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ÖSSZEFOGLALÓ

A hajléktalanellátás stra té gi ai szin t! és gya kor la ti te rü le te in egy aránt örök nek t! n" ak tu a li tás sal
ta lál koz ha tunk olyan kér dé sek kel, mint pél dá ul: Mi a hajléktalanellátás fel ada ta? Mi lyen cé lok
te kint he t"k re á lis nak ezen a te rü le ten? Mi je lent va ló di se gít sé get a haj lék ta lan ná vált em ber szá -
má ra? Ho gyan tá mo gat ha tó va ló di cél jai el éré sé ben? Mind ez ar ra utal, hogy a haj lék ta lan sor ban
él" em be rek mo ti vá lá sa a hajléktalanellátás egyik kulcs prob lé má já nak te kint he t".

Vizs gá la tunk kal a fen ti kér dé sek meg vá la szo lá sá hoz akar tunk tám pon to kat szol gál tat ni,
azt ku tat va, hogy mely mo ti vá ci ók be fo lyá sol ják leg in kább a haj lék ta lan ná vált em ber éle tét,
il let ve a haj tó er"k te kin te té ben mi lyen kü lönb sé gek ta pasz tal ha tók haj lék ta lan és nem haj -
lék ta lan éle tet él" em be rek kö zött.

26 haj lék ta lan és 30 nem haj lék ta lan fér fi mo ti vá ci ós pro fil ját ha son lí tot tuk ös  sze
Jacqueline Royer Me ta mor fó zi sok teszt je se gít sé gé vel. Az ál ta lá nos mo ti vá ci ós jel lem z"k
vizs gá la ta mel lett kü lön fi gyel met for dí tot tunk an nak a hajléktalanellátás gya kor la tá ban és 
a köz vé le mény ben fel-fel buk ka nó köz hi e de lem nek a tesz te lé sé re, mi sze rint a haj lék ta lan élet -
mó dot foly ta tó sze mé lyek dön t" en olyan alap ve t" szük ség le tek ki elé gí té sé ért él nek, mint a fi -
zi o ló gi ai szük ség le tek és a biz ton ság szük ség le te, és nem mo ti vál tak olyan, Maslow szük ség -
let hi e rar chi á ja sze rin ti ma ga sabb ren d! szük ség le tek ki elé gí té sé re, mint az ön meg va ló sí tás, 
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a meg ér tés és tu dás kog ni tív szük ség le te. Ered mé nye ink egy részt azt jel zik, hogy a fen ti köz -
hi e de lem el le né re a haj lék ta lan sor ban él" em be rek ma ga sabb ren d! ér té kek re ugyan an  nyi ra
vágy nak, mint a nem haj lék ta la nok. Más részt pe dig meg le pe té sünk re azt ta lál tuk, hogy a haj -
lék ta lan és a nem haj lék ta lan fér fi ak mo ti vá ci ós vi lá ga köz ti leg mar kán sabb kü lönb ség 
a maslow-i hi e rar chia leg al ján ta lál ha tó, ugyan is a je lek sze rint a haj lék ta lan fér fi ak sok kal 
ke vés bé mo ti vál tak fi zi o ló gi ai szük ség le te ik ki elé gí té sé re, mint a nem haj lék ta la nok. 

KIT NE VE ZÜNK „HAJ LÉK TA LAN NAK”?

Az ut cán, ma ga alá hú zott lá bak kal he ve r", ápo lat lan, több nyi re ré szeg nek t! n" em ber fi gu -
rá ja a nagy vá ro si élet kép min den na pi sze rep l" je. Ez a sa já tos, kü lön bö z" ko rok ban és kü lön -
bö z" kul tú rák ban új ra meg új ra el" buk ka nó „alak” nap ja ink ban a „haj lék ta lan” ne vet kap ta.
# olyan „hely te len” élet for mát tes te sít meg, amely több nyi re az ak tu á lis tár sa dal mi ren den kí -
vü li. Sok szem pont ból vég le tes lét for má ja mi att a „haj lék ta lan” az élet „nor má lis”, kon ven -
ci o ná li san el fo ga dott med ré nek egyik leg lát vá nyo sabb el ha gyó ja (Kán tor, 2005a).

Ma gyar or szá gon a rend szer vál tás el"tt szin te tel je sen is me ret len volt a haj lék ta lan ság, ha
ugyan is „va la ki a par kok ban aludt, azt a rend "rök ös  sze szed ték, és ha nem volt mun ka he lye,
a bün te t" tör vény könyv alap ján köz ve szé lyes mun ka ke rü l" nek mi n" sí tet ték” (Mol nár és
mtsai., 1992, idé zi La ka tos, 1993, 9). 1993 után vi szont ro ha mos vál to zá sok szem ta núi le het -
tünk e té ren is. Be ke rült a haj lék ta lan ság a tö meg mé di u mok kö ré be, haj lék ta lan de monst rá -
ciók ra ke rült sor, meg nyíl tak az el s" men he lyek, s meg in dul tak az el s" kí sér le tek a prob lé ma
lo ka li zá lá sá ra és ke ze lé sé re. 

A haj lék ta lan ság ra vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bályt az 1993-as évi III. tör vény tar tal maz -
za. En nek ér tel mé ben el kü lö nít he t" egy el lá tá si és egy igaz ga tá si tí pu sú de fi ní ció. El lá tá si
szem pont ból az mi n" sül haj lék ta lan nak, aki éj sza ká it köz te rü le ten vagy nem la kás cél já ra
szol gá ló he lyi ség ben töl ti, míg igaz ga tá si szem pont ból haj lék ta lan az, aki nek nincs be je len -
tett lak cí me, vagy lak cí me a haj lék ta lan szál lás. 

A szo ci á lis kér dé sek bon col ga tá sá ba gya kor la tibb szin ten be kap cso ló dó szak em be rek 
a tör vény be fog lalt meg ha tá ro zás nál né mi leg ru gal ma sabb, a je len ség komp le xi tá sát job ban
meg ra ga dó de fi ní ci ó kat is kí nál nak.  

Scott (1993) pél dá ul a haj lék ta lan ál la pot ra jel lem z" er" for rás hi á nyát, il let ve az izo lá ci -
ós ten den ci á kat is meg ra gad ja, ami kor „a haj lék ta lant” úgy de fi ni ál ja, mint olyan sze mélyt,
aki nem ren del ke zik meg fe le l" mun ka hel  lyel, meg él he tést biz to sí tó anya gi esz kö zök kel és
kö zös sé gi kö te lé kek kel (Ko má ro mi, 1993).

Bényei, Gurály, Gy" ri és Me zei (1999/2003) a haj lék ta lan sá got tár sa dal mi és sze mé lyes
té nye z"k ál tal meg ha tá ro zott élet for má nak te kin ti, mely nek ki ala ku lá sá ban és fenn ma ra dá sá -
ban, a sze mé lyes oko kon és az in di vi du á lis élet pá lyán túl, fon tos té nye z" az „ef fek tív haj lék -
ta la no kat” és a „haj lék ta lan ve szé lyez te tet te ket” érin t" tár sa dal mi és in téz mé nyi stra té gi ák
ös  szes sé ge is (az idé z" jel be tett két ki fe je zés de fi ni á lá sát lásd lej jebb). 
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HOL VAN A HAJ LÉK TA LAN SÁG HA TÁ RA?

A té mánk ra össz pon to sí tó ku ta tá sok nyo mán az is ki de rült, hogy amen  nyi ben a je len sé get kö -
ze lebb r"l meg vizs gál juk, egy re nyil ván va lób bá vá lik, hogy nincs éles ha tár vo nal, amely el -
vá lasz ta ná a „haj lék ta lant” a „nem haj lék ta lan tól”. A FEANTSA (Nem zet kö zi Haj lék ta lan ügyi
Szer ve zet) cso por to sí tá sá val (lásd b" veb ben Koller, 2006) össz hang ban Bényei és mun ka tár -
sai (1999/2003) az aláb bi négy ka te gó ri át ja va sol ják a haj lék ta lan ság kü lön bö z" fo ko za ta i nak
meg ha tá ro zá sá ra: 
1. FE DÉL NÉL KÜ LI EK 
– akik éj sza ká i kat köz te rü le ten, a sza bad ég alatt vagy va la mely nem lak ha tást szol gá ló
zug ban töl tik.
2. EF FEK TÍV HAJ LÉK TA LA NOK
– „fe dél nél kü li ek”; 
– vagy sem mi lyen sta bil lak ha tá si le he t"s ség gel nem ren del ke z"k, akik nap mint nap meg kell
küzd je nek azért, hogy éj sza ka va la hol meg al has sa nak (pl. haj lék ta lan el lá tó in téz mé nyek ben al vók).
3. LA KÁS TA LA NOK
– „fe dél nél kü li ek”; 
– vagy „ef fek tív haj lék ta la nok”;
– vagy sta bi lan nem la kás ban, de lak ha tást szol gá ló he lyi ség ben la kók (pl. mun kás szál lók,
bör tö nök, bent la ká sos in téz mé nyek la kói);
– vagy tar tó san la kás ban töl tik éj sza ká ju kat, de a la kás fo lya ma tos hasz ná la ta fö lött nem
ren del kez nek (pl. al bér l"k, ágy bér l"k, szí ves sé gi la kás hasz ná lók).
4. OTT HON TA LA NOK
– „fe dél nél kü li ek”;
– vagy „ef fek tív haj lék ta la nok”;
– vagy „la kás ta la nok”;
– vagy la kás ban la kók, akik nek la ká sa al kal mat lan ar ra, hogy ben ne csa lá dot ala pít sa nak és ott -
hont ren dez ze nek be (pl. túl zsú folt vagy na gyon ala csony fi zi kai szín vo na lú la kás ban la kók).

Mint az a fen ti de fi ní ci ós kí sér le tek b"l is ki t! nik, a kér dés re, hogy „ki mi n" sül haj lék ta -
lan nak?”, több fé le vá lasz ad ha tó. A haj lék ta lan ság de fi ni á lá sa kap csán a je len sé get kü lön bö -
z" tám pont okon ke resz tül ra gad hat juk meg (pl. fi zi kai la kó hely, szo ci á lis kö te lé kek, anya gi
for rá sok, élet for ma stb.). A haj lék ta lan szó konk rét je len té sé nek is me re te nem elég a je len ség
mély sé gi meg ér té sé hez, mert az élet szám ta lan olyan pél dá val szol gál, ami szét fe szí ti a „haj -
lék ta lan az, aki nek nincs sa ját ren del ke zé s! haj lé ka” de fi ní ció ke re te it. A hajléktalanellátás
gya kor la tá ban dol goz va ta lál koz ha tunk pél dá ul olyan több nyi re id"s em be rek kel, akik ren del -
kez nek ugyan sa ját tu laj do nú la kás sal, de az el vi sel he tet len ma gány és/vagy una lom el"l me -
ne kül ve la ká suk tól tá vol, haj lék ta lan élet for mát foly tat va él nek. Egy má sik pél da azon al ko -
ho lis ták ese te, akik sa ját la ká su kat szen ve dé lyük, a szé gyen vagy egyéb okok mi att el hagy va
az ut cát vá laszt ják. Ha rit kán is, de olyan haj lék ta la nok kal is ta lál koz ha tunk, akik az ut cán ha -
za ta lál tak. Ve lük be szél get ve, a tár sa sá guk ban id"z ve azt ta pasz tal hat juk, hogy alap ve t" en jól
ér zik ma gu kat és eb ben a la kás nél kü li lét for má ban meg ta lál ták a he lyü ket. Szám ta lan to váb bi,
a je len ség komp le xi tá sát és sok ér tel m! sé gét jel z" pél da kö zül je len he lyen mind ös  sze még egyet
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em lí tek, és pe dig ko runk „el ide ge ne dés” tü ne tét. Er re a je len ség re gon dol va el kép zel he t", hogy
sok eset ben fi zi kai ér te lem ben jó mó dú, sa ját la kás sal ren del ke z" em be rek lel kü le tük ben, élet -
vi te lük ben ott hon ta la nok, il let ve sok szem pont ból haj lék ta la nok (lásd pl. Scott, 1993 fen tebb
idé zett de fi ní ci ó ját, mely sze rint a haj lék ta lan ság egyik f" je le, ha va la ki nem ren del ke zik meg -
fe le l" kö zös sé gi kö te lé kek kel), mi vel nin csen olyan szociofizikai lak ha tá suk, amely biz to sí ta -
ná szá muk ra az ott ho nos ság, ott hon nal ren del ke zés, il let ve a ha za ta lált ság ér zé sét. 

Az ed di gi de fi ní ci ók dön t" en kül s" jel lem z"k re tá masz kod va ha tá roz ták meg a haj lék ta -
lan sá got. Ezt hív hat juk „lát ha tó” vagy „kül s" haj lék ta lan ság nak”. A „lát ha tó haj lék ta lan ság”
mind azon jel lem z"k ös  szes sé ge, me lyek a tár sa dal munk ban ki ala kult „haj lék ta lan” szte re o -
tí pia je gye i ként azo no sít ha tók, így pl. a haj lék ta lan élet for ma, a haj lék ta lan kül s", a haj lék ta -
lan vi sel ke dés, fi zi kai haj lék hi á nya, kol du lás stb.

Emel lett azon ban fon tos fi gyel met ad nunk a je len ség él mény ol da lá nak is. Lé nye ges kér -
dé sek ugyan is, hogy mi lyen ér zés, mi lyen él mény haj lék ta lan nak len ni és mi lyen a „haj lék -
ta lan lel kü let”. 

A „kül s"” vagy „ef fek tív” haj lék ta lan ság mel lett be szél het nénk „bel s", lel ki haj lék ta lan -
ság ról” vagy „haj lék ta lan lel kü let r"l” is, ami a haj lék ta lan ság szub jek tív él mé nyét ta kar ja. 

Bényei és mun ka tár sai (1999) a haj lék ta lan ság ezen as pek tu sá ról a kö vet ke z" ket ír ja: 
„A kü lön bö z" élet hely ze tek vál to zá sa so rán az em be rek ma guk is szub jek tív vál to zó for má -
ban élik meg hely ze tük mi ben lét ét, s en nek függ vé nyé ben iden ti fi kál ják ma gu kat haj lék ta la -
nok nak egy-egy stá ció ese tén: ak kor, ami kor fe dél nél kül ma rad nak, vagy már ak kor, ami kor
ép pen el vesz tet ték sta bil lak ha tá su kat, il let ve ak kor, ami kor nem ta lál ják he lyü ket zsú folt és
lak ha tat lan »lakásukban«” (Bényei és mtsai., 1999, 11).

A to váb bi ak ban a haj lék ta lan lel kü let egyik je len t"s di men zi ó ja, a haj lék ta lan em ber mo -
ti vá ci ós vi lá ga fe lé ha la dunk to vább, el" ször ál ta lá nos ság ban lesz szó a je len vizs gá lat hát te -
rét adó mo ti vá ci ós el mé let r"l, majd be mu ta tás ra ke rül né hány lé nye ges, a haj lék ta lan em be -
rek mo ti vá ci ós rend sze ré hez kap cso ló dó ku ta tás.

