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„A boldog családok jelentik a jövőt”

A folyóiratról
A párkapcsolat, a házasság és a család témakörei az emberi élet legelemibb kérdéseit ölelik
fel. Az ember legmélyebb vágyait nem képes kielégíteni semmi, ami kevesebb, mint a nő és a
férfi egysége, és ez a párkapcsolati, házassági egység a társadalom legfontosabb erőforrása. A
párkapcsolati szokásoknak életbevágó a jelentősége a házasságra és a családra nézve. Amilyen
a házasság és a család, olyan a kultúra. A másik tisztelete és szeretete nélküli szexuális
viselkedéstípusok elterjedése összezavarhatja az emberi létezés fő útjait. Amikor a szexualitás
a szeretetre irányul, akkor olyan boldog házasságokat, családokat és virágzó kultúrákat épít,
amelyek elismerik minden egyes személy végtelen értékét.
Az utóbbi évtizedekben Európában e kérdéskörre meglehetősen eltérő válaszok lelhetők fel.
E folyóirat felületet nyit azon érdeklődők és szakemberek számára, akiknek fontos a család, s
akik szeretnék, hogy majd gyermekeik is boldog családban élhessenek. A folyóiratnak 2014ben és 2015-ben megjelent már egy-egy száma magyarul, 2020-tól megújult formában, immár
magyarul és bizonyos mértékben angolul is olvasható. Ebben a kötetben az utolsó magyar
nyelvű tanulmány angolul is olvasható.

Szerzőinknek
Az Európai Családtudományi Szemle (ECSSZ), mint elektronikus folyóirat, lehetőséget
biztosít a párkapcsolatok, a házasság és a család témaköreihez tartozó írások, tanulmányok és
szakcikkek megjelentetésére. Az ECSSZ célul tűzte ki a család körüli válság okainak és a
lehetséges kiutaknak a keresését, valamint elemzését. A publikálásra szánt anyagok lehetnek:
(i) a szerzők máshol magyarul még meg nem jelent saját írásai, vagy ha már megjelentek, akkor
e másodkiadáshoz az előző kiadó beleegyezése szükséges, (ii) már publikált anyagok
összefoglalói vagy fordításai, és (iii), beszámolók, ismertetők, vélemények, interjúk.
A kéziratokat e Folyóirat sablonjának megfelelő formátumban e-mail-ben kérjük beküldeni
a szerkesztoseg@ecssz.eu e-mail címre. A cikk sablon a honlapról letölthető:
ECSSZ_Cikk_sablon.
A folyóirat jellegének megfelelő és közlésre alkalmasnak talált kéziratokat lektoráltatjuk. A
kéziratok leadási határideje folyamatos, a megjelenés a sikeres lektorálást követően
megtörténik. A folyóirat egyes számainak megjelenési ideje egyelőre nem becsülhető pontosan.
A kézirat beküldésekor a (levelező) szerzőnek javasolt egy kitöltött "Kézirat benyújtási
nyilatkozatot"-ot is csatolni. A nyilatkozat a honlapról letölthető.
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Előszó
E kötet az L'Harmattan Kiadónál 2018-ban megjelent „Boldogabb családokért és ifjúságért
I. Kötet” című, „A családi élet válsága és a demográfiai válság okainak elemzése” alcímű könyv
első felét, első kilenc tanulmányát tartalmazza változatlan tartalommal. E folyóiartban való
megjelenést az L'Harmattan Kiadó engedélyezte.
Örömmel bocsátjuk útjára e tanulmányokat, mint a jövő generációkért felvállalt felelősség
dokumentumát. A Családtudományi Platform által kezdeményezett és a Családtudományi
Szövetség által folytatott társadalmi összefogást a ma már egyértelműen tapasztalható
társadalmi leépülési folyamatok láttán átélt mély aggodalom, és az a remény váltotta ki, hogy
ugyan ezek a folyamatok megfelelő aktivitással megfordíthatók. Ez, és a következő kötet a
tárgyban összehívott tematikus konferencia nyomtatott reprezentációjának tekinthető, s mint
ilyen, első lépésként a problémafelvetésre fókuszál, azaz a családi élet válságának okait keresi.
A témakörhöz hozzátartozik a különböző párkapcsolati típusok anarchiájának, a
népességfogyásnak, az értékrelativizmusnak, az évezredes értékek visszaszorulásának, a létezés
ésszerű fenntarthatóságának, továbbá a társadalom lelki és testi egészségének elemzése.
A párkapcsolatot, a házasságot és a családot irányító értékrend mind hazánkban, mind egész
Európában zűrzavaros, anarchikus állapotban van. Nagyrészt ez okozza a családi élet válságát,
rontja a családok stabilitását, és a káros individualizáció számos formáját hozza létre. Ennek az
állapotnak egyik tünete a kedvezőtlen demográfiai helyzet.
Aggódva látjuk, hogy a felnövekvő fiatal generációk létezési módja, párkapcsolatokra
vonatkozó ideálja és jövőképe általánosságban messzemenően nem tekinthető a testi-lelki
egészséget építőnek és példaadónak. Nem a múltba révedés, nem nosztalgia késztet bennünket
arra, hogy a jelenséggel fokozottan és behatóan igyekezzünk foglalkozni, hanem a várható
következmények, amelyek már nemcsak a szaporodó személyes véleményekben egyre
borúsabbak, hanem a statisztikák világában, a számok rideg nyelvén sem ígérnek jót.
A családok stabilitásában és az emberek lelki egészségében néhány évtized óta kedvezőtlen
változás figyelhető meg. A változástól ugyanakkor nem félni kell, nem ellenségként kell rá
tekinteni, hanem átlátni és uralni kell. Minden más esetben csak kullogunk az események után,
és legfeljebb lassíthatjuk védekezésünkkel az elkerülhetetlent. Uralni viszont csak azt tudjuk,
amit értünk. Ezért fontos a problémakör tudományos igényű, interdiszciplináris körüljárása, az
okok feltárása, megértése és a széleskörű összefogás. Amennyiben nem akarjuk elődeink
évezredeken át megharcolt értékeit veszni hagyni, a változás ütemére hangolódva kell közös
múltunkból a jövő felé fordulnunk. Ennek szellemében, készültek e kötet tanulmányai.
A Családtudományi Szövetség összefogást kezdeményez a családdal, a házassággal, és a
párkapcsolatokkal foglalkozó akadémiai, szakmai, civil és egyházi szféra szakemberei és
minden jó szándékú érdeklődő között. A mai fogyasztói társadalmakban különösen a házasság,
a család és a nemek kapcsolatának területén, olyan értékrendre van szükség, amely elősegíti az
egyének és közösségeik testi-lelki egészségét, harmonikus fejlődését, valamint véd a káros
hatások ellen. Az ésszerű és eredményes megoldáshoz azonban először az okokat kell
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Előszó

ismernünk, mert egyébként könnyen téves helyen kereshetjük a megoldást. Megoldási
javaslatokra és a jövőkép felvázolására e folyóiratunk ezt követő száma után kerül sor.
E kötet tudományos és esszé jellegű szakmailag lektorált írásokat tartalmaz. Tartalmukért
egyedül a szerzők felelősek.
A szerkesztők reményeket fűznek e kötetben foglaltak jó szándékú széleskörű
átgondolásához, e témakörben a társadalmi együttgondolkodás növekedéséhez, valamint a
megfogalmazott elvek konkrétumokká konvertálódásához. Célunk pedig nem kevesebb, mint a
jövő biztosítéka, azaz boldogabb családok, és boldogabb ifjúság.
A szerkesztők
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A családi élet válsága és a demográfiai válság alapvető okai
Dr. Balásházy Imre

1. Bevezetés
Magyarországon, Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és általában azon
országokban, ahol fogyasztói társadalom alakult ki, a család és a házasság leértékelődött,
számos egyéb párkapcsolati forma terjedt el, és nem születik annyi gyermek, mint ahány
biztosítani tudná a népesség létszámának fennmaradását, s mindez a házasság szerepének
csökkenéséhez és a társadalom elöregedéséhez vezetett. Jelen tanulmány e folyamatok
fontosabb tüneteinek leírásával, valamint az okok felderítésével foglalkozik. Néhány történeti
utalást is tartalmaz. Röviden ismertet több hazai és híressé vált nemzetközi felmérést, végül
megoldási irányokat javasol.
A tanulmány rámutat, hogy a demográfiai válság a családi élet válságának egyik tünete, így
a demográfiai válság is csak úgy oldható meg, ha megszüntetjük a családi élet válságát.
Vannak, akik szerint ezekben az országokban nincs a családi életnek válsága, ugyanis a
különböző párkapcsolati és együttélési formák a társadalom fejlődése során átalakulnak, és
mindössze e fejlődést tapasztaljuk. A tanulmány, mint látni fogjuk, ezt a megközelítést
helytelennek, embertelennek és hamisnak tartja.
Olyanok is akadnak, akik szerint a népességcsökkenés ezen országokban nem baj. A
Földünkön túlnépesedés van, és örüljünk, hogy legalább adódnak országok, ahol ez a vész nem
fenyeget. Azt mondják, hogy ezen országok népességcsökkenését kezelni kell, és nem
megszüntetni. Szerintük a népességcsökkenés még mindig kisebb gondot okoz, mint a
túlnépesedés, ezenkívül más országokból be lehet telepíteni ide embereket, ami mindkét félnek
jó, hiszen ott a túlnépesedés csökken, itt meg a népességfogyás és a társadalom elöregedése
megoldódik. E tanulmány szerzője szerint ez az érvelés hamis és emberellenes.
A családi élet válságához és a demográfiai válsághoz is komplex társadalmi folyamatok
vezettek. E folyamatok alapvető okait sokfelé lehet keresni, és több olyan tényezőt is meg lehet
ragadni, amelyek valahogy a válsághoz kapcsolódnak, ezért a válsághoz vezető okok feltárása
részletes elemzést igényel. Szerencsére igen sok felmérés készült a témakörben, így a fontosabb
okokra és a legalapvetőbb okra nem is olyan nehéz rátalálni.
Természetesen megvan annak az esélye, hogy a szerző valamit rosszul gondol, vagy
helytelenül általánosít, és így a következtetései tévesek. A szerző szívesen veszi az átgondolt
kritikát.
2. A családi élet válságának közvetlen tünetei
Annak ellenére, hogy a magyar emberek számára az egyik legnagyobb érték a család (NFFT
felmérés 2009), úgy tűnik, hogy a családi élet körül igen komoly a baj, ugyanis a családok
stabilitása és harmóniája – talán az elmúlt néhány év kivételével – az utóbbi évtizedekben igen
erősen csökkent. Sőt, a kusza együttélési formák miatt, a család fogalma is nehezen
definiálhatóvá vált. Ráadásul az emberek egy része már nem is akar családot alapítani. Jól
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ismert tény, hogy hazánkban és a fogyasztói társadalmak zömében, az utóbbi évtizedekben
erősen lecsökkent a házasságkötések száma, és azok is idősebb korra tolódtak, szignifikánsan
nőtt a házasság nélkül együtt élő párok száma, egyre több gyermek születik házasságon kívül,
a teljes termékenységi arányszám, azaz az egy nőre jutó átlagos szülésszám pedig igen
alacsony. Egyre több az egyedülálló, a gyermektelen pár, a válás, az egyszülős család, az egyke
és a mozaikcsalád.
E tendenciákat egy 2000-ben végzett hazai felmérésben (S. Molnár, 2010) a megkérdezettek
legtöbbje elítélte. Az elítélés mértéke az idősebb korosztályban erősebb volt. Azt a tényt, hogy
csökken a házasságkötések száma, a 18-50 évesek 43%-a, a „se nem rossz, se nem jó”
kategóriába sorolta, a házasságon kívül együtt élő párok számának növekedését, pedig e
korosztályban megkérdezettek 52%-a tette a „se nem rossz, se nem jó” semleges kategóriába.
A fiatal generáció az ezredfordulóra már lényegében szinte magatartási normaként fogadta el a
házasságkötés előtti vagy a házasságot helyettesítő élettársi együttélés gyakorlatát.
A párkapcsolatokat érintő magatartási normák változásáról írja S. Molnár Edit demográfus
ugyanitt, hogy „a 20. század második felétől fogva a nemzetközi és hazai demográfiai
szakkutatások egész sora látszik bizonyítani, hogy éppenséggel a párkapcsolatok terén
bekövetkezett változások azok, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolták/gyakorolják a
termékenységre, a családok stabilitására, az egyszülős családok arányára, és amelyek – más
oldalról – az értékek, normák módosulásait eredményezték/eredményezik.” A demográfiai
folyamatok változását követi a közmegítélés. Magyarországon már az 1980-as évektől
megfigyelhető a házasságkötési szokások megváltozása. 1990-től 2005-ig az élettársi
státuszban élők között a 30 évesnél fiatalabbak aránya megnégyszereződött, és háromszorosára
növekedett a nőtlen/hajadon családi állapotúak hányada. (S. Molnár, 2010)
A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete által folytatott „Életünk
fordulópontjai” nevű panelvizsgálat adatai szerint a valaha párkapcsolatban élő nők 1960–1964
között még közel 100%-a házasságban valósította meg első tartós párkapcsolatát. Ez a szám
2000–2004 között már csak 30% volt (Spéder és Kapitány 2007). A huszadik század közepén
még deviáns viselkedésnek tartották és vadházasságnak nevezték a házasságon kívüli
együttélést. 2000-ben és 2008-ban a lakosságnak már 75–76%-a egyetértett azzal, hogy „nincs
semmi rossz abban, ha egy fiatal pár együtt él anélkül, hogy házasságot akarna kötni”. 2009ben a 18-50 évesek több, mint 80%-a vallotta ezt. Elterjedt az a javaslat a fiatalok számára,
hogy „ha komolyan gondolják a kapcsolatot, ha gyermeket is szeretnének, akkor kimondottan
tanácsos, hogy kipróbálják egymást: költözzenek össze, majd kössenek házasságot” –
egyébként pedig „mindegy”, „nincs semmi rossz abban, ha együtt élnek, és nem akarnak
házasságot kötni”. A közgondolkodás ma az előzetes együttélés után megkötött házasság
életformáját pártfogolja. A 18–50 év közöttiek mintegy 70%-a 2010-ben azt tartotta helyesnek,
ha egy fiatal pár először együtt él, s csak később kötnek házasságot. (S. Molnár, 2010)
A házasságon kívüli együttélések elterjedésével növekedett a házasságon kívül születések
aránya is, amely 1980-tól 2011-ig 7%-ról 42%-ra nőtt hazánkban (Magyar Statisztikai Évkönyv
2011). Kevesebb, mint két évtized alatt jelentősen megerősödött az a szemléletmód, amely
szerint „a gyermekeknek ma már mindegy, szüleik házasságban vagy élettársi kapcsolatban
élnek”. 1991-ben 20%, 2009-ben 52% értett egyet e szemléletmóddal. S. Molnár Edit azt írja,
hogy a tényleges demográfiai tendenciáknak, valamint a szemléletmód, a normák változásának
az együttmozgása egyelőre egymást erősítő, visszafordíthatatlan folyamatot sejtet.
A női első teljes házasságkötési arányszám 1990-ben 0,78, 2011-ben 0,39. (Ez azt mutatja,
hogy az adott évben házasodási korba lépő nők (Magyarországon, mivel jelenleg a 16. életév
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betöltésekor lehet házasságot kötni, ez a 15 éveseket jelenti) mekkora hányada kötne házasságot
49 éves koráig abban az esetben, ha a jövőben ez a generáció ugyanolyan gyakorisággal
házasodna az egyes életkorokban, mint azt a vizsgált naptári évben tették a megfelelő
életkorúak.) Az első gyermek megszületéséhez tartozó anyai életkor 1990 és 2010 között 23
évről 28 évre növekedett. 2011 óta ez a szám enyhén csökken. A gyermekszülés átlagos életkora
pedig 1995-ig 26 év alatt maradt, majd tovább növekedett, és 2011-ben elérte a 30 évet, de ezt
követően is (2013-ig) enyhén tovább növekedett. Nemcsak a teljes termékenységi arányszám
(a szülőképes korú női népességre jutó születések átlaga az adott évben), hanem a lakosság által
ideálisnak tartott gyermekszám is csökkent az utóbbi évtizedekben: 1974-ben az első szám
értéke 2,27 az utóbbié 2,76 volt. 2001-re az első 1,31-re, az utóbbi 2,06-ra csökkent, 2009-ben
pedig 1,32, illetve 1,96 volt. (Spéder, 2014.)
3. Egy hazai felmérés a jellemző párkapcsolati formákról
„A gazdasági fejlődésnek és a magyar társadalom egészségi állapotának kapcsolata a
családok stabilitásával” című 2008-2009-es Innotárs projekt keretében egy országos
reprezentatív szociológiai felmérés készült többek között a jellemző párkapcsolati formák
gyakoriságáról, tulajdonságairól és néhány hatásáról. E felmérés adatainak felhasználásával
tisztább képet kaphatunk a párkapcsolati trendekről és a párkapcsolatok minőségét, tartósságát
befolyásoló tényezőknek az alakulásáról. Az eredményekről eddig három publikált tanulmány
jelent meg (Tárkányi 2014, 2015, Mayer és mások 2014). Itt csak néhány eredményre utalunk.
Magyarországon a huszonévesek között az intim vagy „látogató” párkapcsolat a
legelterjedtebb, minden harmadik fiatal ilyen kapcsolatban él. Az élettársi kapcsolatok
labilisabbnak, bomlékonyabbnak mutatkoztak a házasságnál, és az a következtetés is adódott,
hogy minél többször él valaki élettársi kapcsolatban, annál nagyobb az esélye arra, hogy
felbomlik a kapcsolata.
Bár 2009-ben csak 14% élt házasságban a 18-29 éves korcsoportban, de e korosztályban a
legtöbbjük számára a házasság volt az eszmény és a cél. Ilyen szempontból 83% választotta
volna a házasságot, szemben azzal a 6%-kal, aki az élettársi kapcsolatot tartotta a legjobbnak,
és azzal a 11%-kal, aki még nem döntött. A nagy többség továbbra is házasságban, és nem
élettársi kapcsolatban szeretne élni. Ugyanakkor sokan különböző bizonytalanságok,
problémák, konfliktusok miatt végül addig halogatják a házasságkötést, míg nem lesz belőle
házasság.
A házasságon kívüli szülések aránya 2009-re mintegy 40%-ra nőtt Magyarországon. A
gyermekük születésekor nem házas szülők kapcsolatát gyermekeik később jóval gyakrabban
utasítják el, és jóval kevésbé tekintik eszményinek, mint a házas szülők kapcsolatát az ő
gyermekeik.
Az 1954-1969-es években házasodottaknál még 60% volt azok aránya, akiknek sem a
házastársukkal, sem mással nem volt nemi kapcsolatuk házasságkötésük előtt. Ez a szám a
2000-2009-es házasságkötési időszakra 8%-ra csökkent. Azok aránya viszont, akiknek legalább
két nemi partnerük volt a házastársukon kívül első házasságkötésük előtt 11%-ról 59%-ra nőtt
ugyanezen időszakban. A változás mindkét esetben monoton.
Az első házasságkötés előtti nemi partnerek száma és a hedonista, önző mentalitás mértéke
között közvetlen pozitív összefüggés adódott, ez a 15-60 és 35-49 éves korcsoportokban is
kimutatható volt. Az eredmények alapján az a következtetés is adódik, hogy a több nemi
partnerről beszámolók párkapcsolatai rosszabb minőségűek.
III. évf. 2020/2

10

https://www.ecssz.eu

Balásházy • A családi élet válsága

Európai Családtudományi Szemle

A hűség leértékelése és a nemi élettel kapcsolatos nézetek engedékenysége pozitívan függtek
össze a válás gyakoriságával. [Egy kutatás (Billingham, 1987) kimutatta azt is, hogy minél
alacsonyabb az elköteleződés szintje egy kapcsolatban, annál hajlamosabbak a felek verbális és
fizikai erőszak alkalmazására a konfliktusok idején.]
A hedonista, önző gondolkodásmód és az erkölcsi ambivalencia (azaz saját maga által
helytelennek vagy veszélyesnek tartott dolgok követése) az átlagosnál nagyobb mértékben van
jelen azok körében, akik gyakran néznek pornográf tartalmú anyagokat. A pornográfiának való
rabul esés összefügg a nemi partnerek nagyobb számával is. Mindez azt sejteti, hogy a
pornográf anyagokat nézők között az átlagosnál kisebb a partner iránti elkötelezettség és
nagyobb a hűtlenségre való készség. A fiatal párok annál könnyebben rendezik párkapcsolati
konfliktusaikat, minél kevesebb korábbi partnerük volt, és minél kevésbé szennyezték magukat
pornográfiával. A pornográf anyagokat nézők gyermekei gyakrabban szenvedtek szorongástól,
mint azok gyermekei, akik nem néztek ilyeneket.
Az elváltak között gyakoribb az aggódás, a rossz alvás és az öngyilkossági kísérlet, mint a
házasok között. Gyakoribb a rossz alvás azok között is, akik napi átlagban kevesebbet
beszélgetnek a párjukkal. A párkapcsolati agresszivitás is gyakran járt együtt szorongással és
rossz alvással, valamint emésztőrendszeri, szív- és vérnyomásproblémákkal.
A vallásosabbak jóval nagyobb arányban akarnak megházasodni, ténylegesen nagyobb
arányban kötnek házasságot és jóval kisebb arányban válnak el, ha már megházasodtak. Jóval
kisebb köztük a viszonylag sok nemi partnert említők aránya. A vallásos házasok között
nagyobb azok aránya, akik a házasságban a hűséget nagyon fontosnak tartják. Jóval magasabb
köztük a párkapcsolatukkal elégedettek aránya is.
Igazolódott, hogy a hedonista, önző felfogás magasabb partnerszámmal jár együtt. Az
iszákosság, a hedonista felfogás, az önzés, a nemi élettel kapcsolatos engedékeny felfogás, a
pornográf tartalmak nézése és a magasabb partnerszám szorosan összefüggenek egymással.
Mindezek közül a magas partnerszám az, ami szorosabb összefüggésben van a párkapcsolat
rosszabb minőségével, a párkapcsolati konfliktusokkal és a válások magasabb arányával. Ez a
tapasztalat hasonlít külföldi kutatások (Tach, 2009; Teachman, 2003) eredményeihez is.
Az eredmények szerint az első házasságkötés előtt több nemi kapcsolatot is megélők aránya
igen erősen megnőtt a fiatal generációkban, és közöttük több az elvált, és rosszabb a
párkapcsolatuk minősége. A hűség leértékelése és a nemi élettel kapcsolatos nézetek
engedékenysége pozitívan függnek össze a válás gyakoriságával. Kutatásunkban azt találtuk,
hogy a szexualitás terén vallott szigorúbb felfogás összefüggött a partnerkapcsolatokban a
pozitív konfliktusmegoldási módok nagyobb gyakoriságával. Ez egybecseng azzal a
közelmúltbeli kutatási eredménnyel (Busby, 2010), amely szerint, ha viszonylag később, főleg,
ha csak a házasságkötés után kezdte meg egy pár a nemi életet, akkor gyakrabban volt jó a
házasságuk minősége.
A gyermekszám erősen csökken a nemi partnerek számával. Például az érettségivel
rendelkezők közt, annak valószínűsége, hogy valakinek legalább három gyermeke legyen 12,3szer nagyobb, ha csak egy nemi partnere volt, mint ha több mint három nemi partnere volt. Mint
látni fogjuk, ez a szám igen jól összecseng azzal a később elemzendő sejtésünkkel, hogy a
demográfiai válság legalapvetőbb oka a szabad szerelem általánossá válása. Igaz több, egymás
hatásait erősítő ok van. Ahhoz, hogy ez ilyen gyorsan kialakulhatott, a változást erősítő számos
tényezőnek kellett teljesülnie. Azonban ezek mind olyanok, amelyek a szabad szerelem
általánossá válását segítik.
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Összefoglalva e 2009-es felmérés eredményét, megállapíthatjuk, hogy a nemi partnerek
számának növekedésével igen erősen csökken a gyermekek száma, csökken a partnerek közti
kötődés, és romlik a kapcsolatuk minősége, a konfliktuskezelés erőszakosabb lesz, növekszik
az önzés, gyarapodik a testi-lelki betegségek száma, és csökken a gyermekek részéről a szülő
iránti tisztelet.
4. Vélemények a demográfiai válság okairól
A családellenesnek nevezhető vélekedések túlnyomó többsége szerint a fejlett társadalom
velejárója, hogy alacsony a gyermekszám, hiszen „a gyermek pénzbe kerül”, és gátolja az egyén
kiteljesedését. Mint ahogy a Bevezetésben már említettük, ők azok, akik szerint csak a Föld
túlnépesedési válsága a fontos. Ha egy adott területen kevés az őshonos lakosság, akkor azt
érdemes más területekről pótolni. Többnyire az ilyen nézetet vallók szerint a családi élet sincs
válságban, mert családra nincs is szükség. A házasság és a család egy-egy elavult képződmény,
amin csak túllépni érdemes. Sajnos e nézetek az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek
Szövetsége vezetésébe is beférkőztek már. Azonban a jelen tanulmány témája nem a Föld
túlnépesedésének ügye, és nem is a migráció kérdése.
E fejezetben, a továbbiakban, csak a családbarát megnyilvánulásokkal foglalkozunk, és
keressük a demográfiai válság alapvető okait.
Az, hogy a vállalt gyermekek száma általában kevéssé függ az anyagiaktól, kiderült az
NCSSZI (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet) pár évvel ezelőtti felméréséből, amely
kimutatta, hogy nincs pozitív kapcsolat a szülők anyagi helyzete és gyermekeik száma között.
E felmérésből nagyon helyesen arra következtettek, hogy antropológiai válság van, és ebből
ered az alacsony gyermekszám.
Vannak, akik a tanulási időszak elhúzódását tekintik fő oknak. Valóban a tanulás kitolódása,
vagy a megfelelő anyagi lehetőségek hiánya, sok embert arra inspirálnak, hogy várjanak a
házassággal. Azonban ezek nem lehetnek e válságok alapvető okai, hiszen e válságok mind a
tovább nem tanulókat, mind a jobb anyagi körülmények között élőket gyakorlatilag éppen úgy
érintik és nemcsak hazánkban, hanem a fogyasztói társadalmakban általában.
Hasonlóan a nyugdíjrendszer bevezetése sem lehet alapvető ok, hiszen egyrészt, mint
mondtuk, a felmérések szerint nem az anyagiak dominálnak e válságokban, másrészt,
szerencsére és főként nem sok ember lehet, aki azért nem vállal gyermeket, mert a nyugdíja
révén úgyis biztosítva van az ő öregkori ellátása.
Nem jó, ha a demográfiai válságot tesszük a középpontba, ugyanis – mint az eddig
bemutatott felmérések elemzéseiből is látszott – a demográfiai válság csak egy tünete egy
általánosabb bajnak: a családi élet válságának, vagy még pontosabban fogalmazva, a fogyasztói
társadalomban mutatkozó párkapcsolati válságnak.
E párkapcsolati válságból ered, hogy: (i) későbbre húzódnak a házasságok, (ii) a gyerekek
közel fele nem házasságban születik, (iii) mire megházasodna a fiatal, már nem igazán alkalmas
boldog házastársnak, (iv) a házasok körülbelül fele elválik, pedig csak az emberek fele
házasodik meg, (v) erősen növekszik a depresszió gyakorisága, például az USA-ban másfél
emberöltő alatt megtízszereződött a depresszió, (vi) az önzés és a káros individualizáció igen
erősen megnőtt a fogyasztói társadalmakban, (vii) erősen romlott a nemek egymásról alkotott
képe és egymás iránti bizalma, és így a nemek kapcsolata egyre önzőbb. Ezen okokat,
hazánkban alig említik meg egy demográfiai konferencián. Hogyan találjunk hatékony
megoldást, ha nem az igazi okok felkutatásán dolgozunk?
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A sokszor emlegetett „Demográfiai tél”, egy híres amerikai szociológiai munka, melynek
teljes címe: „Demográfiai tél – az emberi család hanyatlása”, többek között Nobel-díjas kutatók
kommentárjaival (Demographic Winter, 2008) jelent meg. A tanulmány rámutat arra, hogy a
fejlett nyugati országokban a születések száma felére esett az utóbbi ötven évben. A teljes
termékenységi arányszám jelenleg a világ 49 országában nem éri el a 2,1-et, ami szükséges
lenne a népesség megtartásához. Európában ez az érték 1,3. A demográfiai válságra szerintük
az egyetlen megoldás a jó házasságok elterjesztése. Az úgynevezett svéd modell, azaz az erős
családtámogatási rendszer nem működik, mert elsősorban nem pénz kell a jó házassághoz,
viszont jó házasság kell a gyermeknek, azaz, hogy olyan családban nőjön fel, ahol az anya és
az apa jó házasságban élnek. Egyértelmű következtetésük: ha a jó házasságot nem sikerül
tömegesen elterjeszteni, akkor ezen országok lakossága kihal. Néhány további részlet a
tanulmányból: A XX. század legmélyrehatóbb eseménye a szexuális forradalom volt. Sőt talán
az egész modernkori történelem legmélyrehatóbb eseménye az. E forradalom következtében a
nők jó része nem azzal házasodott, akivel először szexuális kapcsolata volt, valamint jött a
mesterséges fogamzásgátlás és születésszabályozás sokféle változata. Megváltozott az emberek
viselkedésmódja a szexualitás, a házasság, a gyermekvállalás és a munka területén. Ezek
alapvetően befolyásolták a családot. A szexuális forradalom közvetlen és közvetett módon
hozzájárult a gyermekszám csökkenéséhez. Elterjedt a házasságon kívüli együttélés, mely
kevesebb gyermeket eredményezett, mint a házasság. A házasságon kívüli együttélés kitolta a
házasodás időpontját is. Az alacsony gyermekszám egyik fontos oka, hogy az emberek túl
későn vállalnak – ha egyáltalán vállalnak – gyermeket. Azok az emberek, akiknek egyetlen
partnerük volt, sokkal boldogabbak a partnerükkel szexuálisan is és érzelmileg is, mint azon
személyek, akiknek sok partnerük volt. A korrelációs eredmények szembeszökőek ezen a téren.
A gyermekek lelki fejlődéséhez stabil és kiszámítható kapcsolatokra van körülöttük szükség,
ahol igen fontos a szülők viszonya egymáshoz. A gyermek lelki fejlődését különösen segíti, ha
az apa és az anya valóban együtt él; ilyen esetben a komoly problémák kialakulásának esélye
jelentősen kisebb. Jól látható, hogy azok a gyermekek, akiket nem ép és nem házasságon
alapuló családban neveltek, valószínűbb, hogy jobban szenvednek a szegénységtől, a súlyos
elhanyagoltságtól és a rossz nevelés eredményeitől. E gyerekeknél gyakoribb a depresszió és a
bűnözés. A társadalmi tőke létrehozásához a kulcsszó a házasságon alapuló család.
(Demographic Winter, 2008.)
A demográfiai tél hat kulturális gyökeréről beszélt Donald Feder, a Családok
Világkongresszusának igazgatója 2012-ben (Feder, 2012). Az általa említett hat tényező a
következő: (i) az önzés elterjedése, (ii) a házasságok számának csökkenése és a házasságon
kívüli együttélések elszaporodása, (iii) hogy a gyermek egyre inkább teher, nem pedig áldás,
(iv) a feminizmus azon állítása, hogy a feleség nem szabad ember a férje mellett (e cikk
szerzőjének megjegyzése: ebben az értelemben persze a férj sem szabad ember), (v) a
szekularizáció, azaz számos olyan érték háttérbe szorulása, amelyet a vallások hangsúlyoznak,
(vi) a mesterséges fogamzásgátlás és az abortusz elterjedése.
E cikk szerzőjében felmerül a kérdés, hogy a hazai demográfiai konferenciákon ezekről
miért nem hallunk részletesen? Donald Feder nem is említi a családpolitikai támogatások nem
kielégítő voltát, de a munka és a család összeegyeztethetőségét sem, meg a nők munkába állását
sem, és a nyugdíjrendszerre sem utal, sőt a hat tényező egyike sem közvetlenül gazdasági
jellegű. Ha Donald Federnek nincs igaza, akkor a hivatásos magyar elemzők miért nem
mutatják azt ki? Ha a folyamatokat alapvetően meghatározó okokat nem vizsgáljuk, ellenben
helyette más tényezőket részletesen elemzünk, akkor reális eredményre aligha juthatunk! A
III. évf. 2020/2

13

https://www.ecssz.eu

Balásházy • A családi élet válsága

Európai Családtudományi Szemle

demográfiai válságból kivezető utat így nem lehet megtalálni. Természetesen nem azt
szeretném kifejezni, hogy a család- és szociálpolitikai támogatások vagy a munka és a család
összeegyeztetése vagy a nyugdíjrendszer családbaráttá tétele ne lenne fontos. Azonban mind a
családok stabilitásának, harmóniájának és boldogságának növeléséhez, mind a demográfiai
mutatók értékeinek emeléséhez ezek csak közvetve és általában kis mértékben járulhatnak
hozzá. Ez olyan, mintha egy orvos vérnyomásemelő gyógyszert írna fel a meglőtt betegnek,
ahelyett, hogy a lőtt sebet kezelné. Manapság „lövik” a házasság és a család intézményét, így
azokhoz sok seb kapcsolódik. Hogy megtaláljuk a gyógyírt, pontosan meg kell ismernünk a
tapasztalt tünetek okait. Az okok részletes feltérképezése és elemzése, valamint az eredmények
közzététele kulcskérdés, ugyanis az emberek – az életüket alapjaiban meghatározó egyik
legfontosabb kérdésben – félre lettek vezetve: Azt hiszik, hogy a házasságon kívüli kapcsolatok
számukra ugyanolyan jók, mint a házasság, sőt mint láttuk, azt gondolják, hogy a házasság
előtti párkapcsolatok egyáltalán nem károsak. Azonban a felmérések és a témakörhöz
kapcsolódó tudományágak (filozófia, etika, antropológia, szociológia, pszichológia, biológia,
orvostudomány) mindegyike bizonyítani tudja, hogy ez nagyon nem így van.
Szintén híres a Társadalmi Trendek Intézet1 által 2011-ben kiadott nemzetközi kiadvány
(Wilcox, 2011), amelynek címe: „Fenntartható népesedés: Mi köze van a házasságnak és a
termékenységnek a gazdasághoz?” E kiadványról az Európai Családtudományi Szemle egy
részletesebb összefoglalót is megjelentetett magyar nyelven (Len, 2015). A kiadvány, mely
több neves intézmény2 védnöksége alatt látott napvilágot, szemügyre veszi a házasság, az
aktuális globális demográfiai helyzet és a gazdasági mutatók közti összefüggéseket. Kiemeli,
hogy a házasságból született és a házasságon alapuló családban felnőtt gyermekeknek nagyobb
esélyük van stabil személyiséggé válni, mint a házasságon kívül született gyermekeknek, és a
házasság nagymértékű gazdasági előnnyel is jár a társadalom számára. A házas férfiak és nők
jobban és többet dolgoznak, mint az egyedülállók.
Az előző bekezdésben említett kiadvány egyik tanulmánya „Az üres bölcső” című híres cikk,
amely hangsúlyozza, hogy manapság, talán először a történelemben, nyitott kérdésként állunk
szemben azzal, hogy a család, az emberiség legrégibb intézménye fenntartható-e.
„Az üres bölcső” című tanulmány következő mondata önmagában kifejezi, hogy ha a
demográfiai válság valódi alapvető okaira kívánunk rátalálni, akkor azt ne a család- és
szociálpolitikai támogatások hiányos voltában, ne a munka és család összeegyeztethetőségében
és ne a nyugdíjrendszer hiányosságaiban keressük, hanem a szexuális forradalomban, vagy
általánosabban fogalmazva, a házasságon kívüli nemi kapcsolatok széleskörű elterjedésében.
„Az üres bölcső” a szexuális forradalom fejleményeiről beszél. Így fogalmaz: „Időrendi
sorrendben először a válások száma és a házasságon kívül született gyermekek száma
növekedett, majd a házasságok számának csökkenésével csökkent a születések száma is.” Ezek
tehát a szexuális forradalom, vagy másként fogalmazva a házasságon kívüli szexuális
kapcsolatok intenzív elterjedésének első eredményei. Majd így folytatja: „Ezenkívül csökkent
a száma a kétszülős (apa, anya) családban felnőtt gyermekeknek is. Európában, Észak- és DélAmerikában a házasságon kívüli születések aránya 40%. Bár ezen belül nagy az együtt élő, de
nem házas pároknak a száma, e családok általánosságban véve sokkal kevésbé stabilak, mint a
1
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National Marriage Project (United States), Institute of Marriage and Family (Canada), Universidad de Los Andes
(Chile), University of Asia and the Pacific (Philippines), Universitat Internacional de Catalunya (Spain),
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házasságon alapulók. A nem házasságon alapuló családokban és az egyszülős családokban a
gyermekek sokkal inkább ki vannak téve, hogy nevelőintézetekbe kerülnek, mint a házasságban
élő szülők gyermekei.”
Kopp Mária és Skrabski Árpád „A támogató család mint a pozitív életminőség alapja” című
tanulmányukban írják a következőket: A pszichológiai elméletek ma már elég nagy súllyal
fogadtatták el a korai anya-gyermek kapcsolat meghatározó jelentőségét. A
személyiségzavarok megelőzése szempontjából ez az egyik legfontosabb tényező. A mai
fiatalok körében rendkívül gyakorivá váltak azok a személyiségzavarok, amelyekben az
üresség, kiábrándultság, unalom, az öncélú kockázatkeresés, a tartós kapcsolatok képességének
hiánya az alapvető. A különböző személyiségzavarok a család mai működészavarának
leggyakoribb és legtragikusabb termékei. A hihetetlenül gyorsan változó, igen bonyolulttá vált,
elidegenedett modern életben minden eddiginél fontosabb az érzelmi biztonság. Ennek alapja
azonban csupán az életre szóló kölcsönös elköteleződés, a feltétel nélküli bizalom lehet. Két
ember, majd a szülők és gyermekek kapcsolatában ez az életre szóló elköteleződés, a feltétel
nélküli bizalom, odaadás a házasság és a család lényege. Fogalmazhatnánk úgy, hogy aki ilyen
kapcsolatra képes, legalábbis elindult azon az úton, amely az önkiteljesedéshez,
önmegvalósításhoz, a pozitív életminőséghez vezet. Két ember, majd a szülők és gyermekek
kapcsolata közös kaland, felfedező út, amelynek alapfeltétele, hogy a társamra mindig
számíthatok. Ez a folyamat a család összetartó erejének alapja, ami a valódi szabadság élményét
adja. E nélkül a bizonytalanság, a kétely kikezdi a legszebben induló kapcsolatokat is. A feltétel
nélküli bizalom az első, határozott döntés után egy életen át tartó akarást, határozottságot,
kölcsönös odafigyelést és fejlődést igényel. A másik oldalon ott a fogyasztói kapcsolati minta,
amely az érzelmeket is fogyasztói cikknek tekinti. Cserealapnak, ahol, aki ügyesebb, jobb
partnerre cserélheti a megunt régit. Adatok sora támasztja alá, milyen katasztrofális
magatartási, érzelmi és egészségi következményekkel jár e másik oldal. A házasságkötés
lényege a választott és kinyilvánított elköteleződés, amely egy életszakasznak, a párkeresés
időszakának a végét jelenti, amelyet tanúsítanak azok is, akikkel a legközelebbi kapcsolatban
állunk. A rítusoknak az emberi társadalom szervezésében meghatározó szerepük van, nem
véletlenül válik akkor orvossá valaki, amikor a diplomáját átnyújtják. A nők hihetetlenül
kiszolgáltatottak a társadalmi szerződés nélküli, házasság által nem elismert együttélési
formákban. Míg a házasságban a társadalom védi a nő és a gyermek jogait, az együttélés során
a partnerek bármikor megszeghetik a csak kettejük között megkötött ígéreteket. (Kopp és
Skrabski, 2006.)
Spéder Zsolt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, „Demográfiai
helyzetkép – Magyarország 2014” című előadásában a termékenységcsökkenés tényezőinek a
következőket említette: a párkapcsolatok átalakulása, a tanulmányi időszak kiterjedése, a
munkaerőpiaci
szorítások
növekedése,
értékváltozások
és
a
családpolitika
kiszámíthatatlansága. (Spéder, 2014.) A párkapcsolatok átalakulását tehát Spéder Zsolt is
kiemelte.
Pokol Béla „Európa végnapjai” című figyelemfelhívó és a társadalom számára fontos
könyvében (Pokol, 2011) a demográfiai válság okaiként – e tanulmány szerzője szerint nem
teljesen helyesen – a következőket írja: „Az a nagyon is méltányolható törekvés, hogy a férfinak
alávetett asszony egyenlőségét létrehozzuk, evolúciós zsákutcába vezette az európai
civilizációt, és a biológiai alapjai semmisülnek meg felgyorsuló ütemben.” […] „A demográfiai
összeroppanás fő oka a női szerep megváltozása és az anyaszerep háttérbe szorítása, mely az
utóbbi évtizedekben már a nők egyre nagyobb részénél a teljes elvetés felé halad. Hogy
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jutottunk el eddig a pontig? Hiszen ezt már a folyamat elején is észlelni lehetett vagy kellett
volna. A feltáráshoz abból kell kiindulni, hogy az anyaszerepet középpontban tartó női szerep
idején Európában körülbelül az 1900-as évek elejéig a nő mint „a gyermekek közül a
legidősebb” volt sok tekintetben a férjének alárendelve. Ez fennállt az egész középkorban,
illetve az újkor nagy részében, és jogilag azt jelentette, hogy a lány az apa fennhatósága alól a
házasság után – mint asszony – a férj fennhatósága alá került át. Ez az alárendeltség oldódott a
felvilágosodás szellemi fejleményei nyomán, és eleinte az anyaszerep megbomlása nélkül
közeledett a férj és a feleség jogi pozíciója az egyenjogúság felé. Két folyamat vezetett el az
1900-as évekre a vészes fejleményekig. Az egyik az individualizmus felülkerekedésében állt a
közösségek kollektív szükségletei és funkciói felett, mely a folyamatos női gyerekszülést a
közösségek állandó újratermelésében az egyes individuális nő felől megkérdőjelezte. Miért
áldozná ő fel magát akár részben is a közösségért, hogy az tovább tudjon élni?” A másik
folyamat Pokol Béla szerint „az egyenjogúságot és az egyenlőséget mindenek felettivé emelő
francia felvilágosodás szellemi áramlata volt.” E folyamatokat szerinte a balliberális politikai
erő a saját érdekében felgyorsította. Pokol Béla jó megoldást a válságra nem lát, szerinte
ugyanis: „A női szülési ráta további csökkenése, sőt ennek felgyorsulása ellen hosszabb távon
semmit sem tehetünk, mert ez a legmélyebben érintené a száz évvel ezelőtt elkezdődött
folyamatot a nők anyaszerepétől való eltávolodásban, és ez puszta rábeszéléssel, elméleti
indokok prezentálásával már nem megy.”
E tanulmány szerzője – ahogy azt már említette és a későbbiekben részletezi – a demográfiai
válság alapvető okát zömében másban látja, mint Pokol Béla, például a következők miatt: (i)
Nem tartja igaznak, hogy a férfinak alávetett asszony egyenlő jogának létrehozatala evolúciós
zsákutcába vezette az európai civilizációt. Egyrészt az évtizedekkel ezelőtti, idősekkel való
beszélgetések emléke alapján az maradt meg a szerzőben, hogy régen a férfiak legalább annyira
becsülték a nőket, mint manapság. Régen ugyan a pénzkereső férfira jobban rá volt utalva a nő,
mint manapság, azonban a férfi is jobban rá volt szorulva a nőre, mert a környezete nem nézte
volna el neki, ha a családi kohézió ellen tesz bármit is. Régen az átlagember, akár nő, akár férfi,
jóval inkább családban gondolkodott, mint ma. Az volt a természetes, hogy fiatalon
megházasodott, majd a családjáért élt. A rokonok, ismerősök barátok és általában az emberek
gondolkodása, erkölcse ösztönösen védte a családot, ha kellett a nőt, ha kellett a gyermeket, ha
úgy adódott a férfit. Tudták, hogy mi az erkölcsös és mi az, ami erkölcstelen. A család és a
rokonság volt a fontos. Az emberek nem a jogaikkal éltek, hanem az erkölcsükkel. Ezért a jog
változása közvetlenül nem járulhatott hozzá, hogy feladják a családközpontú gondolkodásukat,
vagy a gyerekvállalási kedvüket. Másrészt az egyenlő jogok, csak növelhetik a harmóniát a két
nem között, ami a gyermekáldást semmiképp sem kellene, hogy csökkentse. Harmadrészt a nők
legalább annyi gyermeket akarnak, mint a férfiak, így a nők egyenlő jogainak elismerése,
önmagában nem csökkenthette a születések számát. (ii) A káros individualizmus elterjedése
nyilván fékezőleg hat a családok harmóniájára és így a demográfiai mutatókra is. Mint a 3.
fejezetben bemutatott hazai 2009-es felmérésben is tapasztaltuk, a több nemi partner, az önző
vagy individualista beállítottság és a kevés gyermek együtt járnak. Az önzés, a káros
individualizáció kérdésével az 5. fejezetben külön fogunk foglalkozni, mint majd látjuk, oda
jutunk, hogy az önzést, inkább eredményként, azaz a negatív demográfiai folyamatot erősítő,
de nem létrehozó okként kell kezelnünk. (iii) A kérdés sem igazán jó, hogy miért áldozná fel
magát a nő a közösségért? Hiszen azon anyák, akiknek sok gyermekük van, a mi kultúránkban
nem érzik magukat emiatt áldozatnak. (Meg lehetne kérdezni a Nagycsaládosok Országos
Egyesületét.) Sőt, ellenkezőleg, felbecsülhetetlen ajándékokként tekintenek gyermekeikre.
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Ezenkívül a párjuknak alávetve sem érzik magukat. Ezen esetleges alávetettség legkevésbé épp
a többgyermekes, harmonikus magyar családban élő feleségekkel fordul elő. A baj tehát nem
az egyenjogúsággal van. Sőt, ha nincs meg az egyenlő tisztelet, az egyenlő méltóság, az
mindenképp súrlódásokat jelent a férfi és a nő között, ami a termékenységüket vissza is
foghatja. Még egy megjegyzés: Nehéz elképzelni, hogy a közösségnek szültek valaha is a nők.
(iv) Vannak csoportok – például a mormonok, a háredi és haszid zsidók, egyes keresztény
mozgalmak –, amelyekben sok gyermeket vállalnak. Őket nem az különbözteti meg az átlagtól,
hogy a feleségek alá lennének vetve a férjüknek, vagy hogy a férfiak áldozatainak éreznék
magukat, vagy hogy jogaik csorbulnának a férfiakéhoz képest. Sőt e csoportoknál mindennek
az ellenkezője az igaz. Az alapvető ok vagy okok így máshol keresendők. Az más kérdés, hogy
Földünkön vannak olyan vallási és népcsoportok, ahol sajnos a nők alá vannak vetve a
férfiaknak, és ezek jó részében sok gyermek születik. Azonban ez nem ide tartozik, hiszen itt
azt próbáljuk igazolni, hogy a nők emancipáltsága mellett is lehet jó a család, és lehet sok
gyermek.
Nyilvánvaló, hogy a nők egyenjogúsága vagy emancipáltsága nem lehet kérdés egy mai
európai országban, hiszen ez az alapvető emberi jogok része. Az is kézenfekvő, hogy a nők
tanulása és taníttatása ugyanolyan fontos, mint a férfiaké, és tény, hogy a két kereső taggal
rendelkező család biztosabb otthont jelent, mint ahol csak az egyik szülő képes pénzt keresni.
A nők emancipáltsága és egyenjogúsága nem tévesztendő össze azzal, hogy a nőknek és a
férfiaknak nincs mindenben azonos lehetőségük és szerepük. Ahol például fizikai erőre van
szükség, ott a férfiaknak adódik több szerep, ahol egyszerre többfelé kell figyelni, ott meg a
nőknek. A feladatokat természetesen egyforma erkölcsi és társadalmi tisztelet és megbecsülés
mellett kell elosztani. Ezeknek azonban közvetlenül semmi közük a családi élet válságához
vagy a demográfiai válsághoz. Erre jó bizonyíték, hogy a magyar kultúrában, a sokgyermekes
családokban legalább annyira emancipáltak a nők, mint a nem sokgyermekes családokban.
Ezenkívül az érettségizett sokgyermekes anyák szinte ugyanakkora hányadának van
munkahelye, mint az érettségizett nem sokgyermekes anyáknak.
Unwin a Szexualitás és kultúra („Sex and Culture”) című híres könyvében hangsúlyozza,
hogy soha nem maga az emancipáció ténye az, ami a kulturális hanyatlást okozza, hanem
mindig a szexuális lehetőségek kibővülése, azaz a házasságon kívüli párkapcsolatok. (Unwin
1934, Krúdy 2017).
Egy család leginkább akkor lehet stabil és harmonikus, ha minden tagjára teljesülnek az
ember alapigényei, azaz hogy tartozzon valahova, hogy független legyen, hogy szeretve legyen,
és hogy értékesnek érezze magát. Egy ilyen családban a feleség, az anya teljesen egyenjogúnak,
emancipáltnak véli magát, hiszen végérvényesen elkötelezve szeretik őt. Az emancipáció ezért
valójában elősegíti a sok gyermek születését, és nem gátolja. Női emancipáció nélkül egy család
nem lehet harmonikus, nem lehet jó, mert az nem igazán az anya és az apa szeretetén alapszik.
Egy férfi nem tud egy nőt szeretni, ha közben a nőt „kevesebbnek” gondolja, mint saját magát.
Ez ellentmondana a szeretet fogalmának és természetének. Az más kérdés, hogy a szabad
szerelem önzővé teheti a férfit, így a férfi végül élvezeti eszköznek tekintheti a nőt, és valóban
lebecsülheti a párját. Meglehetősen hazug érvelés a házasság ellen beszélni a női emancipációra
hivatkozva. A felszínen a női emancipációért küzdő számos mozgalom valójában a nők
lealacsonyítását eredményezte, mert a házasság helyett a szabad szerelmet hirdette. Igaz,
valtaképpen ez a férfit is lealacsonyította. E cikk szerzője szerint a családi élet válságának is és
a demográfiai válságnak is a szabad szerelem általánossá tétele, általánossá válása a
legalapvetőbb oka, de természetesen – mint majd látjuk – vannak egyéb okok is.
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A nők munkába állása minden bizonnyal csökkenti a gyermekvállalási kedvet. Hiszen a
munkapiacon verseny van, és gyermek mellett nehéz e versenyben eredményesen részt venni.
Számos munkát nem is vállalhat az, aki állapotos. Ezenkívül a kisgyermekes anyák hátrányban
vannak, hiszen a kis gyermek sok időt, energiát és odafigyelést igényel. Azonban e cikk
szerzője a következők miatt azt gondolja, hogy a nők munkába állása nem lehet a családi élet
válsága és a demográfiai válság alapvető oka: (i) Ahogy terjedt a Földön a múlt század második
felében a szexuális forradalom, úgy az mindig magával vonta a családi élet válságát és később
a demográfiai válságot is. Ellenben e cikk szerzője ilyen korrelációt nem ismer a nők munkába
állása és e válságok között. Minden bizonnyal a szabad szerelmet és családot sokkal nehezebb
összeegyeztetni, mint a munkát és a családot, már csak azért is, mert szabad szerelem mellett
nemigen lesz család. (ii) A nők korábban is dolgoztak, csak esetleg a gyerekektől nem távol, de
dolgoztak reggeltől estig. (iii) A mai magyar sokgyermekes családokban a feleségek általában
ugyanúgy munkahellyel rendelkeznek, és ugyanannyira iskolázottak, mint a gyermektelen nők.
(iv) A 2015. novemberi Budapesti Demográfiai Fórumon elhangzott egyik előadás szerint a mai
Magyarországon, ha egy érettségizett nőnek van munkahelye, az inkább növeli, mint csökkenti
a gyermekvállalási kedvét és esélyét. (v) Aki még mindig bizonytalan, attól azt kérdezi e cikk
szerzője: Mi zavarja Önt jobban, ha a párjának állása van, vagy ha a párja szabad szerelemben
él valaki mással esetleg másokkal?
A forradalom szó sokak számára leginkább az embertelen, kegyetlen hatalom ellen jogosan
és hősiesen alulról szerveződő bátor mozgalmat jelenti. A szexuális forradalom nem ilyen. Itt a
cél a kultúra, a civilizáció és maga az ember elzüllesztése és pusztítása. Erőszakossága, valódi
célja és módszere miatt a szexuális forradalmat helyesen szexuális terrorizmusnak kellene
nevezni. Elterjedtsége miatt e tanulmányban maradunk a szexuális forradalom kifejezés mellett,
de a továbbiakban azt idézőjelbe tesszük.
Igen erősen valószínűsíthetjük tehát, hogy a családi élet válságának és a demográfiai
válságnak nem a nők emancipációja vagy munkába állása a legalapvetőbb oka. E cikk szerzője
szerint mindkét elképzelés téves és emiatt káros, hiszen jó lehetőséget biztosít a valódi alapvető
ok vagy okok elhallgatására és elhallgattatására, s mindez a válság további elmélyülését
eredményezheti.
Benda József „A szakadék szélén” című könyvében (Benda, 2015) az anya és kisgyermeke
közötti természetes kötődés zavarával magyarázza a demográfiai válságot. Azaz azért fogy
vészesen a születések száma Magyarországon az ötvenes évek második felétől, mert az anyák
a huszadik század első negyedében kezdték tömegesen csecsemőiket bölcsődébe adni, és így
nem alakulhatott ki a csecsemőben a megfelelő kötődés, a megfelelő biztonságérzet az anyjához
és annak tudata, hogy őt szeretik. Ez azzal jár, hogy e csecsemő jó eséllyel később valamilyen
személyiségzavarral fog küzdeni, és felnőttként nem lesz képes elkötelezett, stabil
párkapcsolatban élni, és jó szülővé válni. E cikk szerzője azt gondolja, hogy Benda József
valami nagyon fontosra tapintott rá, ami a depresszió és általában a lelki betegségek utóbbi
évtizedekben történő elburjánzásának egyik fő oka lehet, és ami nyilván negatívan hat a
családok stabilitására is és a demográfiai folyamatokra is. Ezért az anya és gyermeke
kötődésének kérdéskörével, mind a családi élet válsága, mind a demográfiai válság elemzése
során feltétlenül foglalkozni kell! Azonban, összhangban a korábban mondottakkal, e cikk
szerzője alapvetően nem az anya és gyermeke, hanem a párkapcsolati kötődés témakörében
látja mind a családi élet válságának, mind a demográfiai válságnak a legsúlyosabb tényezőjét
és a depresszió növekedésének egyik (másik) fő okát. Nyilván több fontos ok van, és ezek
egyike az anya és csecsemője közti kötődési zavarok felerősödése. Természetesen az anya és
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gyermeke közti kötődés nem csak a bölcsődébe adás miatt sérülhet, hanem és különösen az
egészséges, jó család hiánya miatt, ami megint a párkapcsolatok megromlásának
következménye! Sőt a jó család hiánya növeli a bölcsődébe adás valószínűségét is!
Az igaz, hogy igen lényeges az anya és csecsemője erős kötődése. Ez akkor valósulhat meg
leginkább, ha az anya is biztonságban és szeretve érzi magát. Egy jó házasság ilyen. Az egyéb
kapcsolatok többnyire nem ilyenek.
Botos Katalin fogalmaz nagyon érdekesen és figyelmet érdemlően e kötetben megjelenő
tanulmányában. Azt állítja, hogy a kapitalizmus lényegében rejlik a család és
házasságellenesség, mert hajtóereje a kegyetlen profit. Ebben valami igazság biztosan van és a
témával feltétlenül érdemes lenne behatóan foglalkozni. Azonban azt is észre kell vennünk,
hogy a kapitalizmusban nem úgy magától alakult ki a házasság és családellenesség, hanem erős
gazdasági csoportok szervezetten indították azt el, és szítják ma is a házasság és család
leépítését. Ezt remekül bizonyítja a „szexuális forradalom” terjedése, ami ma már „globális
szexuális forradalommá” nőtt. Ahogy országról országra terjedt e „mozgalom” és „kór”, úgy
jelentek meg a házasság és a család körüli negatív tünetek és tendenciák.
Arra, hogy miért elsősorban a párkapcsolati kötődések sérülése okozza a demográfiai
válságot és a családi élet válságát, azok a felmérések és írások mutatnak rá, amelyek a
„szexuális forradalom” hatásait elemzik. Ugyanis mind a demográfiai zuhanás, mind a család
körüli negatív tünetek néhány éven belül követték a „szexuális forradalom” terjedését. Ez
főként a hatvanas évektől erősödött fel, Németországból, Skandináviából és az USA-ból
kiindulva. Több cikk tárgyalja ezt, amint „Az üres bölcső” című tanulmány bemutatásakor már
említettük (Wilcox, 2011), és erre S. Molnár Edit idézett cikke is utal (S. Molnár, 2010).
A gyermeknek is joga lenne jó családban születni. Ezt „Az üres bölcső” is felveti és
Frivaldszky János e kötetben megjelent tanulmánya is állítja. A szülőknek is joguk lenne jó
család létrehozatalára alkalmas gyermekeket nevelni, de úgy tűnik, ez igen nehéz ilyen
környezetben. Mint említettük, növekszik a depresszió, a káros individualizáció, a deviancia, a
függőségek gyakorisága, és romlik a nemek egymáshoz való viszonya. Négy év múlva, azaz
2020-ra, a WHO előrejelzések szerint, a depresszió lesz a második leggyakoribb
munkaképesség-csökkenést okozó betegség a világon (1990-ben még a negyedik volt) és 2030ra a depresszió képezi majd a világ legnagyobb egészségügyi terhét. Kétszer annyi nőt érint e
betegség, mint férfit. Hazánkban havonta kb. százezer depressziós beteg áll gyógyszeres
kezelés alatt, de ennél jóval több a depressziós beteg.
5. A családi élet válsága és a demográfiai válság okai
Az eddigiekből következik, hogy a párkapcsolatokban bekövetkezett változásoknak igen
fontos a szerepük a családi élet válságában és a demográfiai válságban is, oly annyira, hogy a
párkapcsolatok változásának okait tekinthetjük e válságok alapvető okainak is. Mi lehet e
párkapcsolati változások elsőrendű oka?
Ez az ok nyilván a szexualitáshoz kötődik, hiszen a párkapcsolatok szexuális alapú
kapcsolatok. Mi változott drasztikusan a huszadik század második felében ezen a téren, ami
korábban állandó vagy közel állandó lehetett? A válasz nagyon egyszerű: teljesen általánossá
vált a házasság előtti és bizonyos mértékben a házasság melletti szexuális kapcsolatok
gyakorlata, amíg azt megelőzően ez csak az emberek néhány százalékát érintette és a
közvélemény az ilyen gyakorlatot erősen elítélte. Az USA bizonyos államaiban, NyugatEurópában és Észak-Európában a hatvanas, Európa többi részén inkább a kilencvenes évektől
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vált e gyakorlat általánossá, és ezzel párhuzamosan lett az ilyen kapcsolatok megítélése az
erősen elítéltből, elfogadott természetes gyakorlattá.
Ez egyben azt is jelenti, azt is bizonyítja – és ez fontos –, hogy a házasság minőségileg más
párkapcsolat, mint az összes többi. Az egyéb szexuális kapcsolatok a házassággal szemben
jelentek meg. A szexuális kapcsolatokat ezek szerint két csoportba érdemes sorolni: az egyik a
házasság, a másik az összes többi, azaz a nem házasságban megélt pár- vagy csoportos nemi
kapcsolatok. Nevezhetjük ezek gyakorlatát szabad szerelemnek is.
Így az a feltevés fogalmazódik meg, hogy a házasságon kívüli nemi kapcsolatok általánossá
válása lehet a legalapvetőbb oka a családi élet válságának és a demográfiai válságnak, sőt, akkor
valószínűleg az eddig már említett minden negatív tünet főként ennek a számlájára írható. A
„szexuális forradalom” sikerét számos tényező segítette, ezért ezek is okoknak tekinthetők a
legalapvetőbb ok mellett. Ha társadalmi méretekben megszokott gyakorlattá válik a házasságon
kívüli nemi kapcsolat – márpedig oda jutottunk –, akkor a családok tömegesen mennek tönkre,
sőt létre sem jönnek, a család szerkezete is széttöredezik, csökken a házasságkötések száma, és
amelyek megköttetnek, azok is későbbre tolódnak, növekszik a válások száma, elszaporodnak
a mozaikcsaládok, megugrik a gyermeküket egyedül nevelő anyák száma, erősen nő az
egyedülállók tábora, elszaporodnak az élettársi kapcsolatok legkülönbözőbb formái, növekszik
a házasságon kívül született gyermekek száma, az egykék száma, a gyermektelen párok száma,
de erősen csökken a szülések száma is, viszont elszaporodnak az abortuszok, a nemi betegségek
és a meddőség. E feltevést igazolják a „szexuális forradalomra” vonatkozó felmérések. Sőt,
mint már a 3. fejezetben is láttuk, az itt felsoroltakon kívül más jellegű negatív tünetek – önzés,
pszichés betegségek, testi betegségek, a nemek egymás közti viszonyának romlása – is
összefüggésbe hozhatók a házasságon kívüli nemi kapcsolatok széleskörű elterjedésével. A
„szexuális forradalomban” a szabad szerelmen kívül egyéb jelenségek terjesztésén is dolgoztak
a „forradalmárok”. Ezek nélkül nem lehetett volna oly sikeres a „forradalom”, sőt valószínűleg
meg sem valósult volna. Ilyen volt a kereszténység leépítése, az erkölcs relativizálása és az
individualizmus dicsérete. A kereszténység szigorúan tiltotta a házasságon kívüli szexuális
életet. Azt tanította, hogy az igazán súlyos bűn, mert hatásos vétek a felek (jövendő) házassága
és családjai ellen. Így vétek a másik ellen, mert ezzel átalakítja a másikat, amihez neki nincs
természet adta joga, és vétek az esetleg megfoganó gyermek ellen, mert a gyermeknek
természet adta joga jó családba születni. Vétek mindazok ellen, akiknek erről tudomása lesz,
mert rossz példát jelentenek számukra. Vétek mindazok ellen, akikkel emiatt ő könnyebben lép
majd házasság nélkül testi kapcsolatba a jövőben. Vétek a szüleik és barátaik ellen, hiszen
jövendő családja stabilitását és minőségét csorbítja és veszélyezteti ezzel. A nem vallásosaknak
is súlyos erkölcsi véteknek számított, hasonló okokból. A „szexuális forradalom” ideológiái,
például a radikális feminizmus a média minden elképzelhető eszközén keresztül ömlöttek a
befolyásolható ifjúságra. Érveik a szabadságra, a modernségre és az önmegvalósításra
hivatkoztak a hagyományos keresztény és emberi erkölcsi normák ellen. „A házasság a nőknek
rabszolgaság”, „valósítsd meg önmagad”, „légy szabad”, „légy önző”, „szeresd magad”, „fiatal
vagy”, „mikor éljél, ha nem most?”, „aki nem házas, az nem elkötelezett”, felkiáltásokkal
buzdították a fiatalokat, a szabados szexuális kapcsolatokra, emellett terjesztették a
pornográfiát, a kábítószert, az alkoholt és a cigarettát. A fogyasztói szemlélet kiterjesztése révén
fellendült a szexipar, amely a folyamatot önfenntartóvá tette.
Érthető, hogy a fent már említett „Demográfiai tél” című híres tanulmány miért mondja,
hogy: „a XX. század legmélyrehatóbb eseménye a „szexuális forradalom” volt. Sőt talán az
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egész modernkori történelem legmélyrehatóbb eseménye az.” A „Demográfiai tél” is felsorolja
az előző bekezdésben említett negatív tényezők jó részét.
A „szexuális forradalom” embert, családot és társadalmat romboló hatásait több tanulmány
elemzi, de terjedelmi korlátok miatt továbbiakra itt nem térünk ki.
Számos felmérés igazolja, hogy azon házaspároknál, akik vártak a szexuális kapcsolattal a
házasságig, legalább egy nagyságrenddel kisebb a válás esélye és szignifikánsan jobbak e
házasságok, mint az átlagos házasság. Mint korábbi fejezetekben már láttuk, minél nagyobb a
házasság előtti partnerek száma, annál nagyobb a válás esélye, a pszichés betegségek száma és
az önzés. Ilyen adatok találhatók még például Busby és mások (2010), Tomka (2013), Tárkányi
(2014, 2015), Krúdy (2015a,b), Fagan (2017) tanulmányokban. Ezek teljes összhangban
vannak az eddigiekkel.
II. János Pál pápa „A test teológiája” című híres művében a következőket írja: A „kulturális
vitában hihetetlenül nagy a tétje a szexualitásnak és a házastársi szeretet jelentésének”. „A
nemek közössége az emberi etika és kultúra legfontosabb alapja. De mit jelent ez? Röviden azt,
hogy az emberi szexualitásnak életbevágó a jelentősége a házasságra és a családra nézve, és
alapvető kapcsolatban áll velük. Amilyen a házasság és a család, olyan a kultúra.” „Az emberi
faj, annak létezése és egyensúlya szó szerint attól függ, hogy ki kivel és hogyan gyakorolja a
szexualitást. Amikor a szexuális egyesülés a szeretetre és az életre irányul, akkor olyan
családokat és kultúrákat épít, melyek a szeretet és az élet igazságát élik. Amikor a szeretet és
az élet ellen irányul, akkor a szexuális egyesülés halált eredményez.” „Ez a halál kultúrája.”
„Merő illúzió azt gondolni, hogy felépíthető az emberi élet igaz kultúrája, ha a fiatalokat nem
segítik – a maguk igaz tartalmában és belső összefüggésükben – elfogadni és megélni a
nemiséget, a szeretetet és egész létüket.” „Nem túlzás azt mondani, hogy a 20. század azt
tekintette feladatának, hogy megfossza magát a keresztény szexuális etikától. Ha „az élet
kultúráját” akarjuk építeni, akkor a 21. század feladata, hogy visszakövetelje azt.” (II. János
Pál, West 2010.)
Vannak, akik azt gondolják, hogy a családi élet válságának, a demográfiai válságnak és
például a szabados nemi viselkedésnek a fogyasztói társadalomra jellemző önzés a
legalapvetőbb oka. Így a szabad szerelem már csak az elterjedt önzés egyik eredménye a sok
közül. E cikk szerzőjének véleménye szerint itt az önzés fontos tényező, de nem alapvető ok,
hanem a „szexuális forradalom” egyik következménye. Ezt a következők támasztják alá:
(i) A „szexuális forradalom” nem általános értelemben vett önzésre, hanem önző nemi
viselkedésre buzdított. Azaz szabad szerelemre nevelték az embereket. Szabad szerelem nélkül
a nemek kölcsönösen tisztelték és segítették egymást. Így a „szexuális forradalom” előtt nem
az önzés volt a kapcsolat jellemzője, hanem inkább a nagylelkűség és a segítés. A
„forradalmárok” önző párkapcsolati viselkedésre tanították az embereket. Később, ahogy
terjedt a szabad szerelem, az azonnal magával hozta az önzést, hiszen e kapcsolatok
természetüknél fogva önzővé teszik az embert. Az igaz, hogy a „szexuális forradalomban”, pl.
a radikális feminizmusban direkt önzésre is nevelték a nőket, azonban olyan megközelítésben,
hogy a férfi önzőségéből szabadítsa fel magát a nő, és legyen ő is legalább annyira önző. Ettől
azonban még nem mondhatjuk, hogy a családi élet válságának alapvető oka az önzés, hiszen
nem az emberek önzése indította el e radikális feminizmust. A szexuális „forradalmárok” csak
párkapcsolati önzésre biztattak, pl. arra, hogy ne várjanak a szexuális kapcsolattal a házasságig,
vagy hogy csalják meg a házastársukat, de arra nem, hogy csaljanak vagy raboljanak vagy ne
dolgozzanak vagy egyéb területeken is kegyetlenkedjenek.
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(ii) Teljesen logikus, hogy ha a szexuális ösztönöket az érzelmi kötődések és az
elköteleződések fölé helyezik, akkor abból jó eséllyel komoly lelki sérülések származnak, ami
aztán a testi betegségeknek is nagyobb teret ad. A szétszakított kötődések csalódásokhoz,
kiábrándultsághoz és a másik nemtől való távolodáshoz vezetnek, s ebben végül mindkét fél
méltósága sérül, és önzővé is válnak.
(iii) Az „Innotárs” hazai felmérésben is láttuk (3. fejezet), hogy az önzés növekszik a
partnerszámmal és a két nem viszonya romlik a partnerek számával. Igaz, ebből nem látszik,
hogy a nagyobb partnerszám vagy az önzés volt-e előbb, vagy hogy melyik az alapvetőbb
tényező, hiszen e két paraméter együtt mozog, erősen korrelál, a felmérésben. Ha az önzés
elterjedése lett volna az első, akkor nem „szexuális forradalomról” beszélnénk, hanem
individualista forradalomról. Mivel a szexualitás területén jelentkeztek a gondok (párkapcsolati
sérülések, szétesett családok, demográfiai tél), ezért eléggé magától értetődik, hogy az alapvető
ok is itt keresendő, itt fogalmazandó meg, és nem máshol.
Összefoglalva: az önzés két irányból is támadt a „szexuális forradalmakban”: egyrészt a
párkapcsolatok síkján közvetlenül önző magatartásra inspiráltak a „szexuális forradalom”
aktivistái, másrészt az általuk javasolt, házasságon kívüli, párkapcsolatokban önzővé váltak a
résztvevők, mivel legalább az egyik oldalról felelőtlen és önző kapcsolatról volt szó.
Vannak, akik úgy vélekednek, hogy a „modernitás” egyik következménye, nevezetesen a
szabadság túlhangsúlyozása vezetett a családi élet válságához és a demográfiai válsághoz. Az
kétségtelenül igaz, hogy itt a szabadság túlhangsúlyozásáról van szó, de ettől még e cikk
szerzője nem mondaná, hogy ez e válságok alapvető oka, egyrészt mert ez túl általános,
másrészt mert a szabadság túlhangsúlyozása csak speciális területeken következett be. A
munkafegyelem, az adófizetés, a magántulajdon védelme területén nincs semmiféle szabadság,
nemhogy túlhangsúlyozott szabadság lenne. Emiatt nemcsak az a baj e megközelítéssel, hogy
túl általános, hanem hogy általánosít arra is, amire nem igaz, ugyanis a túlzott szabadság
szerencsére nem általános a fogyasztói társadalomban. Azért szerencsére, mert a „túl” jelző egy
pozitív fogalomból mindig negatívat képez, és így a negatív jelenség legalább lekorlátozható
az élet bizonyos területeire. Harmadrészt a túlzott szabadság már nem is szabadság. Nem
véletlen, hogy Gabriele Kuby „Globális szexuális forradalom” című könyvének az az alcíme,
hogy „A szabadság elpusztítása a szabadság nevében”. Szabad-e az alkoholista? Szabad-e
drogfüggő? Szabad-e a pornófüggő? Szabad-e az, aki fiatalon megszokta a promiszkuis
életmódot, és emiatt nem lesz képes a párja számára elfogadható házastárssá válni? Ezenkívül
itt nem csak a szabadság elvételéről van szó. Fent beszéltünk már sokat a házasságon kívüli,
azaz más szóval a szabad szerelem negatív hatásairól, így itt most nincs értelme azokat újra
sorolni.
Hallani olyat is, hogy a vallásos hit elvesztése a legalapvetőbb ok. Az elvallástalanodás
minden bizonnyal fontos tényező. Ismeretes, hogy a vallásos embereknél több gyermek
születik, például a naponta imádkozóknál az USA-ban eggyel nagyobb az átlagos
gyermekszám, mint az ottani átlag, beleszámítva ezen átlagba a vallásosokat is. „Az üres
bölcső” tanulmány is említi, hogy a vallásosoknál átlagban 0,5-tel több gyermek születik, mint
a vallást nem gyakorlóknál. Sőt a családi élet válságához rendelt negatív tünetek is mind
szignifikánsan enyhébbek a vallásosoknál, mint a nem vallásosoknál. Azok a gazdasági és
politikai erők, amelyek a szabad szerelem elterjesztésében jeleskedtek, pl. a kulturális
marxizmus képviselői, nyilván nem igazán voltak vallásosak, hiszen a vallások általában tiltják
a szabad szerelmet. Sőt a szocializmus, illetve a kommunizmus kezdetben üldözte és tiltotta is
a vallásgyakorlást. Eleinte a szabad szerelem terjesztését és a család lebontását is hirdették,
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azonban később a jelentkező károk miatt megenyhültek, viszont a vallás elnyomása mindvégig
jellemző volt a rendszerre. Ha a vallás elnyomása lenne a legközvetlenebb oka a válságnak,
akkor ebben az időszakban erősebben kellett volna romlania a családi életre vonatkozó
mutatóknak, hiszen itt vallásüldözés volt. Azonban nem ez a helyzet: a családi életre a
„szexuális forradalom” sokkal erősebben hatott, mint a szocialista forradalmak. A „szovjet
szocialista forradalom” a társadalom általános elnyomására és a vallás szinte betiltására, a
„szexuális forradalmak” pedig a szabados szexualitás bevezetésére helyezték a közvetlen
hangsúlyt, és nem tiltották a vallásgyakorlást. A „szexuális forradalmak” célja az volt, hogy
megszüntessék a házasságot és a családot, amivel persze a nemzetállamokat is gyengítették. A
„szexuális forradalmak” sikerében érdekelt gazdasági-politikai lobbyk már nem törekedtek a
vallás közvetlen elnyomására, azonban a vallás ügyét a magánszférába erőltették. „Az
mindenkinek a magánügye, hogy mit hisz és hogyan hisz”. Ez azért volt fontos, mert így
növelték annak esélyét, hogy az egyes embereket, egyre kevésbé zavarja, ha vallásuk tanítása
és életmódjuk között lényeges eltérés adódott. „Ezért megfeddni vagy elítélni senkit nem
szabad, hiszen mindenkinek a magánügye, hogy mit hisz, és az is, hogy a szexuális vagy családi
életét hogyan éli”. Végül a szexuális életre vonatkozó keresztény tanítás már nagyon eltért attól,
ahogy az emberek a szexualitásukat megélték. Ez ma is így van. Az európai és amerikai
országokban a magukat keresztényeknek vallók jóval kevesebb, mint fele ért már csak egyet a
vallásuk ide vonatkozó tanításával, a „nemi tisztasággal”, (ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy
szexuális kapcsolatot csak a házasságra terveznek), és a legtöbbjük egyáltalán nem törődik e
tanításokkal. Sőt e módszerrel a vallást (kereszténységet) is sokkal sikeresebben gyengítették
és pusztították, mint a direkt vallásüldözéssel.
Az elvallástalanodáshoz hasonló érv, hogy az isteni tanításra épülő erkölcsi nevelés kiment
a divatból. Igen, a vallás, a transzcendens hit és az erkölcs magánüggyé deklarálásával
feltétlenül gyengül azok tanító, önmérséklő és irányt mutató szerepe. Azzal az érveléssel, hogy
„amit a jog megenged az megtehető”, hogy „azon belül ki mit csinál, az magánügy”, erősen
lehet rombolni az addig tanított erkölcsi rend erejét. Ez nyilván hozzásegített a szabados
párkapcsolatok terjedéséhez, azaz a fogyasztói szemlélet párkapcsolatokra vonatkozó
alkalmazásaira is. A hűség kiment a divatból, hiszen a fogyasztói szemléletben az emberek
megszokták, hogy mindig az igényeiknek éppen legjobban megfelelő árut válasszák és
fogyasszák. A rövidtávú érdekek elébe kerültek a hosszú távúaknak. Az egyén szabadságának
hangsúlyozásával a közérdek, de akár a másik érdeke is háttérbe szorult. Az emberben meglevő
vele született önzés – az erkölcsi nevelés és az önmérséklés híján – az egyén érdekét a közérdek
elé helyezte. Ezért is terjesztették e nézeteket a „szexuális forradalom” zászlóvivői.
Természetesen ezek mind hozzájárultak a családi élet válságának kialakulásához. És majd a
megoldás keresésekor nyilván mindezen tényezőre figyelemmel kell lenni, hiszen ezek mind
segítették a „szexuális forradalom” sikerét, azaz a házasság lebontását és a család széthullását.
Lehet-e más a családi élet válságának legalapvetőbb oka, mint a szabad szerelem általánossá
válása? E cikk írója szerint nem, azonban az itt tárgyalt okok és még néhány egyéb tényező
szintén oknak tekintendő. Szomorú, hogy ezen alapvető összefüggések ma még csak kevesek
számára világosak.
A következő jelentős okokat ismerhetjük fel: (i) a szabad szerelem általánossá válása, (ez a
legalapvetőbb ok), (ii) a vallás szerepének szigorúan magánüggyé deklarálása, ami Európában
és Amerikában elősegítette a kereszténység vagy a zsidó-kereszténység elsorvasztását, (iii) az
individualizáció (önzés, hedonizmus) elterjedése, (iv) az erkölcs relativizálódása, (v) a
fogyasztói mentalitás elterjesztése és különösen kiterjesztése a párkapcsolatokra, (vi) a
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szabados nemi viselkedés társadalmi elfogadása, (vii) a szabad szerelem veszélyeinek
csökkenése (fogamzásgátló tabletták és egyéb fogamzásgátlók terjesztése, az abortusz
legalizálása), (viii) a házasság leértékelődése, (ix) a tartós párkapcsolatra szinte képtelenné vált
fiatalok nagy számának kialakulása, ami a „szexuális forradalom” késői hatásaként jelentkezik.
Donald Feder, a Családok Világkongresszusának igazgatója, – mint fent láttuk – 2012-ben
a demográfiai tél hat kulturális gyökéről beszélt, majd 2014-ben már csak egy okot ad meg: „A
demográfiai tél a „szexuális forradalom” közvetlen eredménye.” (Feder, 2014) Ezek szerint a
demográfiai válság alapvető okát Donald Feder ugyanannak látja, mint e cikk szerzője. A fent
megfogalmazott kilenc ok mindegyike közvetlenül kapcsolódik a „szexuális forradalomhoz”.
Ha megnézzük az okokat, akkor igazat adhatunk az NCSSZI felmérésének és
következtetésének, miszerint a család körüli válságnak és a demográfiai válságnak
antropológiai okai vannak. A fejlett európai és amerikai kultúra a zsidó-keresztény
hagyománnyal összhangban eredetileg eljutott oda, hogy minden ember méltósága egyenlő, és
hogy az emberi kapcsolatokat a szeretetre kell alapozni. Különösen igaz ez a párkapcsolatra.
Az ember életét úgy kell szervezni, hogy jó családban élhessen. Ehhez pedig messzemenően a
legjobb út, a kivételektől eltekintve az egyetlen etikus út, ha a gyermeket kiskorától otthon is,
az iskolában is, a világban is, és ha vallásos, akkor a templomban is, arra nevelik, hogy ha majd
felnő, akkor keressen magának egy hozzá illő másik nemű fiatalt. Aztán, ha már úgy érzik, hogy
egymásnak valók, akkor az esküvő után költözzenek össze. Az esküvő után testileg is
megismerik egymást. Ezt követően arra törekedjenek életük végéig, hogy az esküvővel
megalapított családjukért éljenek. Rövidebben: az ember megszületik, megházasodik, majd
meghal. Közben életét mindig egyetlen nemi partnerűnek tervezi. Minden felmérés azt
bizonyítja, hogy ez messzemenően a legegészségesebb antropológiai modell, az egyetlen
tanítandó életút. Nincs más megoldás, mint visszaállítani a régit, az emberit, hiszen ez a legjobb
mind az egyénnek, mind közösségeinek. Az az életminta, amely nem egyetlen nemi partnert
tervez, az jó eséllyel olyan életutat realizál, amely fájdalmas lesz, különösen a nők és a
gyermekek számára.
E tanulmány írója kétségtelennek tartja, hogy általánossá vált szabad szerelem és stabil
családok nagy aránya együtt nem képzelhető el. Következésképpen a demográfiai válságból
kikerülni bizonyosan nem lehet, amíg a szabad szerelem általánosan el van terjedve.
A válság megoldásához önmagában a házasság nem elegendő; amire szükség van, az az egy
partnerre tervezett és csak a házasságban realizálódó szexuális kapcsolatra épülő életvitel
modell, amibe a házasságig tartó szexuális absztinencia vagy más szóval, ahogy a vallásosak
szoktak fogalmazni a „tisztaság” (chastity) értendő bele. Ahová a „szexuális forradalom” még
nem tört be, de fejlett a civilizáció, ott a házasságon kívüli nemi életet a társadalom súlyosan
elítélte és elítéli, ezért a házasságon kívüli nemi kapcsolat ritka, nincs válságban a családi élet,
és demográfiai válság sincs.
A családi élet válsága és a demográfiai válság alapvető oka tehát a házasságon kívüli
párkapcsolatok (azaz a szabad szerelem) általánossá válása. Természetesen tovább lehet
kérdezni, hogy miért terjedt el a szabad szerelem a huszadik század során az euró-atlanti
térségben és miért ily nagy mértékben. Ezen kérdésekre a következő részben keressük a választ.
6. Történelmi kitekintés
Itt először két ismert külföldi szerző munkáiból szerkesztettünk egy összefoglalót, mely
messzemenően nem törekszik teljességre. E fejezet célja rámutatni arra, hogy a családi élet
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válságához és a demográfiai válsághoz vezető folyamatok milyen gazdasági és politikai
érdekek mentén formálódtak és formálódnak. A hidegháború befejezése óta e folyamatok
valóban globálisak lettek, intézményeik átszövik az ENSZ, az EU és az USA nagy szervezeteit
és gyakorlatilag minden országban jelen vannak.
Gabriele Kuby szociológus, ismert német családvédő, „Globális szexuális forradalom” című
könyve részletes bemutatást ad a családi élet válsága történeti kialakulásának okairól (Kuby,
2013). E könyv átvételekor mondta XVI. Benedek pápa Gabriele Kubynak: „Köszönöm
Istennek, hogy Ön beszél és ír.” Ha e könyvet a családdal, a párkapcsolatokkal, a demográfiával
foglalkozó szakemberek és politikusok elolvasnák, akkor jó eséllyel szignifikánsan növekedne
az ország testi-lelki egészsége, demográfiai esélyeinek javulása és egészségesebbé válna mind
gazdasági, mind társadalmi fejlődése. Természetesen számos egyéb forrásból is összegyűjthető
a könyvben található információ. Azonban az ilyen jellegű ismeret és tudás nélkül ne várjuk,
hogy a család vagy a demográfia ügye érezhetően előrébb haladhat az országban. A könyvben
igen sok az irodalmi hivatkozás, így a könyvben leírtak azokban ellenőrizhetők.
A szexuális normák lebontásával kapcsolatban mondja Gabriele Kuby, hogy meglepő
folyamat zajlik körülöttünk: az emberi magatartás alapvető, néhány évtizeddel ezelőtt még
érvényes normái egyre inkább hatályon kívülre kerülnek. Ami egykor helyesnek számított, azt
most rossznak nevezik. Ezek a normák az emberi szaporodásra és a család egyetemes
intézményére vonatkoznak. 1948-ban a második világháború borzalmaitól megrendült
nemzetek bocsátották ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Ebben még így
fogalmaznak: „A család a társadalom természetes és alapvető alkotóeleme, és joga van arra,
hogy a társadalom és az állam megvédelmezze.” A család a férfi és a nő házassága révén jön
létre, akik arra kötelezik magukat, hogy életüket egymással megosszák, és készek arra, hogy
gyermekeket hozzanak világra és felneveljék őket.
Gabriele Kuby utal J. D. Unwin angol antropológus Szexualitás és kultúra (Unwin, Sex and
Culture, 1934) című könyvére, amelyben Unwin nyolcvan civilizálatlan és számos fejlett
társadalmat elemzett aszerint, hogy a szexualitás szabályozása hogyan befolyásolta a kultúrát.
Az eredmény egyértelmű: „minél erősebbek a szexuális korlátok, annál magasabb a kulturális
színvonal, minél csekélyebbek ezek a korlátok, annál alacsonyabb a kulturális színvonal. Nincs
kivétel ez alól a szabály alól. Akkor lép egy kultúra a történelem színpadára, ha a nemi ösztönök
kielégítésének lehetőségeit erősen szigorítják, és akkor vonulnak le erről a színpadról, ha a
féktelen élvhajhászás állati szintre hagyja süllyedni a szexualitást. A világ történetében nincs
példa olyan társadalomra, melynek bizonyos időszakban nagy társadalmi energiái voltak,
hacsak nem tökéletesen monogám volt”. Gabriele Kuby „A nemek forradalma” című
könyvében valamivel részletesebben mutatja be Unwin e munkáját (Kuby, 2008). Unwin
kutatási eredményei szerint „csak akkor van Isten iránti tisztelet, ha egy társadalomban a nők
megőrzik szüzességüket a házasságig. Ahol korlátlan házasság előtti szexuális szabadságot
engedélyeznek, nem létezik sem az Isten, sem az ősök iránti tisztelet, hanem kizárólag
természetimádat és állatkultusz. A civilizált kultúrák azzal tűnnek ki, hogy a házasság előtti
szüzesség mellett az abszolút monogámia mellett is kitartanak (másként fogalmazva nemi
tisztaságban élnek). Ha egy társadalom három nemzedéken át teljes házasság előtti szexuális
szabadságot engedélyez, akkor a legalsó szintre süllyed. Gabriele Kuby szerint a saját
tapasztalatuk megerősíti ezeket az eredményeket. Mi a kultúránk hanyatlási korszakát éljük. Ha
az élet kultúráját akarjuk felépíteni, akkor – mutat rá ez a kutatás – a férfi és a nő közötti
házasságot kell a szexuális kapcsolat egyedüli színterévé tenni, mert kizárólag ott szolgálhatja
a férfi és a nő tartós boldogságát.
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Gabriele Kuby a „Globális szexuális forradalom” című könyvében viszonylag részletesen
mutatja be, hogy a „szexuális forradalmat” már a francia forradalomtól kezdődően készítették
elő. Többen rájöttek, hogy az adott rendszert és a kereszténységet úgy lehet megszüntetni, ha
elpusztítják a házasságot és a családot. Ennek eszköze a tömegek, mindenekelőtt a gyerekek
korai szexuális életre szoktatása. Karl Marx szerint a házasság az első osztályellentét, amelyben
a férfi elnyomja a nőt, ezért a monogám házasságot meg kell szüntetni. Mint vallja, a
kommunizmus eltörli az örök igazságokat, eltörli a vallást és az erkölcsöt. Kijelenti, hogy céljai
minden addigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhetők csak el. A 20. század
valamennyi „szexuális forradalma” a marxizmusban találja meg szellemi gyökereit. Wilheim
Reich német „szexuálforradalmár” felismerte: „Minden tekintélyelven alapuló társadalmi rend
strukturális és ideológiai reprodukciójának helye a hagyományos család. Nem Isten létét vagy
nemlétét vitatjuk, egyszerűen megszüntetjük a szexuális elfojtást, és eloldjuk a szülőkhöz való
gyermeki kötődést. A többi bomlasztó célt a mozgásba hozott erők dinamikája magától elintézi.
Mi nyugszik a tekintélyelven? Az Istenhez, az egyházhoz, a hagyományhoz, az államhoz, a
szülőkhöz, különösen az apához, a tanítóhoz fűződő viszony. Reich napnál világosabban látta:
a szabad szexualitásra nevelés az az eszköz, mely ezeket a kapcsolatokat és rajtuk keresztül az
egész társadalmi rendet felbomlasztja.” A szabad szexualitással a gyerekeket és a serdülőket ki
akarta szabadítani a család kötelékéből. Reich rájött, hogy a kultúra teljes átitatása
szexualitással az egyház és a klasszikus állam megsemmisítését jelentené, és éppen ez volt a
célja. A számos igen fontos szereplő közül még megemlítjük Magnus Hirschfeldet, aki a
szexuális tudományok úttörőjeként dolgozta ki azt az elméletet, hogy a nemek kétpólusú rendjét
a radikális individualizálás érdekében meg kell szüntetni. Sigmund Freud mélylélektani
elmélete hatalmas lökést adott a társadalom szexualizálásához. Szerinte a vallás, az erkölcs és
a szülői tekintély a „felettes én”-ben horgonyoznak, és elfojtják a személyiséget, különösen
annak szexuális vágyait. Pszichoanalízissel tehát meg kell fosztani hatalmától a „felettes én”-t,
és az „emancipált én” segítségével az „ösztön én” szükségleteit bűntudat nélkül ki kell elégíteni.
(Freud meghamisította esetleírásait és kokainfüggő lett.) Freud elméleteinek nagy része volt
abban, hogy a 20. században a keresztény alapértékek szétestek, és a kultúra megtelt explicit
szexualitással.
Két másik mű, amire itt még utalunk, az Marguerite A. Peeters: „A nyugat kulturális
forradalmának globalizációja” (Peeters, 2015a) és Marguerite A. Peeters: „A nemek
forradalma” (Peeters, 2015b). Ezeknek szelleme és mondanivalója teljesen összecseng Gabriele
Kuby könyvével. További részleteket ismerhetünk meg a huszadik századi feminista,
„szexuális és kulturális forradalmakról”, melyek a társadalom minden területére hatnak. E
könyvek kézikönyv jellegűek, ezért ellentétben Gabriele Kuby „Globális szexuális forradalom”
című könyvével, kevés hivatkozást tartalmaznak. A feldolgozott anyag azonban nagyon sok
forrásból, valamint igen szerteágazó személyes kapcsolatokból származik. A szerző fő forrását
azok az interjúk jelentik, melyeket az ENSZ vezető szakértőivel és képviselőivel készített az
ENSZ legfontosabb nemzetközi szakkonferenciáin az 1994-es Kairói Konferencia óta. 1995 óta
Marguerite A. Peeters több, mint 290 elemzői beszámolót, több mint 3000 oldalon publikált.
Nagy szükség lenne arra, hogy e kézikönyvekben elemzett fejleményeket minél többen
ismerjék, kiváltképpen az oktatási, az egészségügyi és a politikai rendszer vezetői és
döntéshozói. Valójában e „forradalmak” és a hozzájuk kapcsolódó „új etika” antropológiai
kihívásait továbbra is mély tudatlanság övezi. A tudatlanság általános közömbösséghez vezet,
melynek az emberiség jövőjére nézve komoly következményei lesznek.
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A társadalom megtévesztését e „forradalmak” professzionálisan végezték és végzik. A
humán és társadalomtudományok, különösen a pszichológia és a szociológia fejlődése olyan
eszközöket adott a változás aktivistáinak kezébe, amelyekkel soha nem látott mértékben tudják
átalakítani a tömegek gondolkodásmódját. A társadalom megtévesztése fejlett technikává vált,
mely a propagandát, a manipulációt, sőt az agymosást is a társadalom átalakításának eszközéül
használja.
Térjünk vissza Donald Federhez. Miután megállapítja, hogy a demográfiai válság a
„szexuális forradalom” közvetlen eredménye, kitér néhány fontos összefüggésre is. (Feder,
2014) Ezekből néhányat itt megemlítünk:
A „szexuális forradalom” alaptételei a következőképpen összegezhetők: (i) a szexuális
kapcsolat a létezés legfontosabb vonása, (ii) ha a szexuális kapcsolat megegyezésen alapszik,
akkor az mindig jó, (iii) a szexuális kapcsolat elsődleges célja az élvezet, nem a fogamzás és
nem a szeretet fizikai kifejezése, (iv) az élet elsődleges célja az élvezet, (v) a tiltás neurózishoz
vezet, és le kell győzni, (vi) a szexuális kapcsolatnak nincs köze az erkölcshöz, (vii) a szexuális
kapcsolat nemcsak bűnmentes, hanem következménymentes is, hiszen van fogamzásgátlás és
abortusz, és így a házasság mellőzhető.
A „szexuális forradalomnak” a termékenységre kifejtett hatása nem becsülhető túl. Évente
42 millió abortuszt végeznek, ami több, mint kétszerese a II. világháború katonai áldozatainak.
A házasságtól való eltávolodás a termékenységet jobban csökkenti, mint a fogamzásgátlók. A
„szexuális forradalom” a „kulturális marxizmus” következménye. A demográfiai télből nem
juthatunk ki, amíg a „szexuális forradalmat” nem sikerül legyőzni! A „szexuális forradalom”
azzal, hogy a házasság, a hűség, a fogamzás és a felelősség helyébe az abortuszt, a
fogamzásgátlást, a nemi betegségeket, a pornográfiát és a promiszkuitást ülteti, elpártol az
élettől.
Összegezve: a következő pontokban Donald Feder hasonlóan gondolkodik, mint e cikk
szerzője:
(i) A családi élet válsága és a demográfiai válság legalapvetőbb oka a „szexuális
forradalom” (Donald Feder), vagyis a szabad szerelem általánossá válása (e cikk
szerzője).
(ii) Mindez nem spontán történt, hanem a „szexuális forradalom” következménye. A
„szexuális forradalom” alapjaiban a felülről szerveződő kulturális marxizmus terméke.
(iii) Amíg a szabad szerelem általánosan el van terjedve, addig sem a családi élet válságából,
sem a demográfiai válságból nem kerülhetünk ki!
E rövid történelmi kitekintés igyekezett rámutatni, hogy a családi élet válságának és a
demográfiai válságnak az alapvető oka a házasságon kívüli párkapcsolatok, azaz a szabad
szerelem, általánossá válása. Ezt nemzetközi majd globális gazdasági és politikai érdekeltségek
az úgynevezett „szexuális forradalom” (helyesebben szexuális terrorizmus) szervezésével és
serkentésével valósították és valósítják meg, a házasság, a család, a kereszténység és a
nemzetállam ellen, kezdetben főként a kulturális marxizmus ideológiai alapján állva,
intenzívebben a huszadik század második harmadától. Sokan azt mondják, hogy a szabad
szerelem elterjesztése csak egy ok a sok közül. E cikk szerzője valamilyen szinten egyetért
ezzel, azonban igazat ad Lukács Györgynek, Wilheim Reichnek, és a frankfurti iskola számos
más tagjának, valamint Gabriele Kubynak, hogy a szabados szexualitás elterjesztése
automatikusan előidézi mindazon jelenségek elterjedését is, amelyeket sokan az egyéb okok
közé sorolnak, például az önzést, az elvallástalanodást, az erkölcs relativizálódását, az
értékvesztést, a fogyasztói szemléletet. A „szexuális forradalom” aktivistái ezeket is
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terjesztették, és ezek mind egymást is erősítették. A szabad szerelem elterjesztése nélkül
azonban ezek nem igazán hódítottak volna teret és különösen, nem lenne válságban a családi
élet és így a demográfiai válság sem alakult volna ki. Lukács György például a
Tanácsköztársaság alatt megjelent oktatási programjában támadta a családot, a fiatalokat a
szabad szerelemre, a monogámia elutasítására, a vallás elnyomására és a szülői tekintéllyel való
szembenállásra tanította. A Tanácsköztársaság bukásával programját törölték, de az elgondolás
később elterjedt az egész euró-atlanti térségben. (O’Sullivan 2017).
7. Következmények és lehetőségek
Gariele Kubyt idézve: „azok a szülők, akik gyermekeikből felelős, kötődésre képes
embereket szeretnének nevelni, hogy boldogan élhessenek, és egyszer majd apává és anyává
akarjanak válni, olyan szexualizált környezetben találják magukat, melytől nem képesek
megvédeni gyermekeiket.” (Kuby, 2013.) Ez nagyon súlyos, tulajdonképpen törvényellenes
gyakorlathoz vezet, ezért ezzel a jogászoknak is foglalkozniuk kellene. Ugyanis a magyar
törvények szerint az államnak kötelessége a gyermek számára olyan világnézetű nevelést
biztosítani, amilyet a szülő szeretne, ez viszont igen gyakran nem valósul meg. Az új
Alaptörvényben a XVI. cikk szól erről:
(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.
(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermekeknek adandó nevelést.
A házasság, család, nemiség tématerületét illetően ezek nem valósulnak meg, különösen igaz
ez a vallásos szülőkre és az egyházi iskolákba járó gyermekek szüleire. Ugyanis az a szülő, aki
egyházi iskolába adja gyermekét, joggal várja el, hogy a gyermek olyan nevelést kapjon a
nemiség megélésére, a párkapcsolatokra, a házasságra és a családra vonatkozóan, amilyet az
adott egyház tanít. Az iskola azonban ezt nem tudja biztosítani, mert a média, általánosabban a
családon és az iskolán kívüli társadalmi környezet olyan, hogy a gyermek igen jó eséllyel mást
fog választani, mint amit a szülő és az iskola sugall, vagy amit a szülő szeretne, és az iskolának
sugallania kellene. Így azután a párkapcsolatok, a házasság és a család témájában jelentős
nézetkülönbség alakul ki gyermek és szülő között, valamint gyermek és a vallása tanítása
között. Ez gyengíti a szülő–gyermek kapcsolatot és a gyermek valláshoz, egyházhoz kötődését
is. Így jött létre az az abszurd helyzet, hogy a magyar lakosság háromnegyede kereszténynek
mondja magát, de a fiataloknak már csak 3-4%-a ért egyet vallásuk vonatkozó tanításaival. A
magát katolikusnak nevező Ausztriában a helyzet még rosszabb, így ez nem magyar sajátosság.
Sőt a „keresztény Európából” így lett „nem keresztény” vagy nem igazán keresztény Európa,
és hasonlóképpen a keresztény USA-ból nem igazán keresztény USA. Ez persze szinte
mindazon országokra igaz, ahol tarolt a „szexuális forradalom” szellemisége.
Nemrég mondta valaki az egyik magyar TV-csatornán, hogy Németországban „a Frankfurti
Iskola erkölcsromboló szellemi diktatúrájával elérték, hogy a nők ne szüljenek. A
megfogalmazás tömör, kifejező és a végeredményt jól leírja, (bár a filozófia valóságformáló
hatalmát valószínűleg eltúlozza). A 21. század Európájában az természetes, hogy a nők és a
férfiak egyenjogúak, az is egyértelmű, hogy a nők is ugyanúgy tanulhassanak és
dolgozhassanak, mint a férfiak, az is nyilvánvaló, hogy általánosságban a kétkeresős család
biztosabb lábakon áll, mint az egykeresős. Azonban ezeknek semmi közük azon manipulatív
téveszmékhez, hogy a nőket fel kell szabadítani a házasság igájából, vagy ahhoz, hogy a nőket
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(és a férfiakat is) a szabad szerelem teszi szabaddá. Ez körülbelül úgy igaz, mint ahogy az
alkohol vagy a dohányzás vagy a drogok szabaddá tesznek.
Amíg a magyar közvélemény és a szakemberek többsége általában nem látja károsnak a
házasságon kívüli nemi kapcsolatokat, addig ne várjunk érdemi javulást a családi élet válsága
vagy a demográfiai mutatók terén! Ott tartunk, hogy a házasság előtti nemi kapcsolatok
természetességét, egyházi körökön kívül szinte senki sem meri megkérdőjelezni, például azért,
mert félti az állását, vagy szégyelli a saját múltját. E cikk szerzője részt vett egy
családkonferencia szervezésében, ahol meghívtak egy ismert szexológust. Megtudtuk tőle,
hogy ő úgy gondolja, hogy a nemi kapcsolatnak csak a házasságban van helye, viszont többször
kérte, hogy senki ne rögzítse, amit mond, és ne tegyük általánosan hozzáférhetővé, amit
előadott. Mindenesetre ott tartunk, hogy azok közül, akik nem hívei a szabad szerelemnek, a
témakörről nyíltan beszélni nagyon kevesen mernek. Ez a 21. századi Magyarország. Ráadásul
hazánk ebből a szempontból még mindig szerencsésebb Nyugat-Európánál.
Az Alaptörvényünk szerint: „Együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet,
összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.” Tehát nem volna szabad hagyni,
hogy a családot széttépjék. Ha pedig összetartozásunk legfontosabb értékei a hűség, a hit és a
szeretet, akkor a családnak is ezen értékek alapján kellene biztonságot kapnia. Az elmúlt
évtizedekben, hagytuk, hogy családellenes, önző és kegyetlen tényezők lépjenek a hűség, a hit
és a szeretet helyébe. Fogalmazhatunk úgy is, hogy alapjában véve ezért van család körüli
válság, és ezért nincs elég gyermek.
8. A kérdéskör filozófiai megközelítése
Fent a családi élet válsága és a demográfiai válság alapvető okának keresésekor láttuk, hogy
lényegében, azaz a hatásai alapján, kétféle párkapcsolatot érdemes megkülönböztetni: (i) a
házasságot, és (ii) a nem házasságon alapuló párkapcsolatokat (bejegyzett élettársi kapcsolat,
együttélés, látogató kapcsolatok legkülönbözőbb formái, alkalmi kapcsolatok). A család körüli
negatív tüneteket és végül a családi élet válságát, csődjét, elsősorban a házasságon kívüli
párkapcsolatok tömeges elterjedése, majd általánossá válása hozta magával. A demográfiai
válság a családi élet válságának csak egyik tünete.
Miért más a házasság, mint a többi kapcsolat? Mert egyedi és végleges elköteleződésen
alapszik. Azaz a házasságkötéstől ketten egy végleges egységet alkotnak. Házasságkötés után
nincsenek feltételek. Nem azért szereti a házastársát, mert ilyen vagy olyan, hanem mert ő a
házastársa. Úgy tűnik, az emberi léleknek és az emberi testnek ez jó. Ugyanis a felmérések
egyértelműen bizonyítják, hogy a házasok egészségesebbek lélekben is és testben is, tovább
élnek, produktívabbak és elégedettebbek az élettel, mint a nem házasok. Még a mai világban
is, ahol „mindent elkövetnek”, hogy a fiatalok később ne legyenek alkalmasak jó házastársnak.
Ebből az is következik, hogy a házasság a természetes létformája a felnőtt embernek, hiszen,
ha ettől eltér, akkor megbetegszik testben és lélekben is, még a környezete is, mivel a
gyermekeinek is egyértelműen jobb, ha házasságot alkotó közösségbe születnek és közösségben
élnek. (Megjegyzendő, hogy a papok, szerzetesek, apácák egészsége is jobb, mint az átlag.
Érdekes, hogy mindezen életformák végleges és szeretet alapú elkötelezettségen alapulnak,
csakúgy, mint a házasság.) Úgy tűnik, a felnőtt ember akkor érzi magát „otthon” ebben a
világban, ha a szeretet alapján és véglegesen elköteleződik. Az is kiderült a felmérésekből, hogy
a gyermeknek akkor jó, ha egy biztos „otthonba” születik bele, amelyet szintén a szeretet tere
ölel körül, és ő ott nő fel.
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Mint láttuk a házasság végérvényes és szeretet alapú elköteleződést jelent, ahol a szeretet
szenvedély és döntés, arra vonatkozóan, hogy felkutassa és betöltse a másik valódi szükségleteit
(Nitsche, 2001). A szeretet egyben az ember legmagasabb rendű képessége. Sőt, az emberi élet
célja, hogy e képességét gyakorolja, azaz szeressen. A szeretet épp azért az emberi élet célja,
mert az a legmagasabb rendű képesség az általunk felfogható világban. Ez a képesség nyilván
a természet legnagyszerűbb adománya. A szereteten alapuló párkapcsolatnak nem lehet vége,
hiszen a szeretet időben nem jár le. A szeretet révén az ember nem uralkodni akar a másikon,
hanem annak javát keresi. Természetesen ez akkor tökéletes, ha kölcsönös. Azonban a szeretet
az emberi elme és az emberi lélek számára szép. Így, ha kitartóan művelik, akkor az a másikra
is és a környezetre is átragad. Mindez nem azért működik, mert az adott személynek közvetlenül
hasznos, hanem mert végérvényesen a „mi”-ben gondolkodik és tervez, nem pedig az „én”-ben.
Úgy tűnik, az embernek nagyon megéri így tervezni az életét. Ez minőségileg jobb és emberibb
életet biztosít számára, mint a több partnerre tervezett életmód bármely verziója. A házasságban
az egyedüli és a végérvényes szeretetkapcsolat révén új egység születik. Stephen L. Nock
megállapítása szerint a papír nélkül együtt élők életvitele jobban hasonlít az egyedülállókéhoz,
mint a házasságban élőkéhez (Nock, 1995).
A felmérések szerint az utódoknak egyértelműen az a legjobb, mondhatjuk, az a természetes,
ha végérvényes és szeretetteljes elköteleződésbe születnek. A harmonikus, szeretetteli szülői
egység és teljesség elemi biztonságot jelent számukra. E nélkül ők szignifikánsan sérülnek. Erre
is rendkívül sok felmérés adott egyértelmű választ. Mondhatjuk, hogy a gyermeknek természet
adta joga házasságba születni. Sajnos e jogukra a mai fogyasztói társadalom nem figyel oda. Ez
azt is jelenti, hogy e társadalom meglehetősen gyermekellenes! Ne is csodálkozzunk, hogy nem
születik elég gyermek! Ha szülei nem igazán szeretik egymást, azzal a gyermek elemi és jogos
szükségletétől fosztódik meg. Sokkal fontosabb ez számára, mint a nagyobb lakás, vagy hogy
szüleinek legyen autója.
A szexualitás életünk egyik alaptulajdonsága és közvetlenül kapcsolódik a párkapcsolat, a
házasság, a család, a gyermek és a demográfia témaköréhez. Ezért ha válság vagy csőd van a
család, a házasság és a demográfiai mutatók körül, akkor ez azt jelenti, hogy baj van a
párkapcsolatok körül (és nem a szociálpolitikai támogatások körül).
Oda jutottunk, hogy a párkapcsolatokat tekintve kétféle életutat érdemes kategorizálni: az
egypartneres életutat (egyetlen partnerre tervezett életutat) és a többpartneres életutat (több
partnerre tervezett életutat). Manapság igen elterjedt e két életút keveréke, azaz házasságig
többpartneres, azután egypartneres (hűséges és monogám). Érdemes észrevennünk, hogy az
eddigi definíciónk alapján ez többpartneres életút! E keverékre tervezett és a teljesen
egypartneres életútra tervezett életutak között természetesen lényegi különbség van!
A felmérések egyértelműen azt mutatják, hogy a házasságig többpartneres, majd a
házasságban hűséges kapcsolat nehezen működik. Ez teljesen természetes, hiszen a házasság
előtti többpartneres életmód átalakítja a feleket. Nagy itt a tét. A huszadik század „szexuális
forradalmainak” ára: több mint egymilliárd szétszakított párkapcsolat, több mint egymilliárd
széthullott család, két milliárd abortusz, több százmillió pszichés beteg, ki tudja hány millió
öngyilkosság, kiégett élet, magány, testi és lelki betegség, a demográfiai válság miatt esetleg
kipusztuló nemzetek sokasága.
A házasság előtti szexuális kapcsolat a házas életmódra való hibás felkészülést jelenti, mivel
a jövendő házastárs kizáródik abból, hogy a szexualitás terén egyetlen legyen. A házastársi
hűtlenség a kapcsolat egyedüliségét sérti. A házasság előtti mással történő szexuális kapcsolat
nem csak az egyedüliséget, hanem még az elsőbbséget is sérti, ami szintén fontos, hiszen az
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első szexuális kapcsolat komoly kötődés kialakulásával és komoly lelki átalakulással jár,
különösen nőknél. Így mondhatjuk, hogy a házasság előtti nemi kapcsolat szintén hűtlenségnek
számít a jövendő házastárs ellen, ha az egy harmadik személy.
Környezetünkben gyakran tapasztalhatjuk, hogy 25-40 éves lányok 3-5, vagy akár 7-10 éve
együtt élnek párjukkal és várják, hogy a párjuk köteleződjön el. A nő és a férfi biológiai órája
különböző. Egy harmincöt éves férfi sokkal könnyebben talál feleséget, mint egy harmincöt
éves nő férjet. A férfinek ez az állapot látszólag jó és kényelmes. A sztori vége gyakran az,
hogy egy idő után a lány tovább nem hajlandó várni, és szakítanak. A lány azután megint talál
valakit, akivel jól érzi magát, de aki elköteleződni nem akar, végül azután jó eséllyel már nem
talál férjet, és egyedül marad, a férfi meg elvesz egy húsz vagy huszonéves lányt. A történet
meglehetősen gyakori, mélységesen szomorú, és a férfi részéről döbbenetesen önző és
embertelen. A szabad szerelem nagyon önzővé teszi a férfit, és nyilvánvalóan valahogy
megváltoztatja a nőt is. Természetes, hogy a nemek viszonyát alapjaiban megrontja. Magától
értetődő, hogy későbbre tolódott a házasság időtartama, hogy kevesebb házasság lett, hogy nem
születik elég gyermek, hogy a gyermekek jó része házasságon kívül születik, hogy
elszaporodott a „szingli” életmód, hogy igen sok a pszichés betegség, és hogy szignifikánsan
megnövekedett a káros individualizáció megannyi tünete.
Európa hagyta, hogy a házasságot lejárassák és kidobják a szemétbe. A házasság előtti
együttéléssel járatták le a házasságot, ugyanis azzal egyenértékűnek tüntették fel, sőt jobbnak,
és ezt Európa lakossága sajnos elfogadta. A házasság elvetésével kultúránk egyik
leglényegesebb elemét dobtuk ki! Ki tudja, hogy vissza lehet-e még szerezni!
9. A válság alapvető oka az egyes tudományágak és a zsidó-keresztény szemlélet fényében
Nézzük, hogyan közelíthető meg a családi élet válságának és a demográfiai válságnak az
alapvető oka a különböző szaktudományok és a zsidó-keresztény szemlélet felől. Ezen fejezet
arra igyekszik rávilágítani, hogy számos szaktudomány milyen érvekkel mutat rá, hogy a
családi élet válságának és a demográfiai válságnak az alapvető oka a házasságon kívüli
párkapcsolatok, azaz a szabad szerelem általánossá válásában keresendő:
(i) Szociológiai megközelítés:
A felmérések eredményeiből egyértelműen következik, hogy a családi élet válsága igen
erős párkapcsolati változásokat követően jelentkezett, s ezt követte a demográfiai válság. A
párkapcsolatokban a házasság értékelődött le, tolódott későbbre, és helyébe számos
ideiglenes párkapcsolati forma lépett. Természetes, hogy ezt megsínyli a házasság, és
megérzi a család, hiszen épp az állandó és végleges „otthon” helyébe léptek az ideiglenes
kapcsolatok. Ezzel természetesen együtt jár az önzés és a depresszió terjedése, hiszen nincs
állandó kapcsolat, a promiszkuis előélet elveszi az odaadó szeretet képességét, nincs feltétlen
bizalom, így mindenkinek óvatosnak kell lennie. Kevesebb lesz a gyermek, mert nincs
egyedüli és biztos fészek. Főként az anya és a gyermek van kiszolgáltatva.
(ii) Történelmi megközelítés:
A fejlett társadalmak történelme során a huszadik századig soha nem fordult elő, hogy a
házasság helyett tömegesen együtt éljen párkapcsolatban a két nem. A házasság előtti vagy
a házasságon kívüli párkapcsolatot bűnnek tekintették, és el kell ismerni, hogy az ezt sújtó
társadalmi ítélet néha túl erős volt. A huszadik században nagyot billent a mérleg az
ellenkező irányba. A felülről szerveződő „szexuális forradalom”, helyesebben szexuális
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terrorizmus, lehetővé tette, hogy az emberek a házasság helyett a legkülönbözőbb együttélési
formákat válasszák, mert az „szabaddá tesz”, mert az „modern”, mert az „egészséges”, az
„haladó”, a házasság viszont „rabszolgaság a nő számára”. Jelentős anyagi lehetőségek
birtokában szinte az egész médiát és a szakemberek jó részét maguk mellé tudták állítani a
„szexuális forradalom” hívei. Így végül a társadalom nagy része elfogadta az új elveket és a
modernnek kikiáltott életformákat. Az természetes, hogy ez magával hozta a családi élet
válságát. Ahol pedig megszűnt a stabil család, ott mindig eltűnt a fejlett kultúra is. Unwin
kutatásai szerint kivétel nélkül minden civilizált társadalom a felemelkedésekor a házasság
előtti szüzesség mellett megkövetelte az abszolút monogámiát is, azaz a házassági hűséget
mind a férfi, mind a nő részéről. A szexuális szokások lazulása kivétel nélkül a társadalom
hanyatlásához vezetett. (Unwin, 1934).
(iii) Antropológiai megközelítés:
Minden ember méltósága abszolút és egyenlő. Az ember kétnemű. (Itt ne foglalkozzunk
a szexuális orientáció kérdésével, mert az arányaiban nem akkora, hogy társadalmi válságot
okozhatna.) A szeretet az általunk felfogható világ legmagasabb rendű képessége, és az
ember képes rá. Az ember arra van hivatva, hogy másik nemű párjával párkapcsolatban
„örök” szeretetben éljen. A szeretet időben nem jár le, tehát a párkapcsolatnak jobb esetben
csak a halál vethet véget. A párkapcsolat során az ember, különösen a nő megváltozik, és
így egy másik párkapcsolatban a párkapcsolat egyedisége komoly csorbát szenved. Emiatt a
házasság előtti vagy helyetti szexuális kapcsolatban a házasság egyedisége lejáratódik. Ha
nincs meg az egyediség és a véglegesség, akkor a bizonytalanság jó eséllyel kikezdi a
kapcsolatot, és a gyermeknek sem lesz meg a biztos fészek. E két ok bármelyike miatt
érdemes házasodni, addig pedig szexuális absztinenciában illik élni. Az ember akkor lehet
csak boldog, ha kapcsolatait a szeretet vezérli, különösen igaz ez a számára legfontosabb
kapcsolatára, a párkapcsolatára.
(iv) Filozófiai megközelítés:
Az emberi élet értelme a szeretet, mert ez az általa felfogható és egyben megvalósítható
legmagasabb rendű képesség. Egy személyt szeretni annyi, mint felkutatni és betölteni a
másik valódi szükségleteit (Nitsche, 2001). Párrá kiegészülve kölcsönös szeretetben élni az
élet legelemibb, legértelmesebb és leggyümölcsözőbb módja, hiszen e kapcsolat teremti meg
a lehető legegészségesebb feltételeket: a családot, az otthont, ahol az utód a lehető legjobban
érzi magát, és a lehető legegészségesebben fejlődik. A szexuális kapcsolat nem játék;
egyedül házasságban van helye, mert mind a korábbi mind a párhuzamosan létező másik
kapcsolat zavart okoz, és gyermek születhet belőle, akinek jogos igénye a harmonikus tartós
kapcsolat a szülei között és őfelé.
(v) Etikai megközelítés:
Felelősek vagyunk a közvetlen környezetünkben élő emberekért, leginkább azokért, akik
hozzánk tartoznak. Nem kockáztathatjuk választottunk jövőbeni családi boldogságát saját
élvezetünk kedvéért. Az ember feladata, hogy a másikat segítse, építse, nem pedig, hogy
kihasználja, és élvezete tárgyává fokozza le. Ha valaki tisztelni és szeretni akarja majdani
választottját, és etikusan akar élni, akkor csak olyat tehet, amit az ő jövendő házastársa
részéről sem bánna. Ezek alapján a házasság előtti szexuális kapcsolat az etika legfőbb
elvével (az etika aranyszabálya) is ellenkezik. Ha a kilengés általánossá válik, akkor
érthetően összeomlik a házasság és a család intézménye, ami magával vonja az önzést, a
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kiábrándultságot és a céltalanságot, valamint a gyermektelenséget, hiszen nem lesz a
gyermek számára biztos, tartós, szeretetteli fészek.
(vi) Pszichológiai megközelítés:
● A házasság előtti nemi élet elveszi a házasság újdonságát, és ekkor a férfi nem vágyik
teljes elköteleződésre. ● Ha gond támadna, vagy feltűnne egy „jobb” partner, akkor teljes
elköteleződés híján könnyebben válthatnak. ● Ha több partnerre tervezünk, minek gyermek,
az csak nyűg, hiszen pénzét, idejét és energiáját veszi el az embernek, és csak nehezen lehet
a szebb vagy jobb esetleges újabb partnerhez kapcsolódni. ● A házasság előtti nemi élet
csökkenti a vágyat a másik valódi megismerése iránt. ● A házasság előtti nemi élet mindkét
félben kialakít egy kötődést, és amennyiben nem lesz belőle házasság, ez zavarni fogja
mindkettőjük jövőbeni új kapcsolatait.
(vii) Keresztény vagy zsidó-keresztény megközelítés:
A bűn valakinek szenvedést okoz. A kis bűn kis szenvedést von maga után, a nagy bűn
nagy szenvedést hoz. E tanítások szerint két igen súlyos bűn terjedt el az egész
társadalomban széleskörűen: a házasságon kívüli nemi kapcsolat és a művi abortusz. A
házasságon kívüli nemi kapcsolat ma általánossá vált. A szabad szerelem emléke nagyon
besötétíti a későbbi esetleges házasságot is. Ha nincs biztos fészek, akkor oda gyermek sem
való. Az abortusz is szignifikánsan hozzájárul a demográfiai válsághoz. Az ismert mai
körülmények között e válságok hiánya lenne furcsa. (Hazánkban 2011-ben a fogamzások
30%-a abortusszal végződött, és az abortuszok 70%-a házasságon kívülieket érintett.)
10. Megoldási irányok
A családellenesség már régóta jelen van a társadalomban, és ez a tendencia a huszadik
században a felülről szerveződő „szexuális forradalommá” fajult.
Miért áll a gender-mainstreaming mellé igen sok baloldalinak vagy liberálisnak nevezett párt
csaknem egy időben, Norvégiától Portugáliáig és az USA-tól Magyarországig? Sőt mellé állt
az ENSZ vezetésének jó része is és az Európai Unió vezetésének nagy része is. Nyilván ezek
nem alulról szerveződnek. A családellenes erő – egy hangos kisebbség – most már
egyértelműen globálisan jelenik meg, és az általa definiált emberi jogok talaján halad arra,
amerre úgy érzi haladnia érdemes. A „szexuális forradalom” globalizációjáról beszélhetünk.
Megjegyzésre érdemes, hogy genderelmélet alatt sok mindent értenek, képviselőik egy része
küzd a női egyenjogúságért és az emberek egyenlő méltóságáért. Ez természetesen pozitív és
mindenkitől elvárható beállítottság. Hasonlóan a feminizmus számos képviselője tényleg a nők
egyenlő jogaiért küzdött. Gond akkor van, amikor szép és nemes eszményeket valójában mások
leigázására alkalmaznak. Ezt ismerjük a marxista szocializmus képmutatásaiból, vagy a
„szexuális forradalom” hazugságaiból.
A válság kifejlődésének ismerete fontos ahhoz, hogy megértsük a válság okait. Akkor
lehetünk képesek eredményesen fellépni valami ellen, ha ismerjük, hogy miért és hogyan
alakult ki, és miért áll fenn. Nagyon valószínű, hogy e válságok csak úgy szoríthatók vissza, ha
e válságok valódi okait próbáljuk megszüntetni.
Mint az eddigiekben már láttuk, ha a szabad szerelem általánossá válik, sok család stabilitása
megromlik, és kevesebb család jön létre. Az is kétségtelennek látszik, hogy a családi élet
válságából és a demográfiai válságból kikerülni és a családi életet és a demográfiai mutatókat
újra stabil pályára állítani bizonyosan nem lehet, amíg a szabad szerelem virul. A
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párkapcsolatok területén, valójában a társadalom igen nagy része tévedésben van, mert mint a
hazai felmérésekből is láttuk, az emberek legnagyobb része azt hiszi, hogy a házasság előtti
együttélés jót tesz a kapcsolatuknak, noha minden felmérés egyértelműen az ellenkezőjét
bizonyítja.
Mint korábban elemeztük, nem elég hangsúlyozni a házasság szerepét, mert a házasság előtti
szexuális absztinencia szintén kulcskérdés. A családok egészsége, az egyének
megelégedettsége és a demográfiai mutatók stabilizálása érdekében a fiataloknak eleve olyan
életformára kellene készülniük, amely a szexuális életet a házasságra korlátozza.
A válságok enyhítésére és megszüntetésére számos általános és konkrét javaslatunk van, de
ez már egy következő tanulmány anyagát képezi.
11. Összefoglalás
E tanulmány célja az volt, hogy rámutasson, miszerint a család és a demográfia területén
nem elegendőek a család- és szociálpolitikai támogatások, például a nyugdíjrendszer
családbarátabbá tétele vagy a munka és a család összehangolása. A családi élet válságának és a
demográfiai válságnak az alapvető okai nem itt keresendők, így a megoldás sem itt várható.
Sajnos az igazi megoldás terepén a politika egyelőre nem elég elszánt.
Amíg a család- és demográfiai konferenciák nem szólnak a párkapcsolati modellekről, a
szabad szerelem általánossá válásának okairól és következményeiről, és amíg nem törekszenek
a házasságon kívüli szexuális absztinencia ideáljának helyreállítására, addig nincs értelme
számottevő javulást várni e területen, addig ne is reméljük, hogy a családi élet válsága és a
demográfiai válság érezhetően csökkenjen. Amíg a családpolitika nem a házasság és a család
védelmére összpontosít, hanem a rossz párkapcsolatok, például az élettársi kapcsolat, látogató
kapcsolat, és a szétesett család jellegű képződmények anyagi támogatását helyezi előtérbe a
család és szociálpolitikai támogatásokra fókuszálás révén, addig ne várjunk áttörést, ne várjunk
nagy javulást a demográfiai folyamatokat illetően, a lelki betegségeket illetően, a káros, az önző
vagy a deviáns magatartásokat illetően.
A család-szociálpolitikai támogatások másra jók, nem e válságok felszámolására. Ettől még
nagy szükség van rájuk, de ezeknek nincs közvetlen közük a családi élet válságának vagy a
demográfiai válságnak az enyhítéséhez.
Adók bevetésével és minden eddiginél jóval hatékonyabb család- és szociálpolitikai
támogatások erős rendszerével elvben valószínűleg elérhető lehetne a kívánt gyermekszám,
azonban ez a gyermekszám növelésén kívül inkább csak ártana, ugyanis a családok belső békéje
nem javulna, sőt a már tárgyalt egymást erősítő negatív folyamatok tovább erősödnének. Egy
ilyen támogatási rendszer nehezen volna fenntartható, értelmetlen lenne, sőt a családi élet
válságát csak fokozná, és társadalmi feszültséget is szítana.
Ehelyett a jó családok létrejöttét és fennmaradását kell a családpolitikának támogatnia,
amely automatikusan és optimálisan megoldja a demográfiai problémákat is. Nincs más
megoldás, mint a jó házasságok arányának szignifikáns növelése, ami csak úgy valósítható meg,
ha elérjük a házasságon kívüli párkapcsolatok, azaz a szabad szerelem arányának jelentős
csökkenését. Ez automatikusan az abortuszok számát is csökkentené.
A családellenes politika első és gyakorlatilag teljesen sikeres fegyvere a szabad szerelem
elterjesztése volt. Ezt számos fronton történő támadással sikerült elérnie. Közvetlenül a szabad
szerelem elterjesztésén kívül, ilyen volt a radikális feminizmus, amely hangsúlyozta, hogy a
házasságban a nő a férje rabszolgája. Az élet más területen nem, de a partner kapcsolatok
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területén szinte abszolút szabadságot hirdetett. Igyekezett a vallást a magánszférába zárni,
mindenki azt hisz amit akar, ahhoz másnak semmi köze felkiáltással. Az erkölcsöt relativizálta.
Hirdette, hogy a szexuális kapcsolatoknak nincs közük az erkölcshöz és a joghoz is csak igen
ritkán. Ez a kérdéskör magánügy, érveléssel. A második fegyvere az egyneműek házassága, a
harmadik a genderelmélet. A genderelméletben az ember kétneműségét is tagadják, e szerint
számos lehetőség közül mindenki saját maga választja meg az éppen neki tetsző szexuális
orientációt. Az utóbbi évtizedek során, globális szinten maguk mellé állították a világ nagy
szervezeteinek jó részét, szakértőként lépnek fel az általuk definiált, általuk egyetemesnek
mondott szexuális és reproduktív jogok érvényesítőjeként. A „szexuális forradalom”
globalizációjának kísérlete zajlik.
Szerencsére a közhatalom, azaz a választott politikai hatalom hazánkban még próbálja
védeni a családot és a nemzetet, és így szolgálja a közjót.
Fel kellene ismerni, hogy a családi élet válsága és a demográfiai válság mögött a szabad
szerelem professzionális elterjesztése húzódik. Észre kell vennünk, és be kell tudnunk
bizonyítani, hogy egy kegyetlen, emberellenes, hazug ideológia áldozatai lettünk. Ezen
ideológia elsősorban a kulturális marxizmusban gyökerezik, amelynek fő kidolgozói leginkább
a frankfurti iskolához kapcsolódtak.
Az alulról szerveződő civil szervezeteknek, az egyházaknak és az akadémiai szférának,
amikor csak lehetséges és amennyire lehetséges, össze kellene fogniuk az egyén, a család és a
nemzet érdekében. E célra jelentős anyagi forrásokat kellene előteremteniük, és
professzionálisan kellene szervezkedniük mind hazai, mind nemzetközi szinten. Így a családi
élet válsága és a demográfiai válság megoldására lényegesen nagyobb esély adódna.
Nemcsak Donald Feder, Kabriele Kuby, Marguerite Peeters, II. János Pál, XVI. Benedek,
Ferenc pápa, a dalai láma, számos más erkölcsi tekintély és a világvallások zöme vallja azt,
hogy a szabad szerelem nem egyeztethető össze ember mivoltunkkal. Ehhez természetesen nem
kell vallásosnak lenni, mindenki, aki elfogadja az etika aranyszabályát, vagy azt, hogy minden
ember méltósága abszolút és egyenlő, ezt kellene, hogy vallja. Az emberi méltóság abszolút és
egyenlő volta az emberi jogokat védő és szavatoló jogrendek alapja. Nem véletlen, hogy
minden erre vonatkozó felmérés is azt támasztja alá, amiről ez az írás szól. Fel kellene ismerni
és ki kellene mondani, hogy a „szexuális forradalom” vívmánya, a szabad szerelem általánossá
tétele, az emberiség történelmének minden bizonnyal egyik legsötétebb zsákutcája.
Mind a felmérések, mind a tudomány azt bizonyítják, hogy szabad szerelem és házasság
együtt nem működik, sőt a kultúra és a szabad szerelem nem egyeztethető össze, mert a szabad
szerelem az önzésre, a kultúra pedig az önzetlenségre, az összetartásra, a szeretetre épít.
12. Irodalomjegyzék
Benda J. (2015) A szakadék szélén. A népességfogyás okai és megállítása. Könyv, Kiadó:
Barankovics István Alapítvány, Budapest, 2015.
Billingham R. E. (1987) Courtship Violence: The Patterns of Conflict Resolution Strategies
Across Seven Levels of Emotional Commitment. Family Relations 36, 283-289.
Botos Katalin (2017) A család válságának okai – közgazdász szemmel. Jelen kötet egyik
tanulmánya.

III. évf. 2020/2

35

https://www.ecssz.eu

Balásházy • A családi élet válsága

Európai Családtudományi Szemle

Busby D. M.; Carroll J. S.; Willoughby B. J. (2010) Compatibility or restraint? The effects of
sexual timing on marriage relationships. Journal of Family Psychology 24, 6, 766-774.
http://dx.doi.org/10.1037/a0021690
CDC (2010) Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases
Treatment Guidelines, 2010, 59, No. RR-12, http://www.cdc.gov/std/stats11/trends2011.pdf
Demographic Winter (2008) http://gloria.tv/?media=134357&language=DGtkouwHWmP,
SRB Documentary, LLC, USA, Acuity Productions.
Fagan P. (2017) The most important correlation in all of social science.
https://www.mercatornet.com/family_edge/view/the-most-important-correlation-in-all-ofsocial-science/19344#sthash.aPOEKn1c.dpuf
Feder D. (2012) The Cultural Roots of Demographic Winter. World Congress of Families 2012.
https://gloria.tv/video/bcutxK9KBJ3nHDsdcUCaGU89b, Tematic Plenary Session 4, The
Family in a changing world and demographic perspectives for humanity. Rhodes Forum
2012.
Feder D. (2014) The Sexual Revolution and Demographic Winter. The International Forum:
Large Family and the Future of Humanity. Moscow, 2014. September 10-12.
http://visionamerica.us/the-sexual-revolution-and-demographic-winter/
Frivaldszky János (2017) A házasság és a család jogfilozófiai szempontból. Jelen kötet egyik
tanulmánya.
II. János Pál, West C. (2010) A test teológiája kezdőknek. Bevezetés II. János Pál pápa szexuális
forradalmába. Könyv. Kiadó: Missio Christi Alapítvány.
Kopp M., Skrabski Á. (2006) A támogató család, mint a pozitív életminőség alapja, alfejezet.
A magyar népesség életminősége az ezredfordulón című könyv, Semmelweis Kiadó,
Budapest 2006. Szerkesztette Kopp Mária és Kovács Mónika Erika, 5.1.1 alfejezet, 220-232.
Krúdy T. (2015a) Mindent szabad, de nem minden használ. Tévhitek a házasságról I. rész.
Európai Családtudományi Szemle 1, 6-9.
Krúdy T. (2015b) A tévhitek ellenére a házasság a legbiztonságosabb hely. Tévhitek a
házasságról II. rész. Európai Családtudományi Szemle 1, 10-15.
Krúdy T. (2017) Erkölcsi kérdés, avagy civilizációk felemelkedése és bukása. E kötet egyik
tanulmánya.
Kuby G. (2008) A nemek forradalma. A gender forradalma. A nevelés államosítása. Könyv,
Kairosz Kiadó 2008.
Kuby G. (2013) Globális szexuális forradalom. A szabadság elpusztítása a szabadság nevében.
Könyv, Kairosz Kiadó, Budapest, 2013.
Len A. (2015) A családi minták és a gazdasági mutatók kapcsolata régen és ma. Európai
Családtudományi Szemle 2015, 1, 16-24. www.ecssz.eu
Magyar Statisztikai Évkönyv 2011. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012.
Mayer A., Balásházy I., Czettele Gy. (2014) Az alapvető nemi normákról alkotott vélemények
eloszlása és e vélemények korrelációja a vallásossággal Magyarországon 2009-ben. Európai
Családtudományi Szemle 1, 89-101.
III. évf. 2020/2

36

https://www.ecssz.eu

Balásházy • A családi élet válsága

Európai Családtudományi Szemle

Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsa, NFFT, Jövőkereső, 2009. augusztus,
http://www.foodlawment.hu/downloads/jovokereso_a_nemzeti_fenntarthato_fejlodes_tana
cs_jelentese.pdf, Jelentés a magyar társadalomnak, 1–93
Nitsche W. (2001) A szeretetet tanulni kell. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány.
Nock L. S. (1995) A Comparison of marriages and cohabiting relationships. Journal of Family
Issues 16, 1, 53-76.
O’Sullivant J. (2017) Moving towards post–democracy? – editorial note. Hungarian Review
Vol. VII., No 4.,
http://www.hungarianreview.com/article/20170517_moving_towards_postdemocracy_editorial_note
Peeters M. A. (2015a) A nyugat kulturális forradalmának globalizációja. Kulcsfogalmak,
működési mechanizmusok. Könyv, Jövőegyetem könyvek, Kiadó: John Henry Newman
Oktatási Központ Kft.
Peeters M. A. (2015b) A nemek forradalma. Könyv, Jövőegyetem könyvek, Kiadó: John Henry
Newman Oktatási Központ Kft.
Pokol B. (2011) Európa végnapjai. A demográfiai összeroppanás következményei. Könyv.
Kairosz Kiadó, Budapest, 2011.
S. Molnár E. (2010): Párkapcsolat létesítését/megszüntetését érintő magatartási normák
változásának megfigyelése. Demográfia, LIII évf. 2–3 sz. 234–275.
Spéder Zs. (2014) Demográfiai helyzetkép – Magyarország 2014. KSH Népességtudományi
Intézet, https://www.nth.gov.hu/hu/media/download/701.
Spéder Zs., Kapitány B. (2007) Gyermekek – vágyak és tények. Dinamikus termékenységi
elemzések. KSH NKI Műhelytanulmányok. 6. KSH NKI, Budapest.
Tach L., Halpern-Meekin S. (2009) How does premarital cohabitation affect trajectories of
marital quality? Journal of Marriage and Family 2009, 2. 298-317.
Tárkányi Á. (2014) Élettársi kapcsolatban élés, intim párkapcsolat és házasság Magyarországon
a 2009-es „Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján. Európai Családtudományi
Szemle 1, 54-88.
Tárkányi Á. (2015) A párkapcsolatok sikerességének és sikertelenségének okai a 2009-es
„Családi kapcsolatok” országos vizsgálat alapján. Európai Családtudományi Szemle 1, 2577.
Teachman J. (2003): Premarital sex, premarital cohabitation, and the risk of subsequent marital
dissolution among women. Journal of Marriage and Family 2003, 2, 444-455.
Tomka F. (2013) Biztos Út. Szerelemről, szexualitásról értelmesen. Könyv, Szent István
Társulat, Budapest.
Unwin J. D. (1934) Sex and Culture. Könyv, Oxford University Press.
Wilcox B. W. (ed) (2011) The Sustainable Demographic Dividend: What Do Marriage and
Fertility Have to Do with the Economy? http://sustaindemographicdividend.org/, New York,
2011.

III. évf. 2020/2

37

https://www.ecssz.eu

Benda • Transzgenerációs örökségünk

Európai Családtudományi Szemle

Transzgenerációs örökségünk
Benda József

A kötődési képesség kialakulása és jelentősége. Az interaktív magzatgyermek
A fogantatást követő magzatgyermeki fejlődés vizsgálatai alapján mára elfogadottá vált az a
megfigyelés, hogy az emberre jellemző pszichológiai sajátosságok kialakulása már az
anyaméhben elkezdődik. Az anya és a magzatgyermek között „párbeszéd”, interakció zajlik,
amely egyszerre történik emocionális, viselkedéses és pszicho-neuro-immunológiai szinteken.
1
A kapcsolat kialakulásának kezdete leggyakrabban a magzat mozgásának érzékeléséhez
kötődik.2 Az apa számára ugyancsak a – láthatóvá váló – magzatmozgások jelentik a
kapcsolódás első lehetőségét.3
Szembetűnő, hogy már ekkor megmutatkozik a – sokszor magatehetetlennek tekintett –
magzatgyermek (inter)aktív viselkedése: számos kísérlet és megfigyelés bizonyítja,4 hogy a
magzat folyamatos mozgásban van: egyrészt reagál a külső fény- és hangingerekre, zenére,
beszédre stb.,5 másrészt „önmagából”, belső bio-fizikai-kémiai folyamatainak
következményeként indulnak el azok a mozgások, „mozdulatok”, amelyek idővel neurológiai
irányítás alá kerülnek, és részben tudatosulnak.
A pár hónapos kortól már kívülről is észlelhető interaktivitási igény6 először az anyai szeretet
kiváltásának, később a szociális és kognitív kompetenciák kifejlődésének alapja. Ez a
kapcsolódási drive 7 – a vizsgálatok szerint – egyértelműen idegrendszeri, biológiai,
pszichológiai meghatározottság, amely érzékszerveink kifejlődésével összefonódva alakítja ki
az emberi érintkezésre való alkalmasságunkat. Egy titokzatos, misztikus belső erőközpont,
biológiai-genetikai program irányítja sejtjeink szaporodását, szerveink felépülését, minden
külső akarattól, beavatkozástól, elvárástól függetlenül. Az emberi természetnek (és minden
élőlénynek) ez az önvezérelt működésmódja egész életünkre jellemző.

1

Andrek Andrea: Mindentudó kisbabád, mindentudó magzatod. A korai kötődés kezdete és kontinuitása. 22.
ncsszi.hu/download.php?file_id=991

2

Lásd Mendi (1992) In: Andrek: i.m. 24.

3

H. Sas: Három generáció – A nagyanyák, az anyák, az unokák: terhesség, szülés, születés. . In: Hanák K. (szerk.):
Társadalmi változások – életfordulók. Budapest, 1988, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 226–244. 235.

4

A magzatgyermek anyai történésekre reagáló viselkedéséhez Andrek: i.m., u.o.

5

Az érzékszervek közül legkorábban a tapintás és ízérzékelés fejlődik ki, majd a születést követően a
magzatgyermek érzékelőrendszere kiegészül a szaglással és a hallással, majd a jóval később tökéletesedő
látással, melyek döntő szerepet játszanak az újszülött érzékelésében. Az érzékszervek kifejlődésének szerepét az
interakcióban lásd Andrek i. m. 24.

6

Magyar kutatók pszicho-fiziológiai adatokkal alátámasztva arra hívták fel a figyelmet, hogy később az újszülött
már nemcsak utánozni képes, hanem aktív, kezdeményező résztvevő. Molnár P. (1996): A csecsemő veleszületett
szocialitása. In: Hidas György (szerk.): Megtermékenyítéstől a társadalomig. Budapest 1996, Dinasztia, 24.

7

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia. Budapest, 1993, Integra-Projekt Kft., 19.
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Mivel ritkán vagyunk képesek ezt a belülről8 vezérelt folyamatot akár fogalmilag, akár a
maga konkrét, valóságos létezésében lekövetni, elméleti, sokszor „hamis” tudatunk meg akarja
állítani, hogy képes legyen értelmezni, vizsgálni, modellezni, befolyásolni, hogy birtokba tudja
venni. Ezért aztán lefékezzük, ’kiszögeljük’, ’felszeleteljük’, ’megregulázzuk’ az ÉLET
működést, hogy korlátozott képességű érzékszerveinkkel fel tudjuk fogni a valóság teljességét.9
Ez ellen - saját integritásának védelmében érthető okból - minden élőlény, sejt, szövet tiltakozik
a maga szelíd eszközeivel. Ha gyengébbnek bizonyul az „erős” embernél, vagy intézménynél,
hát feladja: először jeleket küld, majd megpróbál ellenállni, végül elengedi az életet: kimúlik.
Ez az élőlényeken elkövetett emberi erőszak sok pusztulás akaratlan okozója.
A születéssel új szakasz indul az anya és a csecsemő életében.10 Az egység végérvényesen
kettősséggé válik, és a korábbi - minden tekintetben – homeosztatikus életfolyamatot a
csecsemő egy sokkal bizonytalanabb, törékenyebb, finomabban vezérelt láthatatlan szálon, a
pszichológusok által kötődésnek11 nevezett láthatatlan köldökzsinóron, szimbiózison keresztül
irányítja.
A kötődés forrása, mint láttuk, a méhen belüli egység állapota, amely már a születés előtt
szétválik, és – egy testi-lelki interaktív folyamatban – megkezdődik a magzatgyermek biológiai
lényéből a szociális ember kialakulása. A folyamat sikeres felépülésének egyik meghatározó
tényezője a biztonságos kötődés lehetősége, amelynek jellegzetességei meghatározzák a
csecsemő későbbi fejlődését.
A biztonságos kötődés kialakulása
Az újszülöttnek közismert fizikai szükségletei mellett (éhség, szomjúság, fáradtság stb.)
tapintási, hőmérsékleti, érzelmi, nyugalmi, biztonsági és más szükségletei vannak, amelyekhez
hozzá akar jutni, és ezeket jelzi is környezete felé.12 Ily módon „kezdetben a gyermek formálja
az anyát, és később éppen ez teszi lehetővé, hogy az anya formálja őt”.13
A gyermek jelzéseire adott pontos válaszok az újszülöttben fölidézik az intrauterin
egyensúlyi állapot megszokott ingereit, ami biztonságot teremt számára.14 Az egyensúlyi
állapot megbomlását az anya a testével megteremtett szerteágazó kapcsolatrendszer
segítségével (például az addig ismeretlen éhségérzetet szoptatással) szünteti meg, vagyis –
optimális esetben – biztosítja gyermeke számára egy közel változatlan, nyugalmi-egyensúlyi
állapot fenntartását. Az egyensúlyi állapotok megbomlását azok várható helyrebillentése
követi, és ezzel a csecsemő lassan hozzászokik a kellemetlen érzések eltűréséhez, illetve
igényeinek a késleltetett kielégítéséhez. „A későbbi szeretetkapcsolatok ereje és minősége –
ahogy ezt Ranschburg megjegyzi – az e fázisban megvalósuló testi kontaktusok bőségétől és
intenzitásától függ”,15 amelyben különösen az együttlét „kölcsönös gyönyörűsége” fontos.
8

A Biblia, a hívők szerint Isten által.

9

Az iskolai tananyag és a tanítás módszertana sok esetben ilyen természetű.

10

Az „egész”-ség szétválik, és megjelenik a „fél”-elem.

11

A kötődés nem azonos a kötődési viselkedéssel. Ez utóbbi pillanatnyi magatartás, míg az előbbi egy tulajdonság,
amely hosszú ideig fennmarad. Bowlby: i.m. 34.

12

Ranschburg: i.m. 20.

13

Ranschburg: i. m. 67.

14

Ranschburg Jenő: Az emberi szeretet genezise. In: Valóság 1973/10., 30.

15

Uo.

III. évf. 2020/2

39

https://www.ecssz.eu

Benda • Transzgenerációs örökségünk

Európai Családtudományi Szemle

Egy ilyen kölcsönösen előnyös kapcsolat fejlesztheti ki a csecsemőben azt a meggyőződést,
hogy képes befolyásolni a környezetét. Ha igényeit, elvárásait az anya észleli, és megfelelő
válaszokat ad azokra, a kapcsolat harmonikusan tud fejlődni. A harmonikus kétoldalú lelki
kötődés kialakulása természetes folyamatnak tűnik, ám fontos szerepe van benne a születést
követő szoros fizikai együttlétnek. Az anya és gyermeke közötti szoros kommunikatív
kapcsolat eredményessége az újszülöttnek a világgal és a másokkal való későbbi kapcsolatának
mintáját adja. A sikeres kapcsolatban a csecsemő folyamatosan megéli, hogy fontos, a teremtés
egyszeri, megismételhetetlen csodája, szeretetre méltó és szeretett személyiség.
Az anya-újszülött kapcsolat irányítását – a csecsemő részéről – veleszületett genetikaineurológai program biztosítja. Az agy fejlődése a méhen belüli élettől kezdve nagyon érzékeny
a korai gyermekkorban bekövetkező külső hatásokra. Mint láttuk, e hatások, köztük a
személyes kötődések és a nyelvi környezet szó szerint alakítják a fejlődő agyat.”16 A
tapasztalatok nyomán, a külső környezet hatására, génjeink egy jelentős része oly módon
kapcsolódik ki vagy be, hogy az eldönti a későbbi fejlődés irányát, új kapcsolatok alakulnak ki,
elkezdődik idegrendszeri hálózatba szerveződésük. Az újszülöttre ráhangolódó anya a pozitív
és a negatív érzelmek megosztásával segíti a testi és mentális egyensúly fenntartását, amely az
interaktív regulációtól az autoreguláció felé halad.17 Ha valóban sikeres az anya-gyermek
kapcsolat, ez alakítja ki a kora gyermekkori biztonságérzetet, ami a felnőttkori frusztrációtűrés
alapja, és lehetővé teszi a partnerek igényeinek kielégítését vagy elviselését.
Vizsgálatok megállapították, hogy az anya igen hamar képessé válik saját gyermeke
sírásának megkülönböztető jelzéseire (éhség, fájdalom, foglalkoztatási igény stb.18). Úgy teremt
sikeres kapcsolatot a csecsemővel, hogy hangszínével, mozdulataival, közeledésével egy
rituálisan ismétlődő folyamatban maximálisan alkalmazkodik hozzá, és rendkívül érzékenyen
reagál jelzéseire. 19 Azok az anyák, akik érzékenyebben reagálnak a csecsemők által kifejezett
finom jelzésekre, biztos kötődést alakítanak ki gyermekükkel. A kevésbé érzékenyeknél
bizonytalan kötődés alakulhat ki. Az érzékenység nem csupán a jelzések észlelését jelenti,
hanem gyors és megfelelő válaszreakciót is egyben.20 Ez a tükröző-reagáló odafigyelés
megnyugtatja a csecsemőt, segíti környezet-felfedező tevékenységét, hangicsálását,
gügyögését, magára eszmélését, amely egyre stabilabbá és önirányítottabbá válik. A kölcsönös
alkalmazkodás elégedetté is teszi a babát, de biztosítja a kölcsönösség mintáját is, amely a
későbbi sikeres társas kapcsolatok kialakításának modellje.21
Az anya és az apa22 közvetlen fizikai jelenlétében szerzett tapasztalatok, a mindennapi
interakciók és kölcsönhatások a csecsemőben bizonyos munkamódokat, reprezentációkat,
neurológiai rendszereket és folyamatokat (dinamikus sztereotípiákat) alakítanak ki, amelyek a
viselkedést, a társas kapcsolatokra való nyitottságot – már az anya jelenléte nélkül is – fenn
16

Ádány Róza: Megelőző orvostan és népegészségtan, Debrecen, 2011, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/
tamop425/ 0019_1A_Megelozo_orvostan_es_nepegeszsegtan/ch01s06.html, Letöltés 2014. szeptember 17.

17

Dr. Makói Zita: Korai életkori hatások. Kézirat. 2014.

18

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia. Budapest, 1993, Integra-Projekt Kft., 57.

19

Bowlby: i.m. 14.

20

Martin Dornes: A kompetens csecsemő. Budapest, 2002, Pont, 205.

21

Bowlby: i. m. 14.

22

Más megfigyelések azt mutatják, hogy a csecsemő sokkal inkább ahhoz a személyhez ragaszkodik, akivel
állandó szociális interakcióban van, mint ahhoz, aki csak testi szükségleteit elégíti ki. Ainsworth (1967)
kutatásait idézi Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Budapest, 2001, Eötvös, 32.
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tudják tartani.23 A saját érzéseivel, élményeivel kombinálódó szülői helyzetértelmezések
(fizikai érintés, hangszín, hőmérséklet, egyensúly, ritmus, és a narratív hozzátartozók: „ügyes
vagy”, „jó melegen vagy felöltözve”, „aranyos vagy anyucival”, „ne bántsd a cicát” stb.)24
alakítják ki benne a jó és a rossz elválasztását és értékelését. Ezek a sok ismétléssel rögzülnek,
egyre könnyebben előhívhatókká, majd implicitté válnak, később pedig tájékozódási pontokat
nyújtanak önmagáról, a szüleivel és a környezettel való kapcsolatról.
Amíg biztonságosan előrejelzik a helyzeteket (adaptív mintázatok), megőrződnek, más
környezetben is automatikusan működésbe lépnek, megkönnyítve az alkalmazkodást, és az
ismétlődés biztonságát nyújtják akkor is, ha esetleg a környezet már nem a megszokott módon
működik, de nincs a készletben egy megfelelő új minta.25
A kötődési-függési viselkedés az első hat hónapban alakul ki, egyéves korra megszilárdul,
szervezett sztereotípiává válik.26 A pszichikum stabilitásának kialakulásában az első kapcsolat
jelentőségét egyetlen kutató sem vonja kétségbe, sokan azonban tovább is lépnek ennél:
rámutatnak az első interakciós kapcsolat várható személyiség-következményeire is. Többek
között Ranschburg27 kísérletet tett a kölcsönös emberi vonzalom, a szeretet pszicho-fiziológiai
alapjainak, illetve az aszociális és antiszociális magatartás kialakulásának megfogalmazására.
Egy magyar kutatás azt vizsgálta, hogy milyen szerepe van a stabil gyermekkori kötődésnek
a későbbi antiszociális viselkedés kialakulásában. A vizsgálat megállapítja, hogy a börtönbe
kerültek többsége súlyos bántalmazásokat szenvedett el gyermekkorában, és nem tudott igazi
emberi kötődést kialakítani a környezetében.28
Ahogy láttuk, a testi és a lelki fejlődés biztosítéka az első években az anyával való intenzív
kapcsolat.29 Ebben az időszakban alakulnak ki és stabilizálódnak a későbbi társadalmi
beilleszkedéshez nélkülözhetetlen érzelmi kötődési minták: a bizalom, a szeretet, a másokhoz
való kapcsolódás képessége, az önreflexió, az empátia,30 a kölcsönös támogatás és
segítségnyújtás, valamint más tanulási készségek31 agyi alapstruktúrái, amelyek később nem
vagy csak részben alakíthatók, pótolhatók.32
23

Benda József: Egy kooperatív pedagógia. Kandidátusi disszertáció kézirata. 1997, 25.

24

Bowlby: i. m. 122.

25

Bowlby: i. m. 120.

26

Uo.

27

Ranschburg Jenő: Ragaszkodás és szeretet az állatvilágban In: Valóság 1973/1.

28

Bowlby: i.m. A kérdőíves vizsgálatot az a tapasztalat indította el, hogy a gyermekvédelemben felnövő fiatalok
közül a több nevelőszülőnél nevelkedett, majd gyermekotthonba kerülteket volt a legnehezebb támogatni. 162
(19 és 46 év közötti) férfi életútját vizsgálták meg. A vizsgálat idejében éppen börtönbüntetését töltötte 42 állami
gondozott és 40 fő, aki a vér szerinti családban nőtt fel, és 40-40 büntetlen előéletű volt, mindkét csoportból.
Osváth Viola – Dr. Pohárnok Melinda, Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet: A gyermekkori kötődés
védő szerepe az antiszociális viselkedés kialakulásával szemben, gyermekvédelmi gondoskodásban és családban
felnövő férfiak körében, kézirat. Elhangzott Szegeden, a Család-Tükör Konferencián, 2014. november.

29

I.m. 76.

30

Bowlby: i. m. 23.

31

„Simogatással, szemkontaktussal, testi kontaktussal serkenteni lehet az oxitocin agyi termelődését, ezzel pedig
növekszik a kisgyermekek szociális befogadó készsége.” Topál József: Szemkontaktus és simogatás fejleszti a
baba társas képességeit. http://richpoi.com/cikkek/tudomany/szemkontaktus-es-simogatas-fejleszti-a-babatarsas-kepessegeit.html, letöltés: 2013. október 20.

32

Lásd: Frans de Waal, http://richpoi.com/cikkek/tudomany/emberhez-hasonloan-vigasztaljak-egymast-abonobok.html, letöltés: 2013. október 17.
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A korai kötődési lehetőségek meghatározzák a csecsemő későbbi fejlődési irányát, azokat a
mintázatokat, amelyekkel később „birtokba veszi”, megismeri környezetét. Hároméves kora
körül már egyre hosszabb ideig tud egyedül maradni, és már nem fél az anyja eltávolodásától,
sőt – ha a korábbi időszakban zavartalanul fejlődött – igényelni kezdi a más emberekkel,
gyermekekkel való kapcsolatot is. 33
Ez a különleges anya-csecsemő kapcsolat közvetlen evolúciós érdek. Megfigyelések szerint
ilyenkor az anya olyan különleges lelkiállapotban van, amit nehezen lehet kognitív
kategóriákkal jellemezni. Teljes ráhangolódást jelent a gyermekre: ez az úgynevezett
„mentalizáció”. Az anya nem kitalálja, hogy mi történik a gyermekben, hanem egyszerűen
megérzi, átéli, befogadja: nincs szükség hozzá szavakra. Ha beszél a babával, teljesen
elváltoztatja a hangját, és máshol nem használt kifejezésekkel, hangokkal, szavakkal
kommunikál. A harmonikus kapcsolathoz arra van szükség, hogy mindkét fél ’stabil
reprezentációval’ rendelkezzen a másik állapotáról, szükségleteiről, érzelmeiről, hogy
viselkedését a másikhoz tudja igazítani, az összhang megteremtésének feladatához
alkalmazkodjon. Az irányító ilyenkor – szerencsés esetben – a csecsemő, és az anya az, aki
ráérez szükségleteire. A biztonságosan fejlődő csecsemő édesanyjára „az jellemző, hogy a
figyelme folyamatos és egyenletes; amikor a baba jelez, azt észreveszi és megjegyzi, és annak
megfelelően cselekszik”.34
Azért, hogy valaki sikeres szülő legyen, nagyon keményen meg kell dolgoznia.35 A babáról
való gondoskodás napi huszonnégy órás munka, sok-sok aggodalommal, vesződséggel és teljes
önátadással.
Azt is látni kell, hogy nem egyszemélyes feladatról van szó. Az anya teljes ráhangolódása
a csecsemőre, amely a gyermek számára az élet harmonikus kibontakozásának a biztonságos
kezdete lehet, csak akkor tud megvalósulni, ha az anya úgy érzi, gondtalanul átadhatja magát a
gyermekének, föloldódhat ebben a szimbiózisban. Ez akkor valósul meg, ha az ő élete is
hasonlóan biztonságos védőövezetben van: kapcsolatai rendezettek és támogatóak. Nem kell
dolgoznia, nincsenek körülötte elmélyült és megoldatlan konfliktusok, a családja, szülei és a
férj teljes mellszélességgel mögötte állnak.36 Párja – amúgy érthető okokból37 – nem riválist lát
a babában,38 elfogadja ezt a különleges állapotot, és ha az anya elfárad a huszonnégy órás
önátadásban, irányítottságban, kiváltja őt és helyettesíti. Ehhez azonban a férj sem mindig elég,
jó, ha ott vannak mögöttük a nagyszülők és a barátok is.
Az életkezdés zavarai39

33

Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Budapest, 2001, Eötvös, 33.

34

Bowlby: i.m. 123.
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Dr. Makói Zita – Szénay Márta: Hogyan születik a szeretet az újszülöttünk iránt? Kézirat, 2014.

36

Bowlby: i.m. 23.
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Csóka Szilvia – Lázár Imre: Kötődési jellemzők a mai magyar népesség körében. In: Szántó Zsuzsa –Susánszky
Éva: Magyar lelkiállapot. Budapest, 2013, Semmelweis, 196.

38

Bowlby: i.m. 92.
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Bowlby: i.m. 9.
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A fent bemutatott ideális anya-gyermek kapcsolat nem jön létre minden esetben. A kapcsolat
sikertelenségének, már a magzatgyermeki élettől40 kezdődően sokféle oka lehet. A konkrét
fizikai hatások mellett a pszichés terhelés is befolyásolhatja az újszülött sorsát.41
- Hazai és külföldi kutatók megfigyelték, hogy ha az újszülötteket (egyes kórházakban még
ma is) szeparálják, betegség, esetleg alacsony súly miatt hosszabb ideig el vannak különítve az
anyától, az zavarokat okoz az anya kötődésében gyermekéhez, amelynek komoly további
idegrendszeri következményei lehetnek mindkét fél részére.42 Ilyenkor a „mentalizáció”
elmarad, a csecsemő felől jövő jelzéseket az anya nem észleli. Vagy nem érik el ingerküszöbét,
vagy félreérti, esetleg „elvi” alapon utasítja el a csecsemő jelzéseit, ezáltal 43 a személyes
interakció alacsony intenzitású lesz.
- Előfordulhat, hogy a csecsemőtől érkező jelzésekre az anyák nem képesek adekvát választ
adni: elhanyagolják őket, vagy egyszerűen keresztül néznek rajtuk, hagyják őket sírni,44
önkényesen megzavarják tevékenységeiket.45 Esetleg durván, gorombán bánnak és beszélnek
velük, a gondozás gépies, rutinszerű, személytelen, esetleg rapszodikus, és nem a baba igényei
vezérlik.46
- Súlyosabb következményekkel jár, ha az elhanyagolás és a szeparáció mellé bántalmazás is
társul. A családban „bántalmazott gyermek a szülővel szemben gyakran ölti fel a fagyos
óvatosság szembetűnő képét”, éberen figyelve a várható eseményekre, vagy épp szokatlanul
érzékennyé válik a szülők szükségleteire, elkerülni akarván az újabb bántalmazást. 47 A
bölcsődékben bántalmazottakkal az a tapasztalat, hogy nehezen teremtenek kapcsolatot, és
mindemellett nagyon agresszívek.48 A bántalmazottak viselkedésében látható, hogy „feltűnően
közönyösek társaik keservei iránt, miközben a jó szülő-kapcsolatokban élők” figyelmet
mutatnak és vigasztalják a szenvedőket. A bántalmazási helyzetek megszűnésével azt figyelték
meg, hogy egyes esetekben helyreáll a szociális viselkedés, más esetekben nem. Ha a hosszú
ideig tartó bántalmazás hatására a gyermek már kifejlesztette saját ’agresszív viselkedési
repertoárját’, igen nehéz dolga lesz a felnőtt gondozónak (terapeutának), hogy folyamatosan
elfogadó és szeretetteljes bánásmódot nyújtson a kicsinek, miközben el kell viselje az
oktalannak tűnő ismétlődő támadásokat.49 „Az érzelmileg eltaszított és bántalmazott gyermekek

40

Az életébe történő beavatkozásokra már a magzatgyermek is erőteljes, adekvát reakciókkal válaszol.
Állatkísérletekből és intenzív ellátásban részesült koraszülöttek utánkövetéses vizsgálataiból tudjuk, hogy az
ismétlődő testszövet-ingerlés változásokat okoz az idegrendszeