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BEVEZETÉS – Kutatásunk célja a férfi nemi sze-
rep stresszjellegzetességeinek és az egészségi ál-
lapot, valamint a rizikó-magatartások összefüg-
géseinek vizsgálata volt.
MINTA ÉS MÓDSZEREK – Munkánk a Hungaro-
study 2006 vizsgálat adataira támaszkodik. A
mintában a férfiak aránya 41% volt. Az Eisler–
Skidmore-féle férfi nemi szerep stresszkérdôívét
a válaszadók 89%-a töltötte ki, így összesen
1764 személy adatait tudtuk értékelni. 
EREDMÉNYEK – A felnôtt magyar férfiak köré-
ben a szexuális teljesítménnyel, a családfenntar-
tással és a megjelenéssel kapcsolatos szorongás
(tradicionális faktor) lényegesen nagyobb stressz-
terhelést okoz, mint a nemek megváltozott társa-
dalmi viszonyából eredô (modernizálódó faktor)
stressz. Az életkor elôrehaladtával a tradicionális
szerepelvárásokból eredô stresszterhelés jelentô-
sen csökken; a nôi dominanciából, illetve az ér-
zelem kifejezô, empatikus viselkedést elváró
helyzetekbôl eredô feszültség a középkorú férfi-
ak körében a legmagasabb. A tradicionálissze-
rep-stressz az inaktívak körében alacsonyabb,
mint az aktív korúak között, a férfi szerep mo-
dernizálódásából eredô stressz pedig a munka-
nélkülieket sújtja leginkább. A nôi dominancia
és az érzelemkifejezési deficit a házasságban élô
férfiak számára jelenti a legkisebb stresszterhet.
A vizsgált két dimenzió közül csak a tradicioná-
lisnak nevezett skála értékei mutatnak kapcsola-
tot az egészségi állapottal és a pszichés jólléttel,
valamint a dohányzás mértékével. 
KÖVETKEZTETÉSEK – A nemi szerepek moder-
nizálódása alig vagy igen kis mértékben jelenik
meg stresszorként a magyar férfiak életében,
ugyanakkor a tradicionális szerepelvárásokhoz
való alkalmazkodás sikertelensége jelentôs mér-
tékben növeli a stresszterhelést, amely szoros
kapcsolatot mutat a dohányzással.

férfi nemiszerep-stressz, 
egészségi állapot, rizikó-magatartás, 

országos reprezentatív felmérés

WHAT WORRIES HUNGARIAN MEN?
CHARACTERISTICS OF MASCULINE GENDER
ROLE STRESS

INTRODUCTION – The aim of this study was to
establish the characteristics of stress associated
with male gender role and its relationship to
health and to risk behaviours among Hungarian
men.
SUBJECTS AND METHODS – The present ana-
lysis is based on data of the Hungarostudy 2006
survey. Forty-one percent of the participants
were men. Eighty nine percent of the male res-
pondents completed the Eisler-Skidmore Mascu-
line Gender Role Stress Scale; data of 1764
persons were analyzed.
RESULTS – Anxiety about sexual performance,
breadwinner role, and appearance (i.e. tradition
factor) causes a much greater burden of stress
than anxiety about changing gender relation-
ships (i.e. modernization factor). With the
increase of age, stress caused by traditional role
expectations significantly decreases; tensions
caused by women’s dominance and by si-
tuations which demand emotional response and
empathy are the highest among middle aged
men. Traditional gender role stress is more pre-
valent among pensioners than among econo-
mically active men; stress caused by the mo-
dernization of masculine gender role particu-
larly afflicts unemployed men. Married men are
to the least extent troubled by female dominance
and difficulties in expressing emotions. Of the
two dimensions analyzed here (tradition and
modernization) only the values on the tradition
factor were related to health status, psycho-
logical well-being, and frequency of smoking.
CONCLUSIONS – Modernization of gender
roles represents only a small – if any – stressor in
the life of Hungarian men; on the other hand,
unsuccessful adaptation to traditional role ex-
pectations highly increases the burden of stress
and is closely related to smoking.

masculine gender role stress, 
health status, risk behaviour, 
national representative survey

