosan� használják� az� éjjeli�

menedékhelyet,�náluk�jellemzı�a�szálláshelyek�cirkuláris�jelenléte�a�karrierben.�

Minden�második�nı�a�vizsgálatban�5�évnél�hosszabb�ideje�fedél�nélküli,�és�közülük�is�minden�

második� legalább� 10� éve� nem� élt� lakásban.� A� nık� ¼?e� 5� évnél� kevesebb� ideje� él�

hajléktalanságban.�A�vizsgálati�csoportba�tartozó�nık�9/10?e�egy�évnél�hosszabb�ideje�fedél�

nélküli,� ami� afelé� mutat,� hogy� tartósan� kirekesztıdnek� a� lakhatásból,� és� huzamosabb� idıre�

rendezkednek� be� az� utcaéletre.� Egy� évnél� rövidebb� idırıl� csupán� ketten� tettek� említést� az�

interjúkészítéskor.��

A�hajléktalanság�ideje�és�az�életkor�egybevetése�alapján�minden�korcsoportnál�megfigyelhetı�

az� állandóság� a� fedél� nélküli� létben.� Minden� második� személy� legalább� öt� éve� nem� él�

lakásban,�ami�alátámasztja�a�tartós�hajléktalanságot�életükben.��

A� társas� kapcsolatokban� az� élettársi� kapcsolatok� dominanciája� figyelhetı� meg� a� nıknél.�

Közülük�minden�második�hajléktalan�társat�talált�magának,�akivel�együtt�él.�A�városok�közül�

Nyíregyházán� jellemzıbb�az�új�összetartozást�kifejezı�kapcsolat�és�annak�viszonylag�gyors�

kialakítása�a�lakhatás�elvesztését�követıen.�Figyelemre�méltó,�hogy�a�nık�1/5?e�egyedül�van�

a� fedél� nélküli� létben.� Az� egyedüllét� jellemzıbb� a� fıvárosban,� mint� a� vidéki� városban.�

Minden� ötödik� interjúalany� egyedül,� társ� nélkül� éli� a� napokat,� de� ez� nem� jelenti,� hogy�

kapcsolatokat� ne� találnánk� életükben.� Náluk� a� mesterséges� támogatórendszerben,� a�

szolgáltatásokban�jellemzıek�a�segítıkhöz�és�az�igénybevevıkhöz�köthetı�kapcsolati�szálak.�

Kik� maradnak� tartósan� az� utcán?� Tartós� hajléktalanságban� jellemzıen� 8� általános� vagy�

kevesebb� iskolai� végzettséggel� rendelkezık� és� a� szakmunkás� végzettségőek� vannak.� A�

hajléktalan� életmód� rögzülésében� szerepet� játszik� a� külsı� támogató� kapcsolatok� és� a� re?

integrációt� elımozdító� munkavégzés� hiánya.� A� vizsgált� személyek� alacsony� iskolai�

végzettsége�és�megkopott�szakmája�akadályozza�a�biztos�jövedelmet�jelentı�munkavállalást.�

A� hajléktalanoknál� halmozottan� jelentkeznek� a� hátrányok� a� munkavállalásban,� mely�

hátrányok�az�idıvel�rögzülnek,�és�melyeket�a� lakhatás�intézményesített�formáival�sem�lehet�

maradéktalanul�leküzdeni.�
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Az�életmód�jellegzetességei�

�

A� szükséglet� kielégítésben�a�nık�hasonlóan�a� férfiakhoz� az� elemi� szükségletek�kielégítését�

tartják�elsıdlegesnek,�úgymint�élelemhez�és�ivóvízhez�jutni,�ruhanemőt�váltani,�tisztálkodni,�

valahol� pihenni,� azonban� az� odáig� vezetı� úton� némiképp� másként� gondolkodnak,� mint� a�

férfiak.�A�hajléktalan�nık�a�szükségletek�kielégítésében�fıként�a�túlélésre�rendezkednek�be.�

Melyek� az� objektív� elemei� az� életmódnak� a� vizsgálati� csoportnál?� A� szükségletek�

kielégítéséhez� szükséges� erıforrásokat� szolgáltatásokban� és� a� pénzkeresés� különféle�

formáiban� találják� meg.� A� szolgáltatások� túlnyomórészt� a� hajléktalan?ellátásban� un.�

alacsonyküszöbő�szolgáltatások,�és�ritkán�magasabb�szintő,�saját�erıforrást�(pl.�jövedelmet)�is�

igénylı� lehetıségek.12� Az� elérhetı� szolgáltatásoknak� fontos� szerepük� van� az� elemi�

szükségletek� kielégítésében,� hiszen� élelemhez,� ivóvízhez,� ruhához,� tisztálkodási�

lehetıséghez,� alvóhelyhez� juthatnak� általuk,� azonban� nem� mindenki� él� az� intézményi�

szolgáltatásokkal.� Többen,� inkább� vállalják� az� idıjárás� viszontagságait,� a� táplálékhoz� és�

ruhához�való�hozzájutás�esetlegességét,�és�nem�kérnek�intézménytıl�segítséget.��

A� szükséglet?kielégítésben� a� pénz� létének� vagy� hiányának� jelentısége� van� a� hajléktalanok�

életében�is.�A�nıknél�változatos�pénzkereseti�formákat�találtam,�melyek�között�általános�és�a�

hajléktalanságban�jellemzı�módok�is�voltak.�

�

2.�táblázat:�Pénzkereset�formái�hajléktalan�nıknél�

Pénzkereset�
formája�

Tevékenység�

�
�

Általános�

?� Munkavállalás�munkahelyen�–�a�vizsgált�
csoportnál�ritka�és�átmeneti�jellegő�többnyire�

?� „Szórólapozás”�–�szórólap�osztása�közterületen�
?� Baleseti�járadék,�rokkant�nyugdíj�–�a�vizsgált�

csoportnál�ritka,�egy?két�esetben�
?� Pénzadomány�elfogadása�–�koldulás�nélkül�

szerzett�pénz�
�
�

Hajléktalanságban�
jellemzı�

?� „Újságozás”�–�Hajléktalan�újság�árusítása�
?� Kukázás�–�hasznosítható�holmik�hasznosítása,�

eladása�
?� Üvegvisszaváltás�
?� Kartonpapír?�és�hulladékgyőjtés�
?� Háztartási�munkavégzés�–�bevásárlás,�

kertgondozás,�takarítás�(szállón,�
magánszemély�lakásán)�

?� Adományba�kapott�ruhanemő�eladása�piacon�

�������������������������������������������������
12�Alacsony�küszöbő�szolgáltatás,�ahol�az�ellátók�nem�támasztanak�feltételt�a�szolgáltatás�igénybevételekor�(pl.�
utcai� szociális�munka,�krízisszállás),�vagy�minimális� feltétel� (pl.� tüdıszőrı� igazolás)�mellett�vehetı� igénybe�a�
szolgáltatás�(éjjeli�menedékhely,�nappali�melegedı),�és�a�hajléktalan�nem�fizet�térítési�díjat.�
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A�pénzforrások�között� rendszeres� jövedelmet�biztosító� forrásként�a�bejelentetett�munkahely�

és�a� társadalombiztosítási� juttatás�szerepel.�A�munka�jellege�fıként�betanított�munka�?�mint�

például� a�vasúti� kocsi� takarítása� ?,� és� a�munkahelyen�eltöltött� idıt� tekintve� a�munkavégzés�

többnyire� átmenetinek� tekinthetı.� Rendszeres� jövedelemnek� számító� nyugdíj� vagy�

nyugdíjszerő� ellátásban� kevesen� részesülnek.� A� társadalombiztosítási� jövedelem� hiányának�

oka� egyfelıl� a� nık� átlagos� életkora,� ami� jóval� a� nyugdíjkorhatár� alatt� van,� másfelıl� a� nık�

jelentıs� hányadának� a� hajléktalanná� válást� megelızı� években� sem� volt� munkaviszonya,�

általában� otthon� a� háztartási� munkát� végezték� el,� ezért� sem� szociális� járadékot,� sem�

rokkantnyugdíjat�nem�igényelhetnek�?�az�orvosilag�alátámasztott�?�egészségkárosodás�esetén.�

Hivatalosan� bejelentett� munkák� közül� a� nık� a� könnyő� fizikai� munkát� részesítik� elınyben,�

amire�példa�a�hajléktalan�újság�árusítása�és�a�szórólapozás.�Nemre�jellemzı�tevékenységnek�

tekinthetı� a� takarítás,� amit� lakásban� élıknél� vagy� szállón� egyaránt� elvégeznek� csekély�

pénzösszegért� (általában� 1?2� ezer� forint� alkalmanként).� A� takarítás� mellett� a� „piacozásból”�

jutnak�pénzhez.�Piacon�kisegítı�munkát�vállaló�nıvel�is�találkoztam,�aki�segít�a�boltosoknak,�

amiért� a� nap� végén� pénzt� kap.� Feltőnı,� hogy�koldulással� nem� találkoztam� a� történetekben.�

Úgy�tőnik,�mintha�a�nık�?�szemérmesség�okán�?�nem�tekintenék�stratégiának�a�kéregetést.13��

A� megélhetésre� fordítható� napi� összeg� 1.000� ?� 3.000� forint.� A� napi� keresetet� rendszerint�

kiegészítik� valamilyen� természetben� kapott� adománnyal,� amit� természetes� személytıl�

kapnak,�vagy�amihez�támogató�szolgáltatáson�keresztül�jutnak.��

A�hajléktalanságban�kialakult�társkapcsolatoknak�a�kötıdés,�a�valakihez�való�tartozás�érzése�

mellett�a�szükséglet�kielégítésben�is�jelentısége�van.�A�társkapcsolat�jelentısége�a�fıvároson�

kívül�élı�nıknél�értékelıdik�fel�jobban�a�hajléktalanságban.�Minden�második�nı�férfi�sorstárs�

mellett� él,� akitıl� védelmet� vár,� és� akirıl� cserébe� gondoskodik� (pl.� ételkészítés,� ruhanemő�

kimosása,� stb.).� Úgy� tőnik,� mintha� vidéken� a� megszokott� együttélési� forma� továbbélne� a�

hajléktalanságban,� és� a� nık� számára� cseppet� sem� vonzó� a� független� élet� természete.� A�

fıvárosban�találkoztam�inkább�azokkal�a�nıkkel,�akik�egyedül�vagy�barátnı�társaságában�élik�

meg� a� hajléktalanságot.� „…� egyetlen� egy� férfi� sem� kell� nekem� lakásképpen.”� –� mondta�

egyikük,� amivel� kifejezésre� juttatta,� hogy� sem� lakással� rendelkezıvel,� sem� sorstárssal� nem�

alakítana�ki�kapcsolatot�pusztán�azért,�hogy�oltalmat�találjon.��

�
�

�

�������������������������������������������������
13�A�kéregetés�nem�szerepelt�a�nık�pénzkereseti�forrásai�között.�Ez�az�eredmény�ellentmondani�látszik�a�2007?es�
fedél�nélküli�adatfelvétel�adatainak,�miszerint�a�nık�gyakran�koldulással�keresnek�pénzt.�(Gyıri,�2008.)�
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V.�Hajléktalanság�az�életútban���

�

A�hajléktalan�nıkkel�készült�interjúkban�nem�törekedtem�a�teljes�élettörténet�megismerésére,�

éppen� ezért� a� kutatás� nem� tekinthetı� élettörténeti� kutatásnak.� Másik� nézıpontból� azonban�

elmondható,� hogy� nıi� élettörténeteket� ismertem� meg,� olyan� történeteket,� amelyekben�

nyomon�követhetık�a�sorsfordító�események�a�hajléktalanná�válást�megelızıen.�Az�általam�

készített�interjúkban�a�személyes�elbeszélések�idıben�és�eseményekben�nagyon�változatosak.�

Az�élettörténet�eseményeinek�elemzési�keretét�az�életciklus�szakaszai�adják.�(Erikson,�199114)�

A� fejlıdési� út� modellekbıl� világosan� látszik� az� ok?okozati� összefüggés� a� válságos�

életesemények�és�a�hajléktalanná�válás�között,�ha�megnézzük�a�hajléktalanná�válás�közvetlen�

elızményét.15� Az� elsı� hajléktalan� élmény� a� nıknél,� rendszerint� a� felnıtt� életszakaszban�

következett�be.16�Másképpen�alakult�a�hajléktalanná�válás�elsı�élménye�azoknál,�akik�állami�

gondoskodásban�vagy�súlyosan�bántalmazó�szülıi�családban�nıttek�fel.�Az�ı�történeteikben�a�

serdülıkor�végén�jelentkezett�elıször�az�otthon�hiánya.�A�hajléktalanság�elsı�élménye�náluk�

tartósan�megmaradt,�míg�a�többiek�számára�egy�újabb�társkapcsolat�egyben�új�lehetıség�volt�

a� lakásban�élésre� is.�Náluk�a�második�vagy�harmadik�hajléktalanság�élménynél�alakult�ki�a�

fedél�nélküli�élet.��

Az� életút?szakaszokban� megismert� életesemények� krízishelyzetek� sorozatáról� szólnak� a�

nıknél,�amely�krízisek�már�kisgyermekkorban�és�különösen�serdülıkorban�a�hajléktalanság�

szempontjából�jelentıs�fordulatot�hoztak�életükbe.�A�hajléktalan�nık�életútjában�a�születéstıl�

a�serdülıkorral�bezárólag�töréspontot�jelentı�esemény�volt�az�anyától�való�elszakadás�1�éves�

kor� alatt,� az� állami� gondoskodásban� töltött� idı,� a� szülı� rendszeres� alkoholivása,� a� szülı�

bántalmazó�viselkedése.�A�kisgyermekkorban�átélt�krízisek�mentén�kialakult�törések�késıbb�

az� egyén� fejlıdésének� irányára� jelentıs� befolyással� voltak.� Az� állami� gondoskodásban�

nevelkedık� közül� azok,� akik� 1� éves� kor� alatt� kerültek� el� az� anyától,� késıbb� nem� tudtak�

szabályokhoz,� elvárásokhoz�alkalmazkodni,� és�náluk�hiányzik� a�kötıdés� képessége,� ami� az�

emberi�kapcsolataik�törékenységében�követhetı�nyomon.��

A�nık�egy�csoportjánál�az�orientációs�családban�elszenvedett�deviancia�folytatása�figyelhetı�

meg�a�konjugális�családban.�Három�nı�közül�kettı�élte�át�rendszeresen�a�szenvedélybetegség�

�������������������������������������������������
14�Erikson,�E.�H.�(1991):�A�fiatal�Luther�és�más�írások.�Gondolat,�Budapest�
15�A�fejlıdési�utakról�részletesen�a�disszertáció�V.�fejezetében�írok.�
16�Elsı�hajléktalan� élménynek� tekintem�azt� a� szituációt,� amikor� az� egyén� életében� elıször� az� éjszakákat� nem�
lakhatásban� tölti,� és� ilyenkor� éjszakai� szálláshelye� közterület� vagy� lakhatás� céljára� nem�használható� helyiség�
vagy�éppen�hajléktalan�szállás.�
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és� a� bántalmazás� kegyetlen� élményét� a� családban.� Az� életutakban� megfigyelhetı� a�

válsághelyzetek�halmozódása,�és�a�problémák�inadekvát�kezelési�módja.��

Az� életút� történetekbıl� világosan� látszik,� hogy� a� hajléktalanság� közvetlen� elızménye�

családon�belül�és�családon�kívül�megtörtént�válsághelyzetekben�alakult�ki�a�nık�életében.�A�

nık�életútjának�további�elemzése�a�következı�fejezetben�folytatódik,�ahol�a�hajléktalansággal�

összefüggésben� keresem� azokat� a� kapcsolódási� pontokat,� ahol� egyértelmően� kirajzolódik� a�

hajléktalansághoz�vezetı�út�a�nık�életében.�

�
VI.�Hajléktalanutak�és�a�nık�történetei�

�

Nıkre� jellemzı� hajléktalanságutak� térképszerő� felvázolására� kutatók� a� 2006?ban� elvégzett�

angliai�kutatásban�tettek�kísérletet.�A�vizsgálatról�készült�összefoglalóban�fontosnak�tartották�

kiemelni� a� hajléktalanság� folyamat� jellegét,� valamint� ráirányították� a� figyelmet� az� egyéni�

események,� döntések� jelentıségére,� amelyek� elınyös� vagy� káros� irányban� változásokat�

indítottak�el�a�nık�életében.�Ebben�az�értelemben�a�hajléktalanság�bonyolult�emberi�történet,�

ahol�a�strukturális�mőködés�és� intézményi� rendszerek�éppúgy�kihatással�vannak�az�életútra,�

mint�az�átélt�események�és�a�meghozott�döntések�következményei� .�„A�hajléktalanság�nem�

csupán� tapasztalat� vagy� átmeneti� szálláshelyek� egymásutánisága.� � A� hajléktalan� lét� nem�

pusztán�az�események�és�tapasztalatok�sorozata,�azt�nem�kizárólagosan�a�nık�választásai�és�a�

döntései,� vagy� a� személyes� körülményei� határozzák� meg.� A� hajléktalanság� sokkal� inkább�

dinamikus�és�nem�lineáris�folyamat.�Az,�utak�alapján�elmondható,�hogy�komplex�folyamatok,�

események,� cselekvések,� interakciók� befolyásolják� azt,� hogy� a� nık� épp� hajléktalanok,�

belekerülnek,� avagy� kikerülnek� ebbıl� a� helyzetbıl.� Találkoznak� strukturális� kényszerekkel�

(szegénység,� lakáspiac,� munkaerı(piac);� intézményekkel� és� folyamatokkal� (lakáshoz� jutás,�

szolgáltatás,� szervezeti� szerep);� személyes� eseményekkel� és� tapasztalatokkal� (visszaesés,�

betegség,� szülıi� mivolt,� válás,� gyász),� és� e� „térképen”� látható,� hogy� a� hajléktalan� nık�

lehetıségek�közül�választanak,�és�döntéseket�hoznak.”
17��

Az�interjúkban�megismert�történetekbıl�elkészítettem�az�alanyok�Hajléktalanút?térképét,�ahol�

felvázoltam,� milyen� folyamatokon� mentek� keresztül� és� miképpen� váltak� fedél� nélkülivé� a�

nık.��

�

�
�������������������������������������������������
17� Forrás:� K.� Reeve� –� R.� Goudie� –� R.� Casey:� Homeless� women:� Homelessness� Careers,� Homelessness�
LÉandscapes,�July�2007.�.http://www.crisis.org.uk/page.builder/researchbank.html#women07�
�
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�

Hajléktalanút?térkép�az�életesemények,�lakhatási�helyzet,�kapcsolatok�közötti�

összefüggések�bemutatására�

�
�

�
XY�…�éves,�hajléktalan�útja�

(A�nyilak�jelzik�az�oksági�kapcsolatot.)�
Életszakasz�����������Életesemények����������������Lakhatási�helyzet� Kapcsolat�szolgáltatással/�személlyel�
� � � � � � � � � � �������
Csecsemıkor=és��
Kisgyermekkor�
�
�
�
�
�
�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
Kamaszkor�
�
�

�
Részlet�a�saját�modellben�készült�hajléktalanság�térképrıl.�

A�térképek�elemzése�az�a�módszer,�ami�megmutatja:��

?� a�pszichoszociális�fejlıdés�jelentıs�életeseményeit�az�egyes�életút?szakaszokban;�

?� az� életeseményekben� bekövetkezett� fordulópontokat,� amelyek� a� hajléktalanság� felé�

sodorták�az�egyént;��

?� a�függıségi�kapcsolatok�mentén�mőködı�lakhatási�szituációkat,�amelyek�krízis�esetén�

megváltoztak,�és�bizonytalan�helyzeteket�teremtettek�a�lakhatásban;��

?� a�fedél�nélküli�helyzet�elkerülésére�használt�alternatív�szálláshelyeket;��

?� természetes�kapcsolatokat,�amelyek�krízis�esetén�nem�nyújtanak�biztonságos�támaszt;��

?� szolgáltatások�hiányát�és�a�mesterséges� támaszok�hajléktalan�szolgáltatásokban�való�

realitását.�

Az�elemzésben�a�nık�hajléktalanná�válásában�szerepet�játszó�események�és�okok�feltárása�e�

térképek� felhasználásával� történik.� A� személyes� életútban� az� események� –� lakhatás� ?�

kapcsolatok� között� felfedezhetı� ok� ?� okozati� összefüggések� megismerése� közelebb� visz� a�

hajléktalansághoz� vezetı� utak� megértéséhez.� A� hajléktalanság� elızményeit� feltáró� térkép�

alkalmas�lehet�egyfelıl�a�probléma�mélyebb�megismerésére,�szociális�diagnózis�készítéshez,�

Szüleivel�és�
testvéreivel�él.�
Születése�óta�
egészségkárosodása�
van.�

Átmenetileg�
visszakerül�a�családba.�

Sokszor�beteg,�több�
alkalommal�kezelik�
kórházban.�

Szülıi�ház.� Szülık,�6�testvér�

Kórház�

Nevelıotthon(ok)�

Szülık,�testvérek.�

Állami�gondozásba�
kerül�betegsége�miatt�
6�éves�korában.�

Gyámhatóság�
GYIVI�
Nevelıotthon(ok)�

Szülıi�ház.�

„Illeszkedni�kell�tudni.”� Az�élettörténet�kulcs�mondata.�
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másfelıl� a� hajléktalanság� megelızése� érdekében� a� prevenció� hatásos� eszközeinek� és�

módszereinek� megtalálására.� A� disszertációban� 11� és� jelen� írásban� 2� fedél� nélküli� nı�

hajléktalanút�térképét�ismertetem.�

�

1.�Zita�története�

�

Zita� 37� éves,� alacsony� termető,� törékeny� nı.� Éppen� a� számítógépen� játszott,� amikor�

felfigyeltem� rá� a� melegedıben.� Nehéz� volt� eldönteni� róla,� vajon� hajléktalan?e,� vagy�

segítıként� van� jelen� a� teremben.� Az� egyik� hajléktalan� férfi� gyakran� megszólította� ıt,� és� a�

kettejük� közötti� közvetlen� kommunikáció� eldöntötte� elıbbi� kérdésemet.� Zita� állami�

gondoskodásban� nıtt� fel.� Hajléktalanság� élmények� és� költözések� többször� visszatérı�

események� az� életútban,� amikor� az� asszony� lakhatásból� hajléktalanságba,� késıbb� ismét�

lakhatásba�került,�és�így�váltakozott�a�szálláshelyek�elıfordulása�attól�függıen,�kivel,�hol�és�

milyen�körülmények�között�élt.�Legutolsó�lakásban�töltött�idıszaknak�a�férje�részérıl�a�hőtlen�

megcsalás� vetett� véget.� A� házastársi� megcsalás� elıtt� férje� gyakran� bántalmazta� ıt� és�

gyermekeit.� Miután� Zita� elhagyta� férjét,� albérletben� lakott� rövid� ideig,� és� ezután� a�

gyerekekkel� együtt� egy� fıvároshoz� közeli� barlangba� költözött.� Néhány� hónappal� késıbb�

gyermekeit� nevelıszülıknél�helyezte� el� a�hatóság,� és� ezután� egyedül�maradt.� Jelenleg� a�nı�

egy�hajléktalanokból�álló�csoport�tagja,�akikkel�közösen�bérel�lakást,�de�nem�szeret�ott�lakni.�

A�bérlıtársak�férfiak,�akik�egymást�szeretik,�és�így�már�nem�olyan�jó�együtt�lakni�velük.�A�

melegedıbe�rendszeresen�bejár,�az�éjszakákat�rendszerint�az�utcán�tölti.�

A�hajléktalan�útról�készített� térképen�ebben�az�esetben,�az�életút?szakaszokban�a�születéstıl�

kezdve�azoknak�az�életeseményeknek�van� jelentısége�a�hajléktalanná�válásban,�amelyek�az�

állami� gondoskodáshoz� kapcsolódnak� és� az� intézeti� nevelkedés� következményei.� Az�

életesemények� mellett� a� lakhatás� serdülıkorral� bezárólag,� szintén� a� gyermekvédelmi�

elhelyezési� formákat� mutatja� a� térképen.� Anyjától� való� nagyon� korai� elszakadás� után� az�

állami� gondoskodás� szinte� kizárólagossá� tette� a� lakhatásban� és� a� kapcsolatokban� a�

gyermekvédelem� területén� szóba� jöhetı� nevelıotthoni� és� nevelıszülınél� történt� lakhatást,�

valamint� a� nevelı� személyekkel� és� a� kortársakkal� kialakított� kapcsolatot.� Az� életútban� a�

kamaszkorban� jellemzı� identitás� keresés� a� szabályok� alóli� mentesülés� lehetıségeinek�

kipróbálását�is�jelentette,�amire�a�szökések�mutatnak�rá�ebben�az�életút?szakaszban.�Elszökni�

a� gyermekvédelembıl� egyenlı� volt� a� hajlék� nélküli� helyzettel� ?� Zita� esetében� is� ?,� hiszen�

befogadó� személy� vagy� biztonságos� alternatív� lakhatási� forma� hiányában� az� utcai�
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szálláshelyen�töltött�éjszakák�jelentették�serdülıkorban�az�elsı�hajléktalanság�élményt�a�lány�

életében.� Fordulópontot� jelentett� az� életútban,� amikor� a� lány� 18.� éves� korában� néhány�

hónapig� anyja� lakásában� élt.� A� fiatal� lány� és� az� anya� kapcsolata� tele� volt� feszültséggel.� A�

szülı?gyermek�kapcsolatban�elmérgesedett�viszony�a�lakás�elhagyására,�és�anyjával�kialakult�

kapcsolat�megszakítására�késztette�a� lányt.�Három�hónap�gyermekvédelmen�kívüli� lakásban�

történt�lakhatás�után,�a�fiatal�lány�utcai�szálláshelyeken�aludt�és�kapcsolatai�fıként�hajléktalan�

szolgáltatásokhoz�és�hajléktalanokhoz�kötötték.��

A� hajléktalanság� térképen� látható,� hogy� a� lakhatást� tekintve� a� következı� fordulópont� a�

munkavállalással� következett� be� a� nı� életében.� A� munkajövedelem� elegendı� volt� egy�

albérleti� lakásra,� amit� igyekezett� egyedül� fenntartani.�Zita�ebben�az� idıszakban� ismerkedett�

meg�késıbbi� férjével,� akivel� rövid�együtt� járási� idıszak�után�házasságot�kötött.�A�házasság�

nem�hozott�változást�a�lakhatásban,�mivel�a�gyerekekkel�kiegészült�család�albérletben�lakott,�

amit�a�fiatal�felnıtt�lány�keresetébıl�tartottak�fenn.�A�házasságban�gyülekeztek�a�megoldatlan�

problémák.� Az� asszony� férje� nagyivó� volt,� akinek� az� alkohol� mellett� szenvedélyévé� vált� a�

játékgépek� világa.� A� házasságban� a� férj� szenvedélybetegsége� és� bántalmazó� viselkedése�

állandó� konfliktushelyzetet� jelentett� a� párkapcsolatban.� Az� asszony� harmadik� gyermekét�

várta,� amikor� úgy� döntött,� hogy� a� gyermekekkel� együtt� elköltözik� férjétıl.� Ebben� a�

helyzetben�krízisszálláson� talált�menedéket�néhány�napra,�ami� ismételten�a�hajléktalanságot�

eredményezte� a� gyermekeit� maga� mellett� tartani� akaró� asszonynak.� Ezután� a� lakhatási�

helyzetben� elıállt� változás� egy� olyan� alternatíva� lett,� ahol� az� asszony� köztes� megoldást�

választott� a� gyermekeivel� való� együttélésre.� Zita� saját� lehetıségeit� felmérve� egy� elhagyott�

barlangba� költözött� a� gyerekekkel� együtt,� ahová� nem� sokkal� késıbb� férje� is� követte.� A�

barlangszálláson� élı� nı� megpróbálta� rendezni� férjével� párkapcsolatát,� azonban� ez� nem�

sikerült.�A�férfi�durva�viselkedése�és�szenvedélybetegsége�nem�változott.�A�család�ebben�az�

idıszakban�egy� segítı� szolgálattól� különféle� adományokat�kapott� az�„otthonos”� életre,� és� a�

szolgálat�mellett�természetes�támaszként�barátnıje�jelenlétét�is�maguk�mellett�tudták.�A�baráti�

kapcsolatból� férje� és� a� barátnı� között� szerelmi� kapcsolat� alakult� ki,� és� ez� a� változás�

költözésre� késztette.� Az� asszony� gyermekeivel� elhagyta� a� barlangszállást,� és� elköltözött� a�

férjétıl.� Ezután� a� gyermekek� érdekében� segítséget� kért� a� gyermekvédelemtıl.� A� hatóság� a�

gyerekeket�nevelıszülıhöz�helyezte�el,�akiket�Zita�havonta�egyszer�meglátogat.�Az�asszony�

rendszeres�szociális� jövedelemmel�rendelkezik,�amibıl�albérleti�díjat�fizet.�A�hajléktalanság�

út�ebben�az�esetben� tele�van�olyan�próbálkozásokkal,�amivel�a�hajléktalanná�vált�nı�fıként�

gyermekei�számára�szeretett�volna�lakhatást�kialakítani.�A�próbálkozások�rendre�sikertelenek�
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voltak,� és� a� hozzátartozói� kapcsolatokban� ?� elıbb� az� anyával,� késıbb� a� férjjel� ?� kialakult�

krízishelyzetek�elıhívták�a�serdülıkorban�kipróbált�fedél�nélküli�életet.�

Hajléktalanút?térkép�
�
�

�
Zita�37�éves,�hajléktalan�útja�

(A�nyilak�jelzik�az�oksági�kapcsolatot.)�
�
Életszakasz�����������Életesemények����������������Lakhatási�helyzet� ������Kapcsolat� szolgáltatással/�
személlyel�
�
� � � � � � � � � � �������
Csecsemıkor�
kisgyermekkor�
�
�
�
�
�
�
Kamaszkor�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
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�
�
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�
�
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�
�

Anyja�15�éves�volt,�
amikor�megszülte�ıt.�
Csecsemıkorában�
állami�gondozásba�
kerül.��

Sokszor�elszökik�az�
intézetbıl�vagy�a�
nevelıszülıtıl.�1.�
hajléktalan�élmény.�

Visszaviszik,�vagy�
magától�visszamegy�a�
GYIVI?be.�

Nevelıotthon.�
Nevelıszülı�háza�

GYIVI�
Nevelıotthon�
Nevelıszülık�

Utcai�szállás�

GYIVI�
Nevelıotthon�

Kortárskapcsolatok�

„Mielıbb�lakáshoz�jutni�és�a�gyerekeket�
elhozni.”�

Nevelıotthon�

18�éves�korában�
kikerül�az�intézetbıl.��
3�millió�forintot�kap�az�
államtól.�Anyjához�
költözik.�

Anyja�háza� Anyja�

3�hónap�alatt�elfogyott�
a�pénz.�Anyjával�való�
kapcsolata�
konfliktusos.�

Ellentmond�anyjának,�
aki�kiadja�az�útját.��
Bp?re�utazik.�2.�
hajléktalan�élmény.�

Utcai�szállás� Nappali�melegedı�
Hajléktalanok.�

Albérlet�
Kórházban�dolgozik,�
takarító,�majd�
segédápoló.�

Kórház,�mint�
munkahely�

1�
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Életszakasz�����������Életesemények����������������Lakhatási�helyzet� ������Kapcsolat� szolgáltatással/�
személlyel�
�
� � � � � � � � � � �
Fiatal�felnıttkor�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Felnıttkor�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Megismerkedik�a�
férjével.�Házasságot�
kötnek.��

Albérlet�
Férj�

Két�gyermek�születik,�
amíg�albérletben�
laknak.�

Férje�nagyivó,�
játékgépezik,�és�
rendszeresen�
bántalmazza�ıt.�

3.�gyermekével�
várandós,�amikor�
költözik�az�albérletbıl,�
elhagyja�a�férjét.�

Utcai�szállás�
(Barlangszállás)�

Gyerekek�
�
Krízisszállás�

Krízisszállás�

Aggódik,�hogy�állami�
gondozásba�veszik�a�
gyerekeket,�ezért�
beköltözik�egy�
barlangba�a�
gyerekekkel,�ahová�a�
férje�követi.�3.�
hajléktalan�élmény.�

Gyerekek�
Férj�

M.�M.�
Szeretetszolgálat�

Férje�viselkedése�nem�
változik,�bántalmazza�
a�gyerekeket�és�ıt.��
�

Eljön�a�barlangból�a�
gyerekekkel.�

Utcai�szállás�
(Barlangszállás)�

Férj�

Gyerekek�

Segítséget�kér�a�
TEGYESZ?tıl.�

TEGYESZ�

Barátnıje�elszerette�a�
férjét.�

Barátnı�

2�
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Életszakasz�����������Életesemények����������������Lakhatási�helyzet� ������Kapcsolat� szolgáltatással/�
személlyel�
� � � � � � � � � � �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
A�hajléktalanút�ebben�az�esetben�az�állami�gondozásból�a�hajléktalanságba�vezetı�közvetlen�

útról� szólt.� A� hajléktalanságot� elıidézı� fıbb� életesemények� a� biztonságot� nyújtó� család� és�

interperszonális�kapcsolatok�hiánya�gyermekkorban,�és�késıbbi�életszakaszban�a�kapcsolatok�

erodálódása,� konfliktusok� a� házasságban,� stabil� és� tartós� lakhatás� hiánya� felnıttkorban,�

visszatérı�hajléktalanság�élmények�a�kritikus�életesemények�idején.��

A� fenti� térképen� megjelenı� szolgáltatások� a� gyermekvédelmet� és� a� hajléktalan� ellátást�

mutatják.� Az� elıbbi� a� gyermekek� családból� történt� kiemelésekor� és� a� szülı� –� gyerek�

kapcsolattartásban�jelentkezett,�az�utóbbi�serdülıkortól�kezdve�szerepet�játszik�a�szükséglet?

kielégítésben.�

Állami�gondozásba�
kerülnek�a�gyerekek� Utcai�szállás�

Nevelıszülık�
Gyerekek�

TEGYESZ�

Havonta�egyszer�
találkozik�a�
gyerekeivel.�

Négy�hajléktalan�
férfival�együtt�
albérletbe�költözik.�

Albérlet� Hajléktalan�férfiak�
�
Nappali�melegedı�

Nem�szeret�az�
albérletben�lakni,�mert�
a�lakótársak�
homoszexuális�
kapcsolatban�élnek.�

Gyakran�tölti�az�
éjszakákat�az�utcán,�
éjszakai�
buszjáratokon.�Nappal�
a�melegedıben�
tartózkodik.�

Nappali�melegedı�

Baleseti�járadékból�él,�
munkahelyi�balesetbıl�
kifolyólag�állapították�
meg.�

3�
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2.�Ancsa�története�

Ancsával�elızı�este�az�utcai�munkások�beszélték�meg�az�interjút.�A�hely,�ahová�megérkeztem�

nagy� forgalmú� út� mellett� volt,� ahol� naponta� több� ezer� kocsi� megy� át.� Egy� keskeny� sáv� az�

autóút� és� a� járda� között,� ahol� két� személy� alvóhelye� található.� Matracok,� takarók,� ruhák,�

élelmiszer,� és� két� kutya,� akiket� befogadtak.� Ancsa� már� a� fólia� takaró� alatt� pihent�

kiskutyájával,�amikor�megérkeztem.�A�mellette� lévı�fekhelyen�a�férfi�esernyıt� tartott�a�feje�

fölé,�és�egy�másik�fekete�kutyát�melegített.�A�férfi�szólt�Ancsának,�aki�kibújt�a�takaró�alól,�és�

miután�megismerkedtem�vele,�fizetség�nélkül�vállalta�a�beszélgetést.�Ekkor�már�erısen�esett�

az� esı,� ezért� a� közeli� kıház� ereszébe� húzódtunk� be.� Ancsa� jó� kommunikációs� készséggel�

rendelkezik,� pergın� válaszolt� a� kérdéseimre.� Története� rossz� házasságokról,� válásokról� és�

munkanélküliségrıl�szólt.�

A� hajléktalanság� út� térképen� ebben� a� történetben� az� elsı� traumát� a� nı� életében� az� anyától�

való�koragyermekkori�elválás�jelentette.�A�szülıanyja�nem�sokkal�születése�után�elhagyta�ıt,�

és� az� apa� újraházasodása� után� kialakult� családban� nevelkedett� fel� a� testvérekkel� együtt.� A�

serdülıkorban� lévı� lány� és� nevelıanyja� kapcsolata� konfliktusoktól� volt� terhes,� apja�

alkoholivásba� merült,� ezért� nem� sokat� törıdött� kamaszkorú� lányával.� A� lány� csupán� 14�

évesen� ismerkedett� meg� azzal� a� férfival,� akivel� egy� év� múlva� házasságot� kötött.� A�

házassággal�bekövetkezett�fordulat�meghozta�a�vágyott�szabadságot�a�fiatal�lány�számára.�A�

szülıi� házból� férje� lakásába� költözött,� és� 16� éves� korában� megszülte� elsı� gyermekét.� A�

társkapcsolat� nem� úgy� mőködött,� ahogyan� szerette� volna,� ezért� alkalmi�

partnerkapcsolatokban�találta�meg�a�számára�fontos�érzelmeket.�A�házasság�felbontására�21�

éves�korában�került�sor,�és�ezután�gyermekével�albérletbe�költözött.�Ancsa�a�gyermeknevelés�

mellett�dolgozott�és�vezette�a�háztartást.�A�házasság�után�pénzügyi�gondjai�nem�voltak,�mivel�

a� munkájából� képes� volt� eltartani� magát� és� gyermekét.� Két� év� múlva� megismerkedett� egy�

férfival,�akivel�rövid�együtt�járási�idıszak�után�összeházasodott.�Az�új�házasság�a�lakhatásban�

is� változást� hozott� az� asszony� számára,� mivel� korábban� beadott� lakásigénylésére� „tanácsi”�

bérlakást� utaltak� ki� a� család� számára.� A� házasságban� megszületett� második� gyermeke.� A�

munkavállalás�és�a�lakhatás�összekapcsolódott�férje�gondnoki�állásában,�és�ezért�bérlakásból�

szolgálati�lakásba�költöztek.�Az�asszony�ebben�az�idıben�stabil�munkahelyen�dolgozott,�amit�

a� férj� állása�miatt� hagyott� el,� ugyanis� a� lakást� csak� akkor� kapták�meg,� ha� ı� gondnok� férje�

mellett� gondnok?helyettesként� dolgozott.� A� lakás?és� munkahelyváltás� feszültségekkel� teli�

idıszak� volt� az� asszony� számára,� amiben� sokáig� nem� talált� nyugalmat.� A� férfi?nı�

kapcsolatban� fıként� a� második� férj� féltékenykedése� miatt� voltak� problémák.� A� férfi�
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féltékenysége�kezdetben�az�elsı�házasságban�született�gyermek�felé�irányult,�majd�késıbb�az�

asszony� viselkedésében� keresett� egyértelmő� okot� � a� hőtlenségre.� A� házasság� nem� tartott�

tovább,� mint� négy� év.� Az� asszonynak� elege� lett� a� férfi� állandó� számonkérésébıl,� ezért�

elköltözött�a�lakásból.�Szívességbıl�barátok,�ismerısök�fogadták�be�ıt�gyermekeivel,�akiknél�

néhány�napig�vagy�hétig�kapott�szállást.�Az�asszony�elsı�férje�elvette�tıle�idısebb�gyermekét,�

amikor�egy�alkalommal�a�kapcsolattartásról�nem�vitte�haza�a�férfi�a�gyermeket,�hanem�saját�

lakásában� tartotta.�Késıbb�megegyeztek�a�gyermek�apánál� történı�elhelyezésérıl,� és�emiatt�

az� asszony� fiatalabb� gyermekét� nevelte� fel.� Az� állandó� vándorlásnak� vége� lett,� amikor�

albérletbe�költözött�gyermekével.�Az�asszony�munkajövedelmébıl�tartotta�fent�az�albérletet,�

ahol� gyermekével� élt� együtt.� A� hajléktalanság� közvetlen� elızménye� az� életútban� a�

munkanélküliség�volt.�Az�asszony�40�éves�korában�veszítette�el�állását.�Új�munkahelyet�nem�

talált,� mivel� életkora� miatt� számos� helyrıl� utasították� el� munkakeresı� próbálkozásait.�

Gyermeke� ebben�az� idıszakban�érettségi� elıtt� állt,� és� egy�párkapcsolat�miatt� elköltözött� az�

asszonytól.� A� munkahely� elvesztése� után� nem� sokkal� felmondta� az� albérletet� az� asszony,�

hiszen�ahogyan�ı�fogalmazott,�pénz�nélkül�nem�lehetett�albérletet�fizetni.�A�munka,�gyermek�

és� lakhatás� elvesztésének� hármas� élménye� a� hajléktalanságot� eredményezte.� Az� asszony�

kezdetben�utcai�szálláshelyeken�aludt�más�hajléktalan�emberekkel�együtt,�és�próbált�munkát�

találni�magának.�Alkalmanként�sikerült,�és�ilyenkor�volt�elegendı�pénze�arra,�hogy�átmeneti�

szálláson� aludjon.� A� munkalehetıség� megszőnése� után� fedél� nélküliként,� utcai�

szálláshelyeken�alszik.�A�férfi,�aki�mellette�feküdt�az�alvóhelyen�csupán�barát,�aki�védelmet�

nyújthat�számára.�

Ebben� a� történetben� az� életút� kritikus� idıszaka� a� serdülıkorban� kötött� házasság� és� a�

társkapcsolat� viszonylag� gyors� felbontása� volt.� A� történetben� szereplı� nı� fiatal� felnıttként�

volt�túl�az�elsı�házasságon�és�gyermekszülésen.�A�második�házasságnak�a�férfi�féltékenysége�

miatt� lett�vége.�A�második�házasság�után�szívességi� lakhatási�periódus�és�albérleti� lakhatás�

következett.�A�lakhatás�változó�formái�mellett�a�munkahely�biztonsága�megélhetést�jelentett�

a� nı� és� gyermeke� számára.� Újabb� fordulatot� a� munkahely� elvesztésével� kialakult� szociális�

krízishelyzet� okozott� életében.� A� hajléktalanságot� elıidézı� tényezık� között� találjuk� a�

társkapcsolatok� válsághelyzeteit� és� a� munkahely� elvesztését.� Az� asszony� jövedelem� nélkül�

nem�volt�képes�megtartani�az�albérleti�lakhatást,�és�alternatíva�hiányában�fedél�nélkülivé�vált.��

�

�

�

�
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Hajléktalanút?térkép�
Ancsa�48�éves,�hajléktalan�útja�

(A�nyilak�jelzik�az�oksági�kapcsolatot.)�
�
Életszakasz�����������Életesemények������������������������ Lakhatási�helyzet� ������� � �Kapcsolat��

����������szolgáltatással/személlyel�
� � � � � � � � � � �
Csecsemıkor�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Kisgyermekkor�
�
�
�
�
Kamaszkor�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Fiatal�felnıttkor�
�
�
�
�
� � � � � � � � � � �
�
�
�
�
�

Anyja�elhagyja,�
amikor�megszületik.�

Apja�megnısül,�
nevelıanya�kerül�a�
családba.�

Apja�lakása� Apja�és�egy�fiútestvér�

Férj�lakása�

Apja,�nevelıanyja,�a�
nevelıanya�gyermeke,�
testvére.�

„Annyira�embernek�érzem�magam,�hogy�ne�
alázzon�meg�azért,�mert�hajléktalan�vagyok!”�

Kistestvére�születik:�
apja�és�nevelıanyja�
közös�gyermeke.�

Apja,��
nevelıanya,��
testvérei.�

Apja�nagyivó.�
Rendszeres�a�
konfliktus�
nevelıanyjával.�

14�évesen�
megismerkedik�egy�
fiúval,�párkapcsolat.�

Fiúbarát�

15�évesen�
korengedménnyel�
házasságot�köt.� Férj�

16�évesen�születik�
meg�a�gyermeke.� Férj�

Gyermek�

Nem�mőködik�a�
házasság,�alkalmi�
kapcsolatai�vannak�

Férj�
Gyermek�
Alkalmi�kapcsolat�
férfiakkal.�

21�éves,�amikor�
elválik�a�férjétıl,�és�
elköltözik�a�gyerekkel.� Albérlet� Gyerek�

Megismerkedik�egy�
férfival,�és�rövid�
együtt�járás�után�
feleségül�megy�hozzá.�
23�éves.�

Tanácsi�bérlakás� 2.�férj�
Gyerek�

1�
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Életszakasz�����������Életesemények������������������������ Lakhatási�helyzet� ������� � �Kapcsolat��
����������szolgáltatással/személlyel�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Felnıttkor�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � � � � � � � � � �������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Férje�féltékeny�a�
gyermekre,�ezért�nem�
szereti�ıt.�

2.�férje�gondnoki�állást�
vállal,�ezért�
beköltöznek�a�
gondnoki�lakásba.�
Felmondja�a�bérlakást.�

Gondnoki�lakás�

2.�férj�
Gyerekek�

Megszületik�a�2.�
gyermek.�

1.�férje�
kapcsolattartásról�nem�
viszi�vissza�a�gyereket,�
nála�marad,�ı�neveli�
fel.�

1.�férj�
1.�gyerek�

2.�férj�
Gyerekek�

2.�férjétıl�elválik.�
Gyermekeivel�él�és�
dolgozik��

Ismerısöknél�
átmenetileg.�
�
Késıbb�albérlet�

Gyerekek,��
Ismerısök.�
�
Munkahely�

Munkanélküli�lesz.�
Gyermeke�elköltözik�
az�otthonából.�

40�évesen�a�
munkáltatók�
rendszerint�elutasítják�
álláskereséskor.�

Nincs�munkája,�nem�
tudja�fizetni�az�
albérletet.�

Utcai�szállás� Hajléktalanok�

Ha�van�jövedelme,�
átmeneti�szállón�
alszik.�

Átmeneti�szállás� Átmeneti�szállás�

Munka�és�pénz�nélkül�
utcán�van.�Egy�férfi�
van�mellette,�aki�barát.� Utcai�szállás� Hajléktalanok�

Utcai�szociális�munka�

Fiatalabb�gyermekével�
él�együtt,�és�dolgozik.�

Albérlet� 2.�gyerek�

2�
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A�hajléktalanság�folyamata�és�okai�nıknél�

�

A� nık� hajléktalanná� válásában� –� az� elızı� alfejezetben� ?� megismert� utak� magyarázattal�

szolgálnak� annak� megértésére,� hogy� melyek� lehetnek� a� hajléktalanság� irányába� mutató,�

válsághelyzetet�okozó�tényezık�az�életútban,�miképpen�változott�a�válsághelyzetekben�a�nık�

lakhatási� helyzete,� és� kinek� a� segítségére� támaszkodhattak� a� sorsfordító� életesemények�

idején.��

A� hajléktalanság� folyamatában� a� válsághelyzetek� kihatása� nemcsak� a� lakhatásból� való�

kicsúszásban� érhetı� tetten,� hanem� a� támogató� kapcsolatok� mőködésében� is.� A� nık�

történeteiben� az� egyén� köré� épülı� környezeti� támogatórendszer� roppant� kevés� kapcsolatot�

foglal� magába.� A� hajléktalan� nık� felnıtt� családtagokkal� való� kapcsolata� a� nukleáris�

családban� jellemzıen� konfliktussal� terhelt,� instabil� és� labilis� az� életútban,� és� az� ilyen�

viszonyok�következménye�a�kapcsolat�felbontása�vagy�elhagyása�volt�a�nık�részérıl.��

A�hajléktalanná�válás�útján�az�interperszonális�kapcsolatoknál�is�kevesebb�jelentısége�van�a�

nık� életében� a� szolgáltatásoknak� általában.� Az� életútban� egy?két� esetben� fedezhetı� fel�

szolgáltatás� a� hajléktalanságot� megelızıen,� ilyenkor� a� támogatás� legfıbb� funkciója� a�

kríziskezelés�és�a�kárenyhítés�(például�gyermekek�állami�gondozásba�vétele�a�bántalmazó�apa�

veszélyeztetése� okán,� vagy� nı� szenvedte� el� a� bántalmazást,� és� a� rendırség� foglalkozik� az�

esettel).� Így� tehát�prevenciót� jelentı� szolgáltatásokkal� (pl.� családsegítés,� párterápia,� stb.)� és�

beavatkozásokkal�elvétve�lehet�találkozni�a�nık�életében�az�otthontalanná�válást�megelızıen.�

A� hajléktalanút?térképeken� megkíséreltem� a� nık� hajléktalanná� válásának� tipikus� útjait� egy�

modellben�felvázolni�az�orientációs�családból�elindulva�a�hajléktalanság�bekövetkeztéig.�Úgy�

vélem,�hogy�a�krízisesemények,�a� lakhatási�helyzet�és�a�kapcsolatok�mőködésének�együttes�

hatása� vezet� a� hajléktalansághoz,� aminek� a� nık� esetében� két� egymástól� jól� elválasztható�

típusát�találtam.��

Az�egyik�az�állami�gondozástól�elindulva�követi�nyomon�a�hajléktalanságba�vezetı�„karrier”�

állomásait.� İk� teljes� mértékben� a� deprivált� társadalmi� csoportba� tartoznak,� akik� abszolút�

kiszolgáltatottak� mások� akaratának,� velük� szembeni� cselekvésének,� és� intézményes�

rendszerekben�találták�meg�a�szükséglet�kielégítéshez�nélkülözhetetlen�módokat.��

A� másik� úton� családi� életbıl� váltak� hajléktalanná� a� nık.� Családból,� ahol� rengeteg�

diszfunkcionális�mőködés�fedezhetı�fel,�ahol�a�kapcsolatok�konfliktusokkal�terheltek,�ahol�a�

nı�alárendelt�helyzetben�eltőri�a� tekintélyszemély� (szülı,� férfi)�deviáns�viselkedését,�ahol�a�

kapcsolatok� rendszerint� válással� vagy� elhagyással� értek� véget.� A� családi� elızmények�

közvetlen� vagy� közvetett� módon� járultak� hozzá� a� nık� hajléktalanságához.
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A�hajléktalanutak�alapján�a�nık�hajléktalanná�válását�elıidézı�rizikótényezık:�

?� állami�gondozásban� jellemzıen� intézményi� szocializáció,�a�család�hiánya�

csecsemıkortól�nagykorúságig;�

?� deviáns� viselkedés� kisgyermekkortól,� a� társadalmi� normákkal� és�

értékekkel�ellentétes�viselkedés;�

?� a� normasértı� cselekmények� rendszeres� büntetése� gyermekkorban,� a�

szabadságot�korlátozó�büntetési�formákkal;�

?� szülı(k)�deviáns�viselkedése�a�családban,�aminek�elszenvedıje�a�gyermek;�

?� nı�?�aki�feleség,�anya�?�és�gyermekének�bántalmazása�a�családban;�

?� párkapcsolati� konfliktus� destruktív� kimenetelei� (bántalmazás,� elhagyás,�

szenvedélybetegség,�pszichiátriai�betegség,�stb.);�

?� tárgyvesztéssel�járó�válsághelyzetek�(hozzátartozó�halála,�válás);�

?� szociális� krízishelyzetben� (pl.� munkanélküliség� miatt,� vagy� bőnözıi�

csoport�szerzi�meg�a�lakást)�a�lakhatás�elvesztése;�

Mindezek�a�hajléktalanság�kialakulását�veszélyeztetı�tényezık�önmagukban�nem�feltétlenül�

vezetnek�hajléktalansághoz.�A�hajléktalan�nıknél�az�életutakat�végignézve,�a�rizikótényezık�

halmozódásáról� beszélhetünk� a� hajléktalanná� válásban,� ahol� a� nık� válsághelyzetekben�

megtett�helyreállítási�vagy�változás�irányába�mutató�cselekvései�rendre�kudarccal�végzıdtek.��

A� hajléktalan� nık� történeteiben� nincs� nyoma� olyan� szolgáltatásnak� a� hajléktalanságot�

megelızıen,� ami� segített� volna� rendezni� a� párkapcsolati� konfliktust,� a� családi� viszályokat,�

megfékezte� volna� az� erıszakot,� vagy� hatékony� konfliktuskezelésre� tanította� volna� ıket.� A�

szolgáltatás�helyett� legfeljebb�a�hatóság�került� elı,� amikor� a�nı� igen�nagy� veszélyben�volt�

gyermekeivel�együtt.�

Álláspontom�szerint� fedél�nélkülivé�akkor�válik�az�egyén,�amikor�valamelyik�veszélyeztetı�

tényezı� (vagy� több� tényezı)� fennállása� esetén,� elveszíti� a� szükséglet� kielégítésben�

biztonságot� jelentı� lakhatást,� és� erıforrást� jelentı� kapcsolatok� nélkül� marad.� A�

mikroközösségben� kialakult� súlyos� problémák� és� konfliktusok� makrotársadalmi� szinten�

jelentkezı�problémákkal�(pl.�munkanélküliség,�szegénység,�lakásszektor�mőködése,�stb.)�ok?

okozati� viszonyban,� felerısítik� az� egyén� lakhatási� krízisét,� aminek� a� lakásban� maradáshoz�

szükséges� erıforrások� hiányában,� következménye� a� lakhatás� elvesztése,� a� lakásnélküli�

helyzet.��

A� hajléktalan� nıkkel� készített� interjúk� elemzése� lehetıséget� ad� arra,� hogy�

meghatározzam�azokat�a�nıi�csoportokat,�akiknél�a�hajléktalanság�veszélye�kialakulhat.��

�
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1.�Család�nélküli�állami�gondozottak�

Csecsemıkorban� állami� gondoskodásba� került� nık,� akik� nevelıotthonban� vagy�

nevelıszülıvel� éltek� 18.� éves� korukig,� és� családtagjaikról� gyermekkorukban� alig�

hallottak,� velük� nemigen� találkoztak.� Az� állami� gondoskodás� után,� egy� kevés� idejő�

átmeneti�lakhatást�követıen,�fedél�nélküliek�lettek.�

2.�Családon�belüli�erıszakot�elszenvedık�gyermek�nélkül�

Nık,� akik� apjuk,� férjük,� élettársuk� szenvedélybetegségét� és� bántalmazását� hosszú� éveken�

keresztül� elszenvedik,� és� tehetetlenek� a� deviáns� viselkedéssel� és� a� bántalmazó� uralmával�

szemben.�Ezek�a�nık�nem�tudnak�kilépni�az�erıszak?kapcsolatokból�fiatal�életkoruk�vagy�a�

bántalmazó�terrorja�miatt.�A�családon�belüli�erıszakot�elszenvedı�nık�gyermekeiket�védik�a�

bántalmazástól,� és� miután� elveszítik� gyermekeik� gondozásának� feladatát,� akkor�

elmenekülnek�a�kapcsolatból.�

3.�Konfliktusokkal�terhelt�kapcsolatban�élık�

A�nı?férfi�kapcsolat�konfliktusokkal�terhelt�a�családban,�és�ezekre�a�konfliktusokra�nincsenek�

konstruktív� megoldások.� A� nık� gyakran� a� kapcsolatból� való� kilépéssel� vetnek� véget� a�

viszályoknak,�majd� az�újrakezdésben�bízva� az�új� társkapcsolattól� remélnek�boldogságot.�A�

nık� érzelemvilága� labilis,� problémakezelési� képességük� alacsony� fokú,� és� egy� következı�

kríziseseményre� destruktívan� válaszolnak� (pl.� alkoholivás,� lakáseladás,� pszichiátriai�

betegség,�stb.).�

4.�Szenvedélybetegek�és�mentális�zavarokkal�küzdık�

Az� egyén� pszichoszociális� fejlıdésében� ?� különösen� serdülıkortól� ?,� olyan� problémák�

alakulnak�ki,�amelyek�a�személyiségfejlıdésben,�az�emberi�kapcsolatokban,�a�problémákkal�

való� megküzdést� tekintve,� károkat� okoznak.� Ártalomnak� nevezhetjük� az� alacsony�

önértékelést,�a�feszültség�tőrés�igen�alacsony�fokát,�a�problémakezelés�képességének�hiányát,�

bizalmi�kapcsolatok�nélkülözését.��

5.�Szociális�krízis�következtében�lakhatásuk�bizonytalanná�válik�

Szociális� krízisnek� tekintem� azt� a� helyzetet,� amikor� az� elemi� szükségletek� kielégítéséhez�

szükséges�feltételekbıl�számottevıen�veszít�az�egyén.�Ilyen�feltétel�lehet�a�jövedelem,�a�lakás,�

az�egészség,�az�élelem�és�az�ivóvíz.�Szociális�krízishelyzet�elıállhat�például�munkanélküliség,�

kilakoltatás,� lakásmaffia� lakásrablása,� betegség,� eladósodás� következtében.� Szociális�

krízishelyzetben� a� lakhatás� költségeinek� kifizetése� problémát� jelenthet,� és� ezzel� fennáll� a�

lakhatás�elvesztésének�veszélye�is.��

A� hajléktalansággal� veszélyeztetett� csoportokba� tartozók� a� fejlıdési� úton� felhalmozott�

pszichoszociális� hátrányokkal� küzdenek.� A� lakhatás� elvesztésével� ezekhez� a� csoportokhoz�
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tartozók� távolsága� még� jobban� növekszik� más� társadalmi� csoportoktól.� Végeredményben,� a�

krízisekkel�terhelt�életútban�az�egyén�elsodródik�a�támogató�rendszerektıl,�és�magára�marad.��

A� hajléktalanság� veszélyét� magukban� hordozó� csoportok� számára� a� hajléktalanság�

kialakulásának� megelızése� roppant� fontos� feladat� volna.� A� prevenció� elsıdleges� színtere� a�

család,� ahol� az� együttélésben� kialakuló� problémák� kezeléséhez� konstruktív� megoldásokra�

lenne�szükség�a�nukleáris�család�fennmaradása�érdekében.�A�felnıttek�és�a�gyermekek�közötti�

kapcsolatok�megerısítésével�a�család�belsı�védelmi�rendszere�is� fenntartható,�ami�probléma�

esetén�hatásos�oltalmat�jelenthet�a�család�mőködése�érdekében.�

�

Konklúzió,�összegzés�

�

A� doktori� dolgozat� a� nık� hajléktalanságának� összetevıit� kívánta� megmutatni.� A� nık�

hajléktalanságát�megismerı�vizsgálatban�kegyetlen�történetekkel�találkoztam.�A�jelzıt�nem�az�

elrettentés� szándékával� használom,� hanem� annak� kifejezésére,� hogy� a� férfiakhoz� képest� a�

megismert�nık�gyermekkoruktól�kezdve�traumatizáló�környezetben�és�kapcsolatokban�éltek,�

ahol�a�lelki�sérülések�mellett�gyakori�volt�a�fizikai�és�a�szexuális�erıszak�életükben.�

A�kutatás�indulásakor�megfogalmazott�hipotézisben�két�területnek�feltételeztem�jelentıséget�a�

nık�hajléktalanságában:��

1)�elızményként�fıként�családi�és�kapcsolati�természető�okai�lehetnek�a�hajléktalanságnak;��

2)�a�kríziseseményeknek�szerepe�lehet�a�lakhatás�elvesztésében;��

A� mélyinterjú� módszerrel� felvett� interjúk� elemzésével� választ� kaptam� a� hipotézisben�

megfogalmazott�feltevésekre.�Az�elemzésben�alkalmazott�„Hajléktalan�út�térkép”�alkalmas�a�

vizsgálati� személy� életútjának,� lakhatási� helyzetének�és�kapcsolatainak� elemzésére� az� egyes�

életútszakaszokban.� A� térkép� jól� illusztrálja� az� életesemények� hatására� kialakuló� oksági�

kapcsolatot� e� három� dimenzió� között.� Így� tehát� a� térkép� alkalmas� a� hajléktalanság�

elızményének�hiteles�bemutatására.���

�

A�hipotézis�igazolása:��

�

1)�A�hipotézis�elsı�részét�úgy�vélem,�sikerült�igazolni�a�hajléktalanút?térkép�segítségével.�A�

nık�többségénél�családi�krízisek,�kapcsolati�problémák�és�támogató�kapcsolatok�gyengesége�

vagy� hiánya� játszott� közvetlen� szerepet� a� lakhatás� elvesztésében.� Fı� problémaként�

szülıi/házastársi�deviancia,� erıszak,�kapcsolat?veszteség� jelentkezett� életükben,�ami�egy� idı�

után� menekülésre� késztette� ıket.� Szinte� egyedüli� alternatíva� az� otthon� elhagyása� volt�
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számukra,�és�egy?két�kitérıt�(pl.�albérlet)�követıen,�utcán�vagy�menhelyen�aludtak,�és�fedél�

nélküliek�lettek.�

2)�Ugyancsak�a�hajléktalanút?térkép�tartalmazza�azokat�az�életeseményeket,�amelyek�az�életút�

meghatározó� fordulópontjai,� és� amelyek� természetszerően� jelölnek� életútszakaszokat� és�

változásokat� a� nık� életében.� A� térképeken� nyomon� követhetı� utakban� a� fejlıdési� krízisek�

mellett�ott�vannak�azok�a�krízisek,�amelyek�az�együttélésbıl,�a�párkapcsolati�konfliktusból,�a�

szerepek�ütközésébıl�alakultak�ki�a�nık�életében.�Ezen�válsághelyzetek�megoldatlansága� és�

halmozódása� egyensúlybomlást� okozott� a� családi� mőködésben� éppúgy,� mint� a� nık�

szerepeiben,�családon�belüli�és�kívüli�kapcsolataiban.�Gyakori�válsághelyzet�a�nık�életében:�

állami� gondoskodás� és� szülı� nélküli� gyermekkor,� szülıi� deviancia� és� bántalmazás�

gyermekkorban,�korai�házasságkötés�és�menekülés�a�szülıi�házból�vagy�állami�gondozásból,�

házastárs/élettárs� deviáns� viselkedése,� erıszak� a� családban,� férj� halála� vagy� válás.� A�

megismert� életutak� alapján� az� is� látszik,� hogy� a� nık� hosszú� ideig� eltőrték� alárendelt�

helyzetüket� a� családban,� és� menekülésre� akkor� szánták� el� magukat,� amikor� saját� vagy�

gyermekeik�életét�látták�veszélyben.��

A� nık� hajléktalanságát� feltáró� kutatás� lezárásaként� a� következı� konklúziókat� fogalmazom�

meg:�

1)� Az� látszik� kirajzolódni,� hogy� a� nık� hajléktalanságában� kevesebb� része� van� a� makro�

strukturális�okoknak�(mint�például�gazdasági�válság,�munkanélküliség,�anómia),�és� inkább�a�

család� mőködésében� fellelhetı� zavaroknak,� deviáns� viselkedési� formáknak,� kapcsolati�

konfliktusoknak� jelentıs� a� szerepe.� Ezek� a� hajléktalanságra� ható� tényezık� a� család�

mőködésének� minıségét� rombolják,� ahol� a� nık� alárendelt� helyzete� a� végletekig� kiélezıdik,�

ahol�az�emberi�méltóság�és�élet�valóságosan�veszélyben�van.��

2)� Az� életutak� alapján� megfogalmazható,� hogy� a� hajléktalan� nık� korábban� sérülékeny�

családban�éltek,�mind�az�orientációs,�mind�a�konjugális�családban.�A�családi�kohézió�gyenge,�

a�nık�védtelenek,�a� családban�alárendelt,�kiszolgáltatott�helyzetben�élnek�gyermekeikkel.�A�

hatalom� képviselıi� szülık,� férjek,� élettársak� erejükkel� visszaélnek,� és� olyan� cselekvéseket�

visznek�véghez,�amivel�testi,�lelki�fájdalmat�okoznak,�és�megalázó�helyzetekbe�kényszerítik�a�

nıket.�

3)� A� nık� hajléktalanságának� másik� jellemzı� útja� a� koragyermekkortól� kezdıdı� állami�

gondoskodás,� és� ezzel� együtt� a� család� hiánya.� Ezen� az� úton� megfigyelhetık� az� állami�

gondoskodás�rendszerhibái�a�jelenkori�gyermekvédelmi�törvény�elıtti�korszakban.�Az�állami�

gondozott�karrier�mellett�a�hajléktalan�karrier�a�serdülıkorral�elkezdıdött�a�nık�életében.�Az�

intézeti� nevelésbıl� szökés� és� a� csöves� élet,� vagy� a� fiatalkorúként� kötött� házasság/élettársi�
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kapcsolat�a�kötöttség�alóli� szabadságot�hozta�el� számukra.�A�szabadság�mellé�azonban�nem�

járt�semmi.�Ezek�a�nık�nagykorúságuk�elıtt�megtapasztalták�a�fedél�nélküli�életet,�és�néhány�

kitérı�után�ismét�az�utcai�életmód�jutott�nekik.�

4)�A�hajléktalanút?térképen�nyomon�követhetı�a�nık�lakhatásának�változása.�Az�életút�egyes�

állomásain� a� nık� a� lakhatásban� is� függıségi� helyzetben� voltak.� Jellemzıen� szülıi� házban,�

férj/élettárs� lakásában� vagy� albérletben� éltek.� Ezek� a� lakások� mások� tulajdonában� voltak,�

vagyis� nem� jellemzı,� hogy� a� nık� akárcsak� töredékarányban� is� tulajdonosként� éltek� volna�

otthonaikban.� Mindezen� lakhatási� formák� bizonytalanok� és� elvesznek,� amennyiben� a�

tulajdonoshoz� főzıdı� viszony� megromlik,� vagy� a� konfliktusból� válás� lesz.� A� bizonytalan�

lakhatási�formákban�a�nık�addig�maradhatnak,�amíg�elviselik�alárendelt�helyzetüket,�vagy�az�

életük�irányát�megfordító�krízis�a�lakásból�is�kisodorja�ıket�(pl.�férj�halála).�

5)�A�térképen�a�kapcsolatok�szegényessége�is�felfedezhetı.�A�nık�életében�a�nukleáris�család�

primer� kapcsolatain� kívül,� jellemzıen� más� interperszonális� kapcsolatok� nem� találhatók� a�

térképen.�A�szekunder�kapcsolatokat�jelölı�barátokról,�munkatársakról,�szomszédokról�kevés�

szó� esett� az� interjúkban,� ezért� valószínősíthetı,� hogy� nem� minısülnek� meghatározó�

kapcsolatnak�az�életútban.�Hiányuk�a�válsághelyzetekben�számottevı,�amikor�a�nık�támogató�

kapcsolatok� nélkül� küzdenek� a� krízisproblémákkal.� A� segítı� kapcsolatok� közül� a�

szolgáltatásokhoz� főzıdı�kötelék� szintén� gyenge.� Intézményi�kapcsolat� jellemzıen�hatósági�

intézkedéskor�vagy�a�gyermekvédelem�közbelépésekor�tőnik�fel�az�életútban�a�hajléktalanság�

elıtt.� Késıbb� a� hajléktalan� szolgáltatások� jelentik� az� egyedüli� támogató� kapcsolatot� a� nık�

számára.� A� szolgáltatások� közül� náluk� egy?egy� igénybevétele� jellemzı� a� hajléktalan?

ellátásban,�a�szociális�háló�lehetıségeit�nem�használják�ki.�

Mit�lehet�tenni�a�nık�hajléktalanságának�kivédése�érdekében?�A�szociálpolitika�társadalmi�–�

intézményi�?�családi�szintjein�szükséges�volna�olyan�változásokat�kezdeményezni,�amelyekkel�

a�lakhatás�biztonságosabbá�tehetı�a�családok�számára.�A�megelızés�érdekében�hasznos�lehet�

megtenni�a�következıket:�

1)�Makrotársadalmi�szinten:�A�társadalmi�kirekesztıdés�megállítása�érdekében�a�lakhatásból�

kirekesztıdıknél� a� bizonytalan� lakhatási� formák� helyett� biztonságot� jelentı� lakásformák�

elérhetıvé� tétele.� A� biztonság� jelentése:� a� lakás� alkalmassága� lakhatásra,� legális�

lakáshasználat,� bejelentett� és� jogilag� tiszta� helyzet,� elegendı� tér� a� primer� és� szekunder�

kapcsolatoknak�az� egyén� társas�kapcsolatainak�megtartása� érdekében.�Az�állam� feladatát� az�

elérhetı� és� megfizethetı� bérlemények� fenntartásában,� a� kiutalás� rendszerének�

újragondolásában� látom.� A� piaci� albérletek� szerepelhetnek� a� lakhatási� lehetıségek� között�

akkor,� ha� megfelelı� jogi� garancia� védi� a� bérlıt.� Azok� számára,� akiknek� jövedelme� nem�
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elegendı� albérleti� díj� kifizetésére,� központi� forrásokból� lakbértámogatást� szükséges�

mőködtetni.�Ez� utóbbi� támogatási� formát�Nyíregyháza� város� 2008.� február� 1.?tıl� bevezette,�

ami�lehetıvé�teszi�a�hajléktalanság�veszélyzónájában�élık�lakásmegtartását,�és�esélyt�jelent�az�

effektív� hajléktalanoknak� lakásban� élésre.� A� szociális� háló� megerısítése� a� lakásformák�

további�szegmentálódását�is�jelenti�akkor,�ha�a�szőkös�erıforrásokkal�rendelkezık�számára�is�

elérhetıvé�válnak�a�biztonságos�lakás�támogatott�formái.�

2)�Az�állam�mellett�az�önkormányzatnak�és� intézményeknek�is�aktív�szereplıvé�kell�válni�a�

hajléktalanság� megelızésében.� A� szociális� támogatások� pénzbeni� és� szolgáltatási� rendszere�

most� is� lehetıséget� ad� a� lakásfenntartás� költségeinek� részbeni� átvállalására,�

adósságrendezésre,� családsegítésre,� mely� ellátások� szerepe� csekély� a� hajléktalanság�

megakadályozásában.�Fontos�lenne�olyan�célzott�programokat�kidolgozni,�amelyek�komplex�

szolgáltatást� nyújtanak� a� kirekesztıdés� folyamatában� lévı� egyéneknek/családoknak.� A�

programok� feladata� lehet,� a� család� mőködési� zavarainak� elhárítása,� családmegtartó�

szolgáltatások�elérhetısége,�konfliktuskezelés�elımozdítása,�a�bizonytalan�lakhatási�szituáció�

megváltoztatása,�a�közösségi�védıháló�megerısítése.��

3)�A�nukleáris�család�mőködésébe�beavatkozni�nehéz�szakmai� feladat,�hiszen�sok�esetben�a�

krízis� szituációk� hívják� fel� a� figyelmet� a� beavatkozás� szükségességére.� Ilyenkor� a�

huszonnegyedik� órában� kellene� „kárenyhítı”� megoldásokat� találni� a� családoknak� a�

rendelkezésre�álló�szolgáltatásokban.�A�primer�prevenció�szintjén�sokkal�hamarabb�szükséges�

olyan� szolgáltatásokat� kínálni,� amelyek� az� életvezetésben,� a� problémák� korai� kezelésében�

nyújtanak� hathatós� segítséget.� A� probléma� kezelés� tanulása,� új� erıforrások� megszerzéséhez�

szükséges� képességek� kialakítása,� konfliktuskezelési� technikák� elsajátítása� néhány� terület,�

ahol� a� családi� funkciók� mőködésében� a� zavarok� idıben� kijavíthatók.� Késıbb,� a� problémák�

halmozódásával� a� család� belsı� kohéziója� meggyengül,� és� a� tagok� közötti� érzelmek,�

kapcsolatok� és� a� változás� irányába� mutató� érdekek� is� negatívvá� válnak.� Ilyenkor� roppant�

nehéz�a�kríziskezelés,�hiszen�ellentétes�érdekek,�súlyos�mőködési�diszfunkciók�akadályozzák�

a�pozitív�változást�segítı�megoldásokat.��

A�családok�köré�fonható�szociális�háló�megerısítése�társadalmi�érdek.�A�biztonság�nemcsak�a�

háborúk� elleni� védelemben� vagy� a� diszkrimináció� minden� fajtájának� elutasításában� ölthet�

testet,� hanem� abban� is,� hogy� az� ember� lakásban� él.� Olyan� lakásban,� ahol� az� élet� feltételei�

kialakíthatóak,�ami�relatív�biztonságot�jelent,�és�ami�megvéd�a�veszélyektıl.�

�
�
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