MASLOW SZÜK SÉG LET HI E RAR CHI Á JA A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN

Az em be ri mo ti vá ció kap csán szü le tett nagy szá mú el mé let kö zül a hajléktalanellátásban érin -
tet tek – pszi cho ló gu sok, szo ci á lis mun ká sok – kö ré ben Maslow (1943, 1962, 1968) szük ség -
let hi e rar chi á ja az egyik leg el ter jed tebb, és több kül föl di ta nul mány ban is tár gyal ták a haj lék -
ta la nok mo ti vá ci ós rend sze rét, ezt az el mé le ti ke re tet hasz nál va vi szo nyí tá si alap ként (lásd
Saleebey, 2000; Sumerlin és mtsai., 1992, 1997, 2000). 

Abraham Maslow (1943/1970) a „mo ti vá ci ós pi ra mis” meg al ko tá sá val (1. áb ra) az em be ri
szük ség le tek rend szer be fog la lá sá ra tett kí sér le tet. (Maslow jól is mert áb rá já nak köz lé se mel lett
dön töt tünk, mi vel an nak pon tos fel ele ve ní té se vizs gá la ti ered mé nye im ér tel me zé sé hez el en ged -
he tet le nül fon tos.) Az ál ta la lét re ho zott hi e rar chi kus mo dell ben a kü lön bö z" szük ség le tek er"s -
sé gük alap ján fog lal nak he lyet. A pi ra mis al ján he lyez ked nek el a leg er" sebb és egy ben leg alap -
ve t"bb (em ber re és ál lat ra egy aránt jel lem z") szük ség le tek, a pi ra mis csú csa fe lé ha lad va pe dig
egy re in kább csak az em ber re jel lem z" „ma ga sabb ren d!” szük ség le tek lát ha tók. 
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1. áb ra. Maslow mo ti vá ció pi ra mi sa (Maslow, 1970 alap ján)

A mo ti vá ció pi ra mi son be lül az egyes szük ség le te ket Maslow két na gyobb cso port ba osz -
tot ta (lásd 1. áb ra). Az egyik cso port ba a hi e rar chia al só négy szint jén el he lyez ke d" „de fi cit-
vagy hi ány szük ség le tek” tar toz nak. Ezek kö zös jel lem z" je, hogy ki elé gü lé sük után meg sz!n -
nek hat ni. A hi e rar chia fenn ma ra dó há rom szük ség le té nek kö zös jel lem z" je, hogy nincs meg -
ha tá ro zott, el éren d" cél juk, il let ve vég ál la po tuk, ehe lyett ese tük ben ma ga a vi sel ke dés a cél,
a foly to nos el" re ha la dás, a fej l" dés. A szük ség le tek má so dik cso port já nak Maslow a „lét-
vagy nö ve ke dé si szük ség let” ne vet ad ta (Komlósi, 2001).   

Maslow ere de ti rend sze ré nek egyik leg vi ta tot tabb té te le az, hogy az ala cso nyabb szin ten
lé v" mo tí vu mok ki elé gí té se nél kü löz he tet len fel té te le an nak, hogy a ma ga sabb szin t! szük -
ség le tek do mi náns sá vál has sa nak. Eh hez a fel te vés hez kap cso ló dik Saleebey (2000) be szá mo -
ló ja is, mely ben ar ról ír, hogy a szo ci á lis el lá tás ban dol go zók nak m! he lye ket tart va gyak ran
ta lál ko zott az zal a vé le mén  nyel, hogy nincs ér tel me ma ga sabb ren d! szük ség le tek kel fog lal -
koz ni olyan em be rek ese tén, akik éhez nek, haj lék ta la nok, sú lyos sze gény ség gel küz de nek,
vagy épp krí zis ben van nak. En nek a vé le mény nek az alá tá masz tá sá ra – ír ja Saleebey – leg -
gyak rab ban Maslow szük ség let hi e rar chia-rend sze rét szok ták idéz ni, ar ra hi vat koz va, hogy
min den al sóbb ren d! szük ség let (pl. fi zi o ló gi ai szük ség le tek, biz ton ság szük ség le te) ki kell
legyen elé gít ve ah hoz, hogy a sze mélyt ma ga sabb ren d! szük ség le tek (pl. kog ni tív szük ség -
le tek, az ön meg va ló sí tás szük ség le te) kezd jék fog lal koz tat ni. Saleebey sze rint ez egy meg le -
he t" sen sú lyos és gya kor la ti kö vet kez mé nyek kel já ró hi bás fel te vés, amit töb bek kö zött 
a maslow-i el mé let fél re ér tel me zé se táp lál. Sze rin te ugyan is op ti má lis eset ben a krí zis be ju tott
em ber ese tén az alap ve t" hi ány szük ség le tek ki elé gí té se és a nö ve ke dé si szük ség le tek kel való
fog lal ko zás pár hu za mo san tör té nik, nem pe dig egy más tól éle sen el vá laszt va. Fon tos itt azt is
ki emel nünk, hogy a szük ség le tek kö töt ten hi e rar chi kus rend sze ré r"l val lott né ze te it éle te utol -
só éve i ben ma ga Maslow is vis  sza von ta (Saleebey, 2000; Tillier, 2008). Posz tu musz mun ká -
já ban (Maslow, 1971/1976) el is mer te, hogy a szük ség le tek hi e rar chi á ja nem min dig az ál ta la
meg aján lott mo dell sze rint szer ve z" dik, és bi zo nyos ese tek ben el" for dul, hogy az ön meg va ló -
sí tás vá gya fe lül ír ja a fi zi o ló gi ai szük ség le te ket.

Sumerlin és Nor man (1992) vizs gá la ta szin tén azt iga zol ta, hogy az ön meg va ló sí tás nak
nem el en ged he tet len alap fel té te le a fi zi o ló gi ai és biz ton sá gi szük ség le tek ki elé gü lé se. Vizs -
gá la tuk ban haj lék ta la nok és f" is ko lai hall ga tók ön meg va ló sí tás-pont szá ma it ha son lí tot ták
össze, és meg le p" mó don nem ta lál tak szá mot te v" kü lönb sé get. A haj lék ta la nok 39%-a önma gát
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an nak el le né re bol dog em ber nek val lot ta, hogy nap mint nap küz del mes har cot kell foly tat -
niuk az éle le mért és a biz ton sá gért. Mind ez a szer z"k sze rint ar ra utal, hogy az érin tet tek nél
tet ten ér he t" az a bel s" er", amit az ön meg va ló sí tó em ber egyik leg jel lem z"bb sa ját sá ga ként
szok tak em le get ni. 

Sumerlin és Bundrick (2000) egy újabb, szin tén haj lék ta la nok kal kap cso la tos vizs gá la tuk
konk lú zi ó ja ként ki emel ték, hogy a je lek sze rint a bol dog ság nem egy sze r! en egy
hedonisztikus konstruktum, ha nem ma ga sabb cél hoz és az ön meg va ló sí tás hoz kap cso ló dik. 

Katsching (1998) a pszi chi át ri ai ke ze lés súly pont ja i nak kér dés kö rét vizs gál va azt ta lál ta,
hogy a tar tós, po zi tív élet mi n" ség be li vál to zás szem pont já ból a klas  szi kus pszi chi át ri ai el lá -
tás in téz mé nyes ke re tei ál tal biz to sí tott sta bi labb és na gyobb fi zi kai és fi zi o ló gi ai biz ton ság -
nál fon to sabb a kö zös sé gi élet ben va ló rész vé tel és a füg get len ség meg élé se. 

Az utób bi két vizs gá la ti ered mény alap ján fel té te lez he t", hogy a haj lék ta lan ná vált em -
be rek éle té ben is dön t" sze re pet ját sza nak olyan, a maslow-i hi e rar chia sze rint ma ga sabb ren -
d! szük ség le tek, mint a sze re tet, a meg be csü lés és az ön meg va ló sí tás szük ség le te.  

A fen ti ek alap ján meg kér d" je le z" dik a köz ke le t! ál lás pont, mi sze rint a haj lék ta lan em -
ber nek „mind ös  sze” a szük ség let hi e rar chia leg al ján sze rep l" hi ány szük ség le tek ki elé gí té se
je lent va ló di se gít sé get (ezek kö zül is el s" sor ban a fi zi o ló gi ai és biz ton sá gi szük ség le tek ki -
elé gí té se, te hát szál lás, ru há zat, tisz tál ko dá si le he t" ség és éle lem). A kül föl di ku ta tá sok alap -
ján úgy t! nik, hogy a hi ány szük ség le tek mel lett még a leg na gyobb szük ség ben szen ve d" em -
be rek ese tén is fon tos mo ti vá ló sze re pet ját sza nak a nö ve ke dé si szük ség le tek. 

Vé gül a nö ve ke dé si szük ség le tek ak ti vi tá sá ra utal az a je len t"s m! vé sze ti te vé keny ség is,
amel  lyel az ef fek tív haj lék ta la nok kö ré ben ta lál koz ha tunk. Az el múlt húsz év alatt meg le he -
t" sen né pes re duz zadt a haj lék ta lan sor ban él" em be rek t"l szár ma zó iro dal mi és kép z" m! vé -
sze ti al ko tá so kat be mu ta tó ki ad vány ok szá ma (lásd pél dá ul Czeglédi, 2004; Háy, 2004; Mol -
nár, 2008).

A most kö vet ke z" vizs gá lat cél ja ha zai min tán és egy újabb mód szer rel tesz tel ni a haj lék -
ta lan em be rek mo ti vá ci ós éle tét, mind ez zel ugyan is to váb bi tám pon to kat sze ret nék szol gál -
tat ni „a haj lék ta lan lel kü let” meg ér té sé hez. 

A VIZS GÁ LAT BE MU TA TÁ SA

A fel hasz nált mód szer
A vizs gá lat ban fel hasz nált Me ta mor fó zi sok teszt je (Sz"nyi, 1998) olyan, a ver bá lis pro jekt ív
tesz tek kö ré be tar to zó el já rás, amely a sze mé lyi ség mo ti vá ci ós struk tú rá já nak és ér ték von zá -
sa i nak fel tá rá sát cé loz za meg.

A teszt há rom rész b"l épül fel: egy po zi tív, egy ne ga tív és egy ki egé szí t" rész b"l. A po -
zi tív rész ele jén a kö vet ke z" inst ruk ci ót ol vas hat ja a ki töl t":

„Kép zel je el, hogy van egy va rázs ló, mint a me sék ben, aki most el va rá zsol ja, de sza bad
vá lasz tást hagy ab ban, hogy mi vé. ” 

Ezt kö ve t" en 20 ka te gó ri át ol vas hat, me lyek kö zül ilyen for má ban ol vas ha tó az el s":
„Te hát, ha ez a va rázs ló most ál lat tá va rá zsol ná, mi lyen ál lat sze ret ne lenni? .................... 
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Miért?..................”
Majd ezt kö ve ti a töb bi 19 ka te gó ria.
A ne ga tív rész ugyan ilyen struk tú rá jú, a po zi tív tól pusz tán kez de ti inst ruk ci ó já ban tér el,

ez ugyan is így hang zik:
„A va rázs ló most már nem ad sza bad vá lasz tá si le he t" sé get, csak an  nyi sza bad sá got hagy

meg, hogy meg vá laszt hat ja, mi vé ne va rá zsol ja sem mi képp.”
Mind a po zi tív, mind a ne ga tív rész ka te gó ri ái két kér dést tar tal maz nak. Az el s" kér dés,

mind egyik eset ben, az adott ka te gó ri á ba tar to zó szim bó lum meg ne ve zé sét ké ri a vá la szo ló -
tól. A má so dik, „mi ért?” kér dés a vá lasz tás in dok lá sá ra ké ri fel a vizs gált sze mélyt, így se gít -
sé gé vel a ka pott szim bo li kus tar ta lom hoz tar to zó mo ti vá ci ós kom po nens r"l is in for má ci ót
sze rez he tünk. 

A tesz tet a ki egé szí t" rész zár ja, amely 11 kér dést tar tal maz, me lyek di rekt mó don rá kér -
dez nek a vizs gált sze mély vá gya i ra. 

A vizs gá lat so rán a po zi tív és a ne ga tív rész ben ka pott vá la szo kat füg get len kó do lók be -
vo ná sá val a maslow-i szük ség let hi e rar chia egyes ka te gó ri á i ba so rol tat tuk be, an nak ér de ké -
ben, hogy a vizs gált sze mé lyek mo ti vá ci ós éle té vel kap cso la tos struk tu rált in for má ci ók hoz
jus sunk. (A fel hasz nált kódolólapot a mel lék let tar tal maz za.)

A kö vet ke z"k mi att esett a vá lasz tás Jacqueline Royer Me ta mor fó zi sok teszt jé re:
– Ez az el já rás já té kos, va rázs la tos lég kö ré vel ki vá ló an al kal mas a pro jek ci ós gát ol dá sá ra.
Az volt az el vá rá som, hogy se gít sé gé vel si ke rül hasz nál ha tó vá la szo kat kap ni a több nyi re ne -
he zen meg nyí ló haj lék ta lan ként él" sze mé lyek t"l is.
– Se gít sé gé vel oly mó don nyer he tünk in for má ci ó kat a sze mé lyi ség mo ti vá ci ós struk tú rá já -
ról és ér ték von zá sa i ról, hogy köz ben a tesz telt szá má ra, szim bó lu mok ban meg fo gal ma zott
pro jek ci ói ré vén, meg van kön  nyít ve a tu da to sí tás (Sz"nyi, 1998).  
– Ese té ben olyan, ere de ti leg „counseling” jel le g! pszi cho ló gi ai fog lal ko zá sok ra ki dol go zott
és je len leg is f" leg a gyer mek pszi cho ló gu sok ál tal hasz nált teszt r"l van szó, amel  lyel a vizs -
gált cso por tok tag jai va ló szí n! leg még so sem ta lál koz tak, s így a haj lék ta lan el lá tó rend szer ad -
mi niszt rá ci ó ján edz" dött haj lék ta lan sze mé lyek szá má ra is új és a vizs gá la ti hely zet ben tar tó
él ményt je lent het. 

El vá rá sok
A haj lék ta lan és a nem haj lék ta lan fér fi ak mo ti vá ci ós éle te nem tér el egy más tól:
– sem a hi ány szük ség le tek,

• a fi zi o ló gi ai szük ség le tek,
• a biz ton sá gi szük ség le tek,
• a sze re tet szük ség le te, 
• és a meg be csü lés szük ség le te

– sem pe dig a nö ve ke dé si szük ség le tek
• a esz té ti kai szük ség le tek,
• a kog ni tív szük ség le tek, 
• az ön meg va ló sí tás szük ség le te te rén.
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A vizs gá lat me ne te
I. A tesz tek fel vé te le. A tesz tek fel vé te lé re több hely szí nen ke rült sor. Haj lék ta lan ál la pot ban

lé v" em be rek kel az Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let Dankó ut cai kórházában,2 an nak nap pa li me -
le ge d" jé ben, il let ve Bu da pest kü lön bö z" pont ja in, az ut cán töl tet tük ki a tesz tet. A vizs gá lat ban
részt ve v" sze mé lye ket az zal a ké rés sel ke res tük meg, hogy se gít se nek egy is ko lai fel adat el vég -
zé sé ben. Kont roll sze mé lye ket az is me ret sé gi kö rünk se gít sé gé vel, hó lab da mód szert al kal maz va
ta lál tunk. A teszt kér dé sei szó ban hang zot tak el, a vá la szo kat pe dig írás ban rög zí tet tük.

II. A teszt fel vé tel so rán ka pott vá la szok le kó do lá sa a maslow-i szük ség let hi e rar chia egyes
ka te gó ri á i ba. Az azo no sí tó kód dal el lá tott jegy z" köny ve ket (me lyek fel so ro lás sze r! en, a teszt
ke re te nél kül tar tal maz ták a vizs gá la ti sze mé lyek szó sze rin ti vá la sza it) há rom füg get len kó -
do ló (a ku ta tás ko ráb bi sza ka szá ban részt nem ve v" pszi cho ló gus hall ga tó) kap ta meg. Ar ra
kér tük "ket, hogy a jegy z" köny ve ken vé gig ha lad va, min den egyes ka te gó ria ese tén ítél jék
meg és rög zít sék, hogy a jegy z" könyv ben sze rep l" vá lasz a maslow-i szük ség let hi e rar chia
mely szint jé hez tar to zó mo ti vá ci ót vagy több vá lasz ese tén mo ti vá ci ó kat je lez. A kó do lók
mun ká ját egy kó do lá si út mu ta tó se gí tet te (lásd mel lé kel ve), mely ben a hét mo ti vá ci ós kör höz
tar to zó kulcs mo tí vu mok sze re pel nek (Maslow, 1943/1970). A kó do lás so rán az egyéb ka te -
gó ri á ba ke rül tek a maslow-i rend szer be be nem so rol ha tó nak ítélt vá la szok.

III. A kó do lók tól ka pott vá la szok fel dol go zá sa. A kó do lók kö zöt ti egye zés ma gas (a meg -
bíz ha tó sá gi mu ta tó kat ös  sze gez ve a Cohen-kappa ér té ke 0,76) volt, így a kó do lás se gít sé gé -
vel ka pott ered mé nye ket meg bíz ha tó nak te kin tet tük, az ada tok fel dol go zá sá nál pe dig min den
vá laszt fi gye lem be vet tünk.

Vizs gált sze mé lyek
A vizs gá lat ba be ke rü l" sze mé lyek ki vá lasz tá sá nál a ma gyar or szá gi haj lék ta lan po pu lá ció de -
mog rá fi ai ada ta it vet tük alapul3. A haj lék ta lan cso port ba olyan sze mé lyek ke rül tek, akik az
„ef fek tív haj lék ta la nok” cso port já ba tar toz nak. Ar ra tö re ked ve, hogy a haj lék ta lan cso port élet -
kor és is ko lai vég zett ség te kin te té ben rep re zen ta tív le gyen. A haj lék ta lan cso port mel lé il lesz -
tett kont roll mód szer rel tör tént a 30 f" b"l ál ló nem haj lék ta lan min ta ki vá lasz tá sa. A két cso -
port élet kor be li sa ját sá ga it és is ko lai vég zett ség sze rin ti meg osz lá sát az 1. táb lá zat tar tal maz za. 
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2 Az Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let egy ki fe je zet ten haj lék ta lan sze mé lyek el lá tá sát vég z" kór há zat m! köd tet Bu da pes -
ten, a VIII. ke rü le ti Dankó ut cá ban.

3 Szociológiai ku ta tá sok ta nú sá ga sze rint a haj lék ta la nok kb. 80–85%-a fér fi. Élet ko ruk ról el mond ha tó, hogy mint -
egy 75–82%-uk 30 és 60 év kö zé esik. A po pu lá ció is ko lai vég zett sé gét te kint ve pe dig dön t" több sé gük (90–97%)
el vé gez te a 8 ál ta lá nost, vi szont nem ren del ke zik fel s" fo kú vég zett ség gel (94–98%) (La ka tos, 1993; Bényei és
mtsai., 1999; Ko vács, 2000; Ko vács, 2002; Bánlaky, 2001).



1. táb lá zat. A vizs gá la ti sze mé lyek cso por ton kén ti élet kor meg osz lá sa

ERED MÉ NYEK

A vizs gá la ti ered mé nyek sta tisz ti kai elem zé sé hez az „SPSS 15.0 for Win dows” sta tisz ti kai
prog ram cso ma got hasz nál tuk.

Mind két cso port ese tén a hi ány szük ség le te ket jel z" vá la szok vol tak túl súly ban (lásd a 3.
áb rát). A két cso port vi szo nyát vizs gál va azt lát hat juk, hogy a haj lék ta lan cso port nál lét szük -
ség le tek re uta ló vá la szok ki sebb és nö ve ke dé si szük ség le tek re uta ló vá la szok na gyobb szá za -
lék ban for dul tak el", de az el té rés nem szig ni fi káns. 

2. áb ra. A maslow-i szük ség let hi e rar chia sze rin ti hi ány- és nö ve ke dé si szük ség le tek el" for du lá sá nak
szá za lé kos ará nya a két cso port ese tén
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A két f" szük ség le ti kö rön be lü li kü lönb sé ge ket a 4. áb ra szem lél te ti. Lát hat juk, hogy
mind két cso port vá la szai közt a négy hi ány szük ség let sze re pel a leg na gyobb súl  lyal. To váb -
bá lát ha tó, hogy a haj lék ta la nok és a kont roll sze mé lyek vá la szai csak a fi zi o ló gi ai szük ség le -
ti szin ten ered mé nyez nek szá mot te v" kü lönb sé get a vá la szok szük ség le ti szin ten kén ti ará -
nya i ban: a kont roll sze mé lyek ese té ben a szük ség le tek nek je len t" sen na gyobb há nya dát
ké pe zik fi zi o ló gi ai szük ség le tek, mint haj lék ta la nok ese té ben. 

A két cso port köz ti kü lönb sé ge ket két min tás t-pró bá val el len "riz tük. A pró ba ered mé -
nyeit a 2. táb lá zat tar tal maz za. A táb lá zat ban ki je lölt so rok a szig ni fi káns kü lönb sé ge ket jel -
zik. Azt lát hat juk, hogy a két cso port közt mind ös  sze a fi zi o ló gi ai szük ség le tek te rén szig ni -
fi káns a kü lönb ség (t-ér ték: 3,81, 0,1%-os szignifikanciaszinten). 

AZ ERED MÉ NYEK MEG VI TA TÁ SA

Je len vizs gá lat ered mé nyei sze rint a haj lék ta lan fér fi ak ke vés bé mo ti vál tak fi zi o ló gi ai szük -
ség le te ik ki elé gí té sé re, mint a nem haj lék ta la nok, et t"l el te kint ve pe dig a két cso port mo ti vá -
ci ók te kin te té ben azo nos. 

A két cso port köz ti ha son ló ság – össz hang ban Saleebey (2000), Tillier (2008), va la mint
Sumerlin és Nor man (1992) be szá mo ló já val – azt jel zi, hogy té ves az a vé le ke dés, mi sze rint 

3. áb ra. A mo ti vá ci ók mo ti vá ció kö rön kén ti szá za lé kos el osz lá sa a két szük ség let cso port ese tén
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2. táb lá zat. A haj lék ta lan- és a kont roll cso port ös  sze ha son lí tá sa a Maslow-féle szük ség let hi e rar chia
egyes szint je in a mo ti vá ci ók szá mát és a mo ti vá ci ók szá za lé kos ará nyát ala pul vé ve

a haj lék ta lan em be rek ke ve sebb nö ve ke dé si szük ség let tel és több hi ány szük ség let tel ren del -
kez nek, mint a nem haj lék ta la nok. Nem igaz te hát az, hogy a haj lék ta lan fér fi ak pusz tán ala -
cso nyabb ren d! szük ség le te ik ki elé gí té sé re mo ti vál tak és így té ves az a fel te vés is, mely sze -
rint a haj lék ta la nok éle tét pusz tán az ital-, éle lem- és pénz szer zés mo ti vál ja.

Ugyan ak kor fon tos ki hang sú lyoz ni azt az el" re nem várt és fi gyel met ér dem l" ered ményt,
mely sze rint a kont roll sze mé lyek szig ni fi kán san több fi zi o ló gi ai szük ség let tel ren del kez nek, mint
a haj lék ta la nok. Ezen ér de kes ered mény hát te ré ben vé le mé nyünk sze rint az áll, hogy az ut cán él -
ve az alap ve t" fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té se jó val ne he zebb, mint „ott hon”, egy olyan kör -
nye zet ben, ame lyet töb bek kö zött ép pen ab ból a cél ból ala kí tunk ki, hogy szük ség le te ink meg -
fe le l" mér ték ben és for má ban ki e lé gül je nek. Egy elég jó ott hon biz ton sá got ad és ké nyel mes.
Rend sze res táp lál ko zás hoz, hi gi é ni ás szük ség le tek ki elé gí té sé hez, pi he nés hez meg fe le l" hát te ret
biz to sít. Az ut cán a fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té se je len t"s aka dá lyok ba üt kö zik. Itt ugyan -
is nagy va ló szí n! ség gel nem ta lá lunk ál lan dó és biz ton sá gos sa ját he lyet. Így a ka pott ered mény
(a fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té sé re va ló alul mo ti vált ság) egyik le het sé ges ma gya rá za ta
egy faj ta ál lan dó sult le mon dás le het, a fi zi o ló gi ai szük ség le te ket érin t" ta nult te he tet len ség.
Úgy t! nik, a haj lék ta lan sor ban él" em ber sok eset ben fi zi o ló gi ai szük ség le tei rend sze res ki e -
lé gí tet len sé gé nek kö vet kez té ben mint egy be le nyug szik a fi zi o ló gi ai szin t! nél kü lö zés be. Mind ez
ös  sze cseng Mol nár (2002) azon ész re vé te lé vel, mi sze rint a haj lék ta lan em be rek kö zött na gyon
gya ko ri egy a ta nult te he tet len ség b"l fa ka dó de presszió. Oross (1994) ál lás pont ja is ez irány ba
mu tat, ugyan is sze rin te „a be teg sé gü ket tu dó, s"t fáj dal ma kat is na pi ren den ta pasz ta ló haj lék ta lan
em be rek ja va ré sze – sok szor lel ki ön fel adá suk kö vet kez té ben – nem tö r" dik egész sé gi ál la po tá -
val; el ke se re dett, az al ko hol hoz fo lya mo dik, mint egy fáj da lom csil la pí tó ként” (151. o.).
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Vizs gá la tunk ered mé nyei a hajléktalanellátás gya kor la ta szem pont já ból is re le van ci á val
bír nak. Az, hogy a haj lék ta lan és a nem haj lék ta lan fér fi ak mo ti vá ci ós pro fil ja sok szem pont -
ból ugyan olyan, az irány ba mu tat, hogy egy haj lék ta lan ná vált fér fi mo ti vá lá sa ese tén sok
szem pont ból ugyan olyan ne héz sé gek re szá mít ha tunk, mint a nem haj lék ta la nok nál. És egy -
ben a haj lék ta lan ná vált fér fi ak ugyan úgy, azo nos el vek men tén mo ti vál ha tók, mint a nem
haj lék ta la nok. Ugyan ak kor kü lön hang súlyt ér de mes fek tet ni a haj lék ta lan fér fi ak fi zi o ló gi ai
szük ség le te i nek ki elé gí té sé re (il let ve a fi zi o ló gi ai szük ség le tek ki elé gí té sé re va ló mo ti vá ció
er" sí té sé re), mi vel ezen irá nyú szük ség le te ik ki elé gí té sé re csök kent mér té k! mo ti vá ci ó val
ren del kez nek. Ered mé nye ink alap ján úgy t! nik, hogy a rend szer te len és nem egész sé ges ét -
ke zé sük, tisz tál ko dá si hi á nyos sá ga ik hát te ré ben (amel lett, hogy az ut cán él ve va ló ban ne héz
fi zi o ló gi ai szük ség le te in ket ki elé gí te ni) sok eset ben a tisz tál ko dás ra és meg fe le l" táp lál ko zásra
va ló igény le épü lé se áll, és nem fel tét le nül pénz hi ány vagy az adott szük ség let ki elé gí té sé re való
le he t" ség hi á nya. Ezt jel zi az is, hogy haj lék ta lan em be rek kel dol goz va sok szor ta lál ko zunk az -
zal a fáj dal mas je len ség gel, hogy az át me ne ti leg el lá tott haj lék ta lan két ség beeset ten ki fa kad,
hogy most, hogy vég re jól la kott és új ra meg ta pasz tal hat ta a ren de zett, vé dett kör nye zet el" -
nye it, még job ban fog szen ved ni az ut cán. 

A haj lék ta lan sor ban él" fér fi ak biz ton ság- és sze re tet szük ség le te, kog ni tív szük ség le tei, esz -
té ti kum ra, szép ség re va ló igé nye, il let ve ön meg va ló sí tá si szük ség le te meg tar tott. Ugyan ak kor
ma ga sabb ren d! szük ség le te ik ki elé gí té sé re sok kal kor lá to zot tabb le he t" sé gek kel ren del kez nek,
mint la kás sal ren del ke z" tár sa ik. A je len lé v" szük ség let és a ki elé gí té sé re va ló kép te len ség
ese tük ben min den bi zon  nyal ko moly stressz for rás és el kép zel he t", hogy a haj lék ta la nok kö -
ré ben ta pasz talt de vi áns meg nyil vá nu lá sok bi zo nyos ré sze ez zel ma gya ráz ha tó. Ezért kü lön
hang súlyt ér de mes fek tet ni haj lék ta la nok ese tén a hát tér ben je len lé v" ma ga sabb ren d! szük -
ség le tek ki elé gí té sé re, így pél dá ul a kre a tív ön ki fe je zé si mó dok tá mo ga tá sá ra (iro dal mi, kép -
z" m! vé sze ti te vé keny sé gek, kul tu rá lis prog ra mok, ön ki fe je zést fej lesz t" tré nin gek stb.). 