Mitôl szoronganak a magyar férfiak?
A férfi nemi szerep stresszjellegzetességei

SUSÁNSZKY Anna, SUSÁNSZKY Éva, KOPP Mária

A hagyományos nemi szerepek átalakulását és az 
egészségi állapot összefüggéseit feltáró kuta-
tások az 1970-es években az Egyesült Álla-

mokban kezdôdtek. A feminista mozgalmak hatására
elôször a nôk életminôségére, egészségi állapotára kon-

centráltak, hangsúlyozva, hogy a bekövetkezett válto-
zások a nôk társadalmi nemi szerepében végbement
változásokkal, így a tradicionális nôi szerepek moder-
nizálódásával szoros kapcsolatot mutatnak. A férfiak
helyzetével, egészségi állapotával, a férfi szerepekre vo-
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natkozó társadalmi elvárásokkal a kutatók csak késôbb,
a nôi egészségmozgalmak ellenpólusaként kezdtek el
foglalkozni.

A férfiak társadalmi-gazdasági pozíciói még a fejlett,
nyugati világban is jóval kedvezôbbek, mint a nôké,
ugyanakkor életesélyeik a nôkhöz képest jóval ked-
vezôtlenebbül alakulnak. A nôk a világ legtöbb országá-
ban hosszabb életkorra számíthatnak, születéskor várha-
tó élettartamuk 2-10 évvel meghaladja a férfiakét (1, 2).
A Központi Statisztikai Hivatal 2006. évi adatai alapján
a magyar férfiak születéskor várható élettartama is nyolc

évvel alacsonyabb, mint a nôké. A törté-
nelem során hosszú ideig a nôk halandó-
sága jóval magasabb volt, mint a férfiaké,
aminek elsôdleges oka a szüléssel kap-
csolatos magas anyai halálozás. A szülés
körülményeiben bekövetkezett változá-
sok, valamint a betegségstruktúra átala-
kulása, a krónikus, illetve a „megelôz-
hetô” betegségek dominanciája a nôk
életesélyeinek nagymérvû javulásához
vezettek. A halálozási különbségekben

jelentôs szerepet játszanak az életvitellel, életmóddal
kapcsolatos szokások, az egészség-magatartás és a be-
tegviselkedés nemi különbségei (3, 4). Egészségszocio-
lógiai felmérések szerint a nôk egészség-magatartása lé-
nyegesen eltér a férfiakétól: a nôk egészségtudatosab-
bak, kevésbé vannak egészségkárosító szokásaik, jobban
kommunikálják egészséggel kapcsolatos problémáikat,
gyakrabban fordulnak orvoshoz és jobban kooperálnak
az egészségügyi ellátókkal is (5).

A szociokulturális faktorok, így a társadalmi szerep-
elvárások is jelentôsen befolyásolják az egyén egész-
ségviselkedését. A nemi szerepek és a nemek közötti
kapcsolat megváltozását, mint lehetséges magyaráza-
tot, már az 1980-as évek elején magyar kutatók is felve-
tették (6). A tradicionális férfi szerepek átrendezôdése
Magyarországon is folyamatban van, a társadalmi mun-
kamegosztás és bizonyos politikai, kulturális folyama-
tok hazánkban is a változás irányába hatnak. A vizsgá-
latok eredményei nem tükröznek ugyan azonos állás-
pontokat, egyes kutatások szerint (7) a lakosság nemi
szerepekkel kapcsolatos beállítódása még inkább ha-
gyományosnak mondható (a férfi legyen a családfenn-
tartó, a nô az otthoni munkákat végezze, nevelje a gye-
rekeket), míg más hazai szerzôk szerint (8) az ezred-
fordulóra valamennyire már modernizálódott a lakos-
ság szemlélete, és a nemi szerepek hasonulásának tá-
mogatottsága lassan növekedni kezdett. A nemi szere-
pek megújulásának elfogadottsága a nôk körében na-
gyobb arányú, mint a férfiakéban, de mindkét nemnél
az elfogadás jelentôs növekvése tapasztalható. 

Vizsgálati hipotézisünk szerint a magyar férfiak éle-
tében a változásban lévô nemiszerep-elvárások új
stresszorként jelennek meg a tradicionális stresszforrá-
sok mellett. Ezek eltérô módon és mértékben érintik a
különbözô életkorú, családi állapotú, iskolai végzettsé-
gû vagy etnikai hovatartozású férfiakat. A nemiszerep-
elvárásokból adódó krónikus stresszterhelés befolyá-
solhatja az egészségi állapot alakulását, illetve a stresz-

szel való megküzdés során mobilizálhatja a stresszoldó
rizikó-magatartásokat, amelyek hosszú távon az egész-
ségi állapot romlásához vezethetnek.

Minta és módszerek

Tanulmányunk a Hungarostudy 2006 elnevezésû or-
szágos reprezentatív egészségfelmérés adataira támasz-
kodik, amely a magyar lakosság életminôségének és a
legnagyobb népegészségügyi jelentôségû megbetege-
dések lefolyásának, valamint kialakulásának biopszicho-
szociális okait vizsgálja (9). A felmérésben 4841 fô vett
részt. A teljes minta 41%-a férfi (N=1993), amelybôl
a „Férfi nemiszerep-stressz” kérdôívet a válaszadók
89%-a (1764 fô) töltötte ki értékelhetô módon. 

A válaszadó férfiak több mint fele (53%) középko-
rú, többségük (41%) szakmunkás végzettségû. A gaz-
daságilag aktívak aránya közel 60% (57%), munkanél-
küli a minta közel egytizede (8%). A válaszadók majd
háromnegyede párkapcsolatban él (71%), valamilyen
etnikai kisebbséghez tartozónak vallotta magát 7%-uk.

Mérési módszerek

Nemiszerep-stressz

A nemi szerepbôl adódó stressz mérésére az Eisler és
Skidmore (10) által létrehozott Férfi nemiszerep-stressz
skála (Masculine gender role stress scale, MGRS) rövidí-
tett, 12 tételes verzióját (11, 12) használtuk. Az eredeti
kérdôív 40 tételt tartalmazott, amelyek alapján a szerzôk
öt alskálát különítettek el az alábbiak szerint:

Nôknek való alárendeltség (Subordination to women)
Olyan helyzetekre kérdez rá, amikor a férfi van alá-

rendelve egy nônek (például nôi fônök, egy adott hely-
zetet a nô irányít, a nô fizikailag magasabb), illetve ami-
kor egy nô jobban teljesít, mint a férfi (például, ha a nô
többet keres).

Intellektuális kisebbségi érzés (Intellectual inferiority)
A kérdések olyan szituációkra vonatkoznak, amikor

a férfiakat intellektuális kihívások érik fôként a nôk
részérôl (például okosabb, ambiciózusabb vagy sikere-
sebb munkatársak).

Érzelemkifejezési deficit (Emotional inexpressiveness) 
A szerelemre, megbántottságra, félelemre, illetve az

ezen érzelmek kifejezésére vonatkozó helyzetek érté-
kelése (például a síráshoz, a síró személy vigasztalásá-
hoz való viszonyulás). 

Fizikai gyengeség (Physical inadequacy)
A fizikai állapotra, a szexuális képességekre és a fér-

fias külsôre irányuló elvárásokkal való szembesülés. A
férfiak mennyire érzik kellemetlennek, ha nincsenek fi-
zikai vagy szexuális erejük teljében (maximumán), il-
letve, ha gyengének, nôiesnek, netán homoszexuális-
nak nézik ôket.

Teljesítési kudarc (Performance failure)
A munkában és a szexuális életben felmerülô ku-

darcokra vonatkozó kérdések (például, ha a férfi

A dohányzást 
és az alkohol-

fogyasztást
stresszoldó

magatartásnak
tekintettük.



munkanélküli, ha nem keres eleget, ha kirúgják az ál-
lásából, ha nem képes szexuális teljesítményre).

A teszt kitöltéséhez azt az instrukciót kapták a kér-
dezettek, hogy a felsorolt helyzeteket értékeljék asze-
rint, hogy azok mennyire kellemetlenek számukra
(„Mennyire kellemetlen az ön számára, ha…”). Az ér-
tékelést egy hatfokú Likert-skálán kellett megadni,
amelynek alsó értéke az „egyáltalán nem kellemetlen”,
a felsô pedig a „nagyon kellemetlen” választ jelentette.
A kérdôív önkitöltôs formában került felvételre, mivel
olyan magánéleti vonatkozású kérdéseket is tartalma-
zott, amelyekre az ôszinte válaszadás csak anonimitás-
sal volt biztosítható. 

Egészségi állapot, egészség-magatartás

Az egészségi állapot leírására egyrészt az önbecslésen
alapuló besorolást (1=nagyon rossz, 2=rossz, 3 átlagos,
4=jó, 5=kiváló) alkalmaztuk, másrészt a WHO
jóllétkérdôív rövidített, öttételes verzióját (13) használ-
tuk, amely a vizsgált személyek általános közérzetérôl
nyújt információt. A teszt egy négyfokú skálán (egyálta-
lán nem jellemzô, alig jellemzô, jellemzô, teljesen
jellemzô) mért állításokat tartalmaz a közérzet alakulá-
sára vonatkozóan az elmúlt két hét vonatkozásában. 

A dohányzást és az alkoholfogyasztást stresszoldó
magatartásnak tekintettük. A dohányzást a naponta el-
szívott cigaretták számával, az alkoholizálást a fogyasz-
tás gyakoriságával (0=egyáltalán nem iszik, 1=havon-
ta vagy ritkábban, 2=havonta két-
szer-négyszer, 3=hetente kétszer-há-
romszor, 4=hetente négyszer vagy
többször) jellemeztük. 

Statisztikai módszerek

Az elemzések az SPSS.PC 15.0-ás
verziójával készültek. A nemiszerep-
stressz dimenzióinak leírására faktor-
analízist alkalmaztunk (varimax mód-
szer). A skálák átlagainak összeha-
sonlítására kétmintás független t-pró-
bát és szóráselemzést végeztünk
(ANOVA). A kapcsolatok erôsségé-
nek mérésére pedig a Pearson-féle
korrelációs együtthatót használtuk.

Eredmények

Véleményünk szerint az MGRS kér-
dôív fentiekben ismertetett alskálái
közül kettô a tradicionális, három pe-
dig az újszerû (megváltozott, moder-
nizálódó) szerepelvárásokra, illetve az
azokból eredô stressz mérésére szol-
gál. Tradicionálisnak tekinthetjük a
szexuális teljesítménnyel, a fizikai
erônléttel és a férfias megjelenéssel,

valamint a családfenntartással kapcsolatos alskálákat,
modernizálódónak pedig a nemek megváltozott társa-
dalmi viszonyából eredô stressz mértékét jelzô skálákat.
Ezen feltételezésünkre alapozva konfirmatív faktorana-
lízist végeztünk, amelynek eredményei megerôsítették a
két dimenzióra vonatkozó elképzeléseinket. A kérdôív
rövidített verziójának 12 tétele két jól elkülöníthetô fak-
torba rendezôdött (1. táblázat), amelyek az összvari-
ancia 48%-át magyarázták. Mindkét skála belsô konzisz-
tenciáját becslô Cronbach-alfa értéke az optimálisnak
tekintett (14) 0,60–0,95 közötti tartományban helyez-
kedett el. A „tradicionális” skála átlagértéke közel két-
szerese a „modernizálódónak” elnevezett skála átlagá-
nak, ami azt jelenti, hogy a felnôtt magyar férfiak köré-
ben a szexuális teljesítménnyel, a családfenntartással és a
megjelenéssel kapcsolatos problémákból eredô szoron-
gás lényegesen nagyobb stresszterhelést okoz, mint a
nemek megváltozott társadalmi viszonyából eredô
stressz mértéke.

A továbbiakban azt vizsgáltuk, hogy a legfontosabb
háttérváltozók, mint például a kor, az iskolai végzett-
ség, a családi állapot, a gazdasági aktivitás és az etnikai
hovatartozás milyen módon befolyásolják a nemisze-
rep-stressz e két dimenziójának alakulását (2. táblázat). 

Az életkor elôrehaladtával jelentôsen csökkent a tra-
dicionális szerepelvárásokból eredô stresszterhelés. A
két szélsô korcsoport között (35 éven aluliak és a 64
éven felüliek) közel hétpontnyi eltérés mutatkozott a
stresszterhet kifejezô átlagpontszámokban (28,2 vs.
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A kérdôív rövidített, 12 tételes változatának faktorstruktúrája (a 0,3-nél nagyobb
faktorsúlyok feltüntetésével)

*Tradicionálisnak tekinthetjük a szexuális teljesítménnyel, a fizikai erônléttel és a férfias megjelenéssel, va-
lamint a családfenntartással kapcsolatos alskálákat.
**Modernizálódónak tekinthetjük a nemek megváltozott társadalmi viszonyából eredô stressz mértékét
jelzô skálákat.

1. TÁBLÁZAT

Tradicio- Modernizá-
nális skála* lódó skála**

Mennyire kellemetlen az Ön számára: 
Ha nem képes szexuális izgalomba jönni, amikor 

szeretne? 0,79
Ha nem képes szexuális teljesítményre? 0,78
Ha nem keres eleget? 0,68
Ha nem tud családjának megfelelô anyagi biztonságot 

teremteni? 0,66
Ha nem képes szexuális partnert találni? 0,63
Ha azt gondolják Önrôl, hogy nôies? 0,59
Ha olyan nô társaságában kell lennie, aki sikeresebb 

Önnél? 0,71
Ha olyan emberekkel dolgozik együtt, akik okosabbak 

Önnél? 0,69
Ha egy nô legyôzi valamilyen játékban? 0,68
Ha egy olyan nôvel kell beszélgetnie, aki a nôi 

egyenjogúság harcos híve? 0,67
Ha vigasztalnia kell egy elkeseredett barátját? 0,63
Ha beszélnie kell egy síró nôvel? 0,62

Magyarázott variancia (%) 31,1 17,1
A skálák Cronbach-alfája 0,79 0,76



21,5). A nôi dominanciából, illetve az érzelemkifejezô,
empatikus viselkedést elváró helyzetekbôl eredô fe-
szültség leginkább a középkorú férfiakat jellemzi. Szo-
rongásuk mértéke mind a náluk fiatalabb és idôsebb
korosztályokétól szignifikáns eltérést mutat.

Az iskolai végzettség mentén a két dimenzióban el-
lentétes mozgásokat regisztrálhatunk. Mindkét eset-
ben az alacsony végzettséggel rendelkezôk (8 általános
és/vagy szakmunkás) térnek el a többiektôl. A tradici-
onálisnak mondott szerepelvárásokból eredô szoron-
gásaik alacsonyabbak, míg a modernizálódásból ere-

dôek magasabbak a náluk iskolázot-
tabb kortársaikénál. 

A gazdasági aktivitás szempontjá-
ból három csoportot különböztet-
tünk meg, akik dolgoztak, akik mun-
kanélküliek voltak és akik valamilyen
inaktív státusban voltak a felmérés
idején. A tradicionális szerepstressz
tekintetében az inaktívak tértek el
jelentôs mértékben a még aktív korú
társaiktól. A dolgozókra és a munka-
nélküliekre jelentôsen magasabb átlag-
értékek voltak jellemzôek. A moderni-
zálódás okozta feszültségek a munka-
nélkülieket különítették el a többiek-
tôl, a skálán mutatott átlagértékük
szignifikánsan magasabb volt a másik
két csoporténál.

A családi állapot mutatóját a for-
mális (hivatalos státus) és az informá-
lis (együttélés) viszonyokat leíró vál-
tozók együttesébôl képeztük, és en-
nek alapján három kategóriába (egye-
dül, házasságban, élettársi kapcsolat-
ban él) soroltuk a válaszadókat. A tra-
dicionális szerepstressz mindhárom
csoportban hasonló mértékûnek mu-
tatkozott. Ugyanakkor a nôi domi-
nancia és az érzelmek kifejezése (mo-
dernizálódást leíró faktor) a házasság-

ban élô férfiak számára jelentette a legkisebb stressz-
terhet, amely szignifikáns mértékben alacsonyabbnak
mutatkozott az egyedülálló és az élettársi kapcsolatban
élô férfiak átlagértékeinél.

Végezetül az etnikai hovatartozás alapján is elemez-
tük a nemiszerep-stressz faktorokat. (Az etnikum
megállapítása a válaszadók önbesorolása alapján tör-
tént.) A magyaron kívül a romák és az egyéb etnikum-
hoz tartozók csoportjait különböztettük meg. A há-
rom csoport értékei között egyik dimenzióban sem
mutatkozott szignifikáns eltérés.

Vizsgálatunkban a nemi szerepekbôl adódó stressz
és az egészségi állapot, valamint bizonyos rizikó-maga-
tartások között is kerestük az összefüggést. Az egész-
ségi állapot jellemzésére az önbecslésen alapuló egész-
ségi állapot általános mutatóját és a WHO-jóllétmuta-
tót használtuk, a rizikó-magatartások közül a dohány-
zást, pontosabban a naponta elszívott cigaretták darab-
számát és az alkoholfogyasztás gyakoriságát választot-
tuk ki. 

A 3. táblázatunkban a férfi nemiszerep-stressz két
dimenzióját leíró alskálák és a fentiekben bemutatott
egészséggel kapcsolatos állapotjellemzôk korrelációs
mátrixát ábrázoljuk. A két dimenzió közül csak a tradi-
cionálisnak nevezett skála értékei mutatnak kapcsola-
tot az egészségi állapottal és a pszichés jólléttel, vala-
mint a dohányzás mértékével. A nemek átalakulóban
lévô társadalmi viszonyából eredô esetleges feszültsé-
gek mértéke (modernizálódó skála) nem mutat össze-
függést egyik vizsgált változóval sem. 
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A nemiszerep-stressz alskáláinak átlagai (SD) a vizsgált háttérváltozók mentén

SD: standard deviáció

2. TÁBLÁZAT

Esetszám Tradicionális Modernizálódó
átlag (±SD) átlag (±SD)

Életkor N=1764
35 év alatt 572 28,2 (6,5) 13,7 (6,0)
35–64 év 934 27,9 (6,4) 14,8 (6,2)
65 év és felette 258 21,5 (7,8) 13,6 (6,2)
Iskolai végzettség N=1764
8 általános vagy kevesebb 304 25,1 (8,5) 15,0 (6,8)
Szakmunkás 717 27,4 (6,9) 14,5 (6,3)
Érettségi 513 27,3 (6,7) 13,7 (5,6)
Fôiskola/egyetem 229 27,8 (5,7) 13,6 (5,7)
Gazdasági aktivitás N=1758
Aktív 1006 28,4 (6,2) 14,0 (6,0)
Munkanélküli 144 29,5 (5,9) 15,8 (6,6)
Inaktív 607 24,2 (7,6) 14,3 (6,2)
Családi állapot N=1746
Egyedül él 516 26,8 (7,3) 14,7 (6,2)
Házas 1102 27,1 (7,0) 14,0 (6,1)
Élettársi kapcsolatban él 129 27,7 (6,2) 14,9 (6,0)
Etnikum N=1760
Magyar 1639 27,0 14,2
Roma 53 28,1 15,5
Egyéb 68 27,4 14,8

A nemiszerep-stressz és az egészségi állapot jellemzôinek korre-
lációja

**p<0,001

3. TÁBLÁZAT

Tradicionális Modernizálódó 
skála skála

Egészségi állapot önbecslése 0,145** 0,004
WHO-jóllétmutató 0,113** –0,027
Dohányzás (a naponta 

elszívott cigaretták 
darabszáma) 0,067** 0,000

Az alkoholfogyasztás 
gyakorisága 0,004 0,022



Megbeszélés
Kutatási eredményeink arra utalnak, hogy a magyar fér-
fiak körében a tradicionális férfi szerepek megvalósítá-
sának esetleges kudarca vagy problémái lényegesen na-
gyobb feszültséggel és stresszel járnak, mint a modern
nemiszerep-viszonyokhoz való alkalmazkodás. Kiin-
duló hipotézisünknek megfelelôen azt tapasztaltuk,
hogy a nemiszerep-stressz vizsgált dimenzióiban je-
lentôs, statisztikailag szignifikáns eltérések mutatkoz-
tak a különbözô életkorú, családi állapotú, iskolai vég-
zettségû és aktivitású férfiak közt. A tradicionális férfi
nemi szereppel kapcsolatos stressz a 35 éven aluli kor-
osztályokat terheli leginkább, feltehetôen az életkor
elôrehaladtával csökkennek a szexuális teljesítményre
és a családfenntartó képességre vonatkozó társadalmi
elvárások, és így a stresszterhelés is. A gazdaságilag
inaktívak és az alacsony iskolai végzettségûek körében
is a tradicionális stresszterhelés alacsonyabb szintjével
találkoztunk, ami mögött feltehetôen részint a kor, ré-
szint pedig a kedvezôtlen egészségi állapot hatása áll-
hat. Ez utóbbi esetben a betegstátus felmentést ad-ad-
hat más társadalmi szerepek ellátása vagy „tökéletes”
megvalósítása alól. 

Figyelemfelhívó eredménynek tartjuk, hogy a nôi do-
minanciából és az érzelemkifejezési deficitbôl (moderni-
zálódást leíró faktor) származó stressz a házasok köré-
ben alacsonyabb, mint az egyedülálló és az élettársi kap-
csolatban élô férfiak körében. Véleményünk szerint ez
utalhat arra, hogy a házasság csökkenti a férfiaknak a
másik nemhez – nem a házastárshoz, hanem általában a
nôi nemhez – való viszonyából eredô feszültségeit. A
nemek közötti dominanciaharc a házasságban mintegy
nyugvópontra jut; a házasság tompítja leginkább a
különbözô típusú partnerkapcsolatok jellegébôl eredô
bizonytalansági tényezôt. A szakirodalomban jól ismert
jelenség egyrészt, hogy a házasság a férfiak számára
protektív tényezôként jelenik meg, mind az életesélyek

(halálozás, megbetegedések) alakulása, mind pedig a ri-
zikó-magatartások elôfordulása szempontjából (15),
másrészt, hogy a krónikus stressz növeli a megbetegedé-
sek és az idô elôtti halálozás kockázatát. Úgy véljük,
hogy a fentiekben leírtakkal összefüggésben a házasság a
nemi szerepekbôl eredô feszültségekkel szemben is
védôfaktorként funkcionál.

Az a feltételezésünk, hogy a nemi
szerepek modernizálódása olyan mérvû
stresszterhet ró a magyar férfiakra,
amely kihat az egészség-magatartásra és
az egészségi állapot alakulására is, vizs-
gálati anyagunkon nem volt igazolható.
Ugyanakkor azt láttuk, hogy összefüg-
gés van a tradicionális nemi szerepelvá-
rásokból eredô stressz és az általános
egészségi állapot, közérzet, valamint a
dohányzási szokások között. Oksági
kapcsolat a vizsgált jelenségek között
nem igazolható ugyan, de nem is zárható ki. Ezt a felte-
vést támasztja alá például Monk és munkatársainak vizs-
gálata (16). A szerzôk kimutatták, hogy a tradicionáli-
sabb attitûddel rendelkezô férfiak körében szignifikán-
san több alkoholfogyasztással és cannabishasználattal
kapcsolatos probléma fordul elô. Általánosan elfogadott
szerepelvárás, hogy a férfiak egészségviselkedésükkel is
demonstrálják társadalmi dominanciájukat. Az egészsé-
gi állapottal foglalkozni férfiatlan viselkedésnek számít,
a körültekintô életmód helyett inkább a kockázati maga-
tartások preferálása elfogadott (17). A nôknek való
alárendelôdést vagy annak látszatát is célszerû kompen-
zálni, például nagyobb mérvû alkoholfogyasztással, do-
hányzással, gyakori szexuális partnerváltással. 
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