A haj lék ta lan em ber mo ti vá ci ó já nak kér dé sét érin ti az a tény is, hogy élet for má ja fo ko zot -
tan stigmatizált. Ezért ese té ben kü lön hang súlyt ér de mel az a kér dés, hogy mi lyen esz kö zök -
kel, il let ve mi lyen se gí t" at ti t!d del moz dít ha tó ki a stigmatizáció ál tal ter helt (s"t sok eset ben
ger jesz tett), gyak ran ön fel adás sal, re mény vesz tett ség gel, fá sult ság gal jel le mez he t" ál la po tá -
ból. A haj lék ta la no kat érin t" at ti t!d Ma gyar or szá gon (és egy ben a 21. szá za di vi lág je len t"s
há nya dá ban) egy ér tel m! en ne ga tív (pl. Mol nár, 1995). Az ural ko dó köz hi e de lem sze rint a
haj lék ta lan vesz tes, el ve szett, cs"d be ju tott, le csú szott, ha szon ta lan éle t! em ber, aki nek a lét -
for má ja el fo gad ha tat lan (Kán tor, 2005b). A hajléktalanellátás gya kor la tá ban dol goz va szem -
be t! n", hogy a nincs te len sé get súj tó átok sze r!, egy ér tel m! en ne ga tív stig ma mi lyen nagy
mér ték ben meg ne he zí ti a haj lék ta lan élet hely zet be sod ró dott em ber ön el fo ga dá sát, ön be csü -
lés ét és meg küz dé sét. Ugyan ak kor fon tos azt is szem el"tt tar ta nunk, hogy a haj lék ta lan ság
egy ér tel m! en ne ga tív meg íté lé se nem tör vény sze r!, és min den bi zon  nyal nagy ban ös  sze függ
ko runk pénz ala pú és fi zi kai si ker-ori en tált em ber ide ál já val. En nek je le az is, hogy míg más ko -
rok ban, il let ve kul tú rák ban több nyi re volt a haj lék ta lan tár sa da lom nak leg alább egy olyan ré -
te ge (pl. az in di ai szádhuk vagy a 3–4. szá za di Egyip tom és Szí ria ne he zen de fi ni ál ha tó kol -
du ló re me téi) (Caner, 2002; Rosen, 2006), amely el fo ga dás ban (sok eset ben köz tisz te let ben)
ré sze sült, ad dig ma nap ság a nyu ga ti kul tú rá ban szin te el kép zel he tet len nek tart juk, hogy vala ki
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az ut cán ér té kes éle tet él het. A sze gény ség, nincs te len ség és ezen be lül a haj lék ta lan ság meg íté -
lé se nem volt min dig ilyen. A haj lék ta lan sor ban él" nem min den id" ben szá mí tott irány vesz tett
nyo mo rult nak, a kol dus pe dig sok eset ben is te ni vé de lem alatt állt. Más tör té nel mi kor szak ok,
il let ve kul tú rák fe lé te kint ve lát hat juk, hogy olyan id"k ben, ami kor a sze gény ség a több sé get
érin tet te és a nincs te len ség még a ma i nál is sok kal ál ta lá no sabb volt, a nél kü lö zést tár sa dal -
mi szin ten is job ban to le rál ták, ugyan is szem be t! n"bb volt, hogy bol do gul ni és a fi zi kai világ
kö ve tel mé nye i nek meg fe lel ni sok eset ben na gyon ne héz. Ma ez zel a tén  nyel ke vés bé va gyunk
har mó ni á ban, ho lott tár sa dal munk je len t"s ré sze el adó so dott, lép ten-nyo mon az zal szem be -
sü lünk, hogy em be rek tö me gei él nek lét mi ni mum kör nyé kén, és azt lát hat juk, hogy fel pör ge -
tett vi lá gunk sod ra pil la na tok alatt le sö pör a mun ka er" pi ac ról olyan szak má kat, ame lyek
sokak nak hosszú év ti ze de ken ke resz tül je len tet tek meg él he tést.

ZÁ RÓ GON DO LAT OK

A kis elem szám és vi szony lag egy sze r! vizs gá la ti el ren de zés el le né re a ku ta tá si ered mé nyek
pub li ká lá sa mel lett dön töt tünk, mi vel a ka pott ered mé nye ket to vább gon do lás ra és meg osz tás -
ra ér de mes nek tar tom. Ugyan ak kor a vizs gá la tot ér de mes len ne na gyobb min tán meg is mé tel -
ni, an nak ér de ké ben, hogy tisz táz ni le hes sen, a ka pott nem szig ni fi káns kü lönb sé gek va ló di
el té rést je len te nek-e, vagy tény le ge sen je len ték te le nek. Emel lett ér de mes len ne a haj lék ta lan -
ként él" em be rek mo ti vá ci ó ját más vizs gá ló el já rá sok kal is tesz tel ni és ez ál tal ki sz!r ni a je len
mód szer b"l szár ma zó eset le ges tor zí tá so kat. Fon tos len ne egy olyan vizs gá lat, amely a vi sel -
ke dé si jel lem z"k elem zé sé re is ki tér, ugyan is ez alap ján töb bet meg tud hat nánk ar ról, hogy 
a mo ti vá ci ós élet di na mi ká ja mi lyen mó don je le nik meg a haj lék ta lan élet vi tel so rán.

A vizs gá la tot ér de mes len ne ki ter jesz te ni a haj lék ta lan n"k re és gyer me kek re is, mert igaz
ugyan, hogy a haj lék ta lan po pu lá ci ó ban ará nyuk ki sebb, mint a fér fi a ké, vi szont ese tük ben fo -
ko zott fi gyel met igény l", sok szo ro san ve szé lyez te tett és min den bi zon  nyal a haj lék ta lan fér -
fi a ké tól kü lön bö z" szük ség le tek kel és mo ti vá ci ós pro fil lal ren del ke z" haj lék ta lan cso port ról
van szó. Mind emel lett pe dig – nem zet kö zi sta tisz ti ká kat ala pul vé ve (pl. Rosenberg et al.,
1991) – saj nos kön  nyen el kép zel he t", hogy a n"k és a csa lá dok ará nya a haj lék ta la nok kö zött
Ma gyar or szá gon is n" ni fog. Vé ge ze tül ér de mes len ne a vizs gá la tot a haj lék ta lan – nem haj -
lék ta lan dichotómiából ki lép ve a haj lék ta lan – nem haj lék ta lan di men zió men tén több (kü lön -
bö z" mér ték ben haj lék ta lan, il let ve ott ho nos) cso port ös  sze ha son lí tá sá val is el vé gez ni.

Sok szor nem egy sze r! a sze gény sé get, te he tet len sé get lát ni, és nem egy sze r! a haj lék ta -
lan ság ré mé vel far kas sze met néz ni, ugyan ak kor ez a je len ség is le ta gad ha tat la nul kö zös va -
ló sá gunk ré sze, ami el"l, akár men  nyi re is sze ret nénk, el me ne kül ni nem le het. Ugyan ak kor 
a haj lék ta lan je len sé get ma gunk hoz kö ze lebb en ged ve, a haj lék ta lan em be rek kel kö zös sé get
vál lal va em pá ti ás kész sé günk, él mény vi lá gunk, re a li tás ér zé künk és éle tünk gaz da god hat.
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SUMMARY

DESIRES OF THE HOMELESS
A survey on the motivations of homeless and non-homeless men

In the area of homeless care, be it either strategical or practical in nature, we face the continous
actuality of such questions as: What would be the role of homeless care? What kind of aims
could be regarded as realistic in this field? What would real aid be for a person who has become
homeless? How could this person be supported to achieve his real goals? All these implies that
the motivation of the homeless may be regarded as a key problem of homeless care.

The point of our survey was to provide guidelines for answering the above questions,
through searching for motivations with the greatest influence in the life of a homeless person,
and for the differences in the motivational forces of homeless and non-homeless people.

We have made a comparison between the motivational profiles of 26 homeless and 30
non-homeless men, using Jacqueline Royer’s Test of Metamorphoses. Beside the analysis of
general motivational features, we payed special attention to test the public belief that appears
frequently in the practice of homeless care and also in public opinion, namely: homeless
people’s chief concern would be satisfying such needs as physiological needs and the need for
safety, and they are not motivated in satisfying the higher needs of Maslow’s Hierarchy of
Needs, such as self-realization, understanding and the cognitive need for knowledge.

Our results indicate that contrary to the above public belief, the homeless have the same
desire for higher needs as the non-homeless people. On the other hand, we were quite surprised
to have found that the most significant difference between homeless and non-homeless men
could be identified on the very basis of Maslow’s Hierarchy, as it seems that homeless men are
much less motivated in satisfying their physiological needs than non-homeless men are.
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1. MEL LÉK LET

Kó do lá si út mu ta tó

Ked ves Kó do ló!
Ar ra kér lek, a meg ka pott jegy z" köny vek ben sze rep l" vá la szo kat so rold be az aláb bi
7 + 1 ka te gó ri á ba. A ka te gó ria ne vek alatt sze rep l" kulcs fo gal mak és pél dák csak a ka -
te gó ria jel le gé nek meg vi lá gí tá sát szol gál ják, s így az egyes fel so ro lá sok nem tel jes
kö r! ek. Ezért az egyes kó dok ab ban az eset ben is ki ad ha tók, ha egy adott vá lasz nem
sze re pel ugyan a ka te gó ria le írá sá ban, de va la mi mi att meg íté lé sed sze rint még is az
adott ka te gó ri á ba tar to zik. 

Amen  nyi ben egy adott vá lasz meg íté lé sed sze rint több ka te gó ri á ba is be so rol -
ha tó, az eset ben több kó dot is kap hat.

Jó mun kát!

7-es kód: Ön meg va ló sí tás szük ség le tét ki fe je z! vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Ön ki fe je zés, al ko tás, ön be tel je sü lés irán ti vá gyak. Az „ide á lis” el éré sé nek a vá -
gya. An nak szük ség le te, hogy az em ber ab ban te vé keny ked hes sen, ami hez meg van -
nak a ké pes sé gei. 

Pl. „a tel jes sé ge mi att”, „meg tud nám mu tat ni azt, ami ben nem van”, „al kot hat -
nék”, „ah hoz ér tek” 
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A ne ga tív ol da lon:
Elé ge det len ség, nyug ta lan ság ér zé se. Az ön ki fe je zés re va ló le he t" sé gek hi á nya.

Zárt ság. Una lom.
Pl. „unal mas”, „nem tud nék al kot ni”, „ah hoz nem ér tek”

6-os kód: Esz té ti kai szük ség le tet ki fe je z! vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Szép ség irán ti vágy.
Pl. „gyö nyö r! m! al ko tás”, „szép”

A ne ga tív ol da lon:
Rossz kül s" mi at ti el uta sí tás.
Pl. „csú nya”, „nem tet szik”, „arány ta lan”, „rossz rá néz ni”

5-ös kód: Kog ni tív szük ség le tet ki fe je z! vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Tu dás, meg ér tés, rend sze re zés, szer ve zés, elem zés vá gya. Ös  sze füg gé sek át lá tá -
sa és a je len t" sé gek utá ni ku ta tás vá gya. Kí ván csi ság, rej té lyek meg ol dá sá ra va ló
törek vés. Böl cses ség utá ni vágy.

Pl. „mert ak kor min dent ér te nék”, „mert ak kor bölcs len nék”, „okos”

A ne ga tív ol da lon:
Sz!k lá tó kö r! ség, rossz ér tel mi ké pes ség. 
Pl. „os to ba”, „bu ta do log”

4-es kód: Meg be csü lés szük ség le tét ki fe je z! vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Hasz nos nak, ér té kes nek len ni. Meg ala po zott ér té ke lés, ön be csü lés és ön ér zet és
má sok ré szé r"l meg nyil vá nu ló tisz te let igé nye. Jó ké pes sé gek, er" vá gya. Füg get -
len ség, sza bad ság irán ti vágy. Presz tízs, hír név, el is me rés, fi gye lem és fon tos ság iránti
vágy.  

Pl. „tisz te lik”, „azt ér té ke lik”, „fon tos”, „hasz nos” 

A ne ga tív ol da lon:
Fö lös le ges nek, ha szon ta lan nak len ni. Ár tal mas nak, dest ruk tív nak len ni. Ki sebb -

ren d! ség, gyen ge ség és el esett ség ér zé se.
Pl. „mert meg ve tem”, „nem ér sem mit”, „nem tisz te lik az em be rek”, „meg aláz -

zák”, „mert az sem mi re sem jó”, „mert az árt az em be rek nek”, „ér ték te len”

3-as kód: Sze re tet szük ség le tét ki fe je z! vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Tár sas tá masz szük ség le te. Sze re tet, el fo ga dás vá gya. Gyen géd ség és va la ho vá
tar to zás utá ni vágy. A sze re tés, sze re tet adás szük ség le te.

Pl. „mert azt sze re tik”, „ked ve lik”, „mert el fo gad ná nak”, „ott sü rög-fo rog kö rü -
löt te az egész csa lád”
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A ne ga tív ol da lon:
El uta sí tott ság, ki re kesz tett ség él mé nye. Ba rá tok, tá mo ga tók hi á nya. Tá mo ga tás hi á nya. 
Pl. „nem sze re tem”, „azt gy! lö lik az em be rek”, „utál ják”

2-es kód: Biz ton ság szük ség le tét ki fe je z! vá lasz
A po zi tív ol da lon:

A biz ton ság ke re sé sé re uta ló ki fe je zé sek. Ren de zett ség, ki szá mít ha tó ság irán ti
igény meg je le né se. Olyan kör nye zet, olyan vi lág igé nye, amely át lát ha tó, szer ve zett
és biz ton sá gos. Vé de ke zés, vé de lem igé nyé nek hang sú lyo zá sa. A meg szo kott ság ér -
ték ként va ló meg je le né se. Sta bi li tás utá ni vágy.

Pl. „vi gyáz ná nak rám”, „meg vé de né nek”, „jó he lyen len nék” 

A ne ga tív ol da lon:
A vá rat lan, ve szé lyes, ki szá mít ha tat lan hely ze tek, dol gok el uta sí tá sa. A kör nye -

zet el len sé ges sé gé nek és a ve szé lyes kö rül mé nyek hang sú lyo zá sa. Ár tal mak tól va ló
fé le lem, a sér tés és a sé rü lé keny ség meg em lí té se.

Pl. „foly ton ver né nek”, „a rossz kö rül mé nyek mi att”, „meg ron gál ná nak”, „ve szé -
lyes”

1-es kód: Fi zi o ló gi ai szük ség le tet ki fe je z! vá lasz
A po zi tív ol da lon:

Az alap ve t" fi zi o ló gi ai szük ség le tek kel (éh ség, szom jú ság, kel le mes kö rül mé -
nyek, meg fe le l" h" mér sék let, sze xu a li tás stb.) kap cso la tos vá la szok.

Pl. „ak kor min dig len ne mit en nem”, „so se fáz nék”, „jól tar ta ná nak” 

A ne ga tív ol da lon:
Rossz szag vagy íz mi at ti el uta sí tás. Fáj da lom. Un dor. Nél kü lö zés (éh ség, szom -

jú ság, nincs te len ség stb.).
Pl. „bü dös”, „min dig szom jas len nék”, „éhen hal nék” 

0-ás kód: A fen ti hét ka te gó ri á ba be so rol ha tat lan nak ítélt vá lasz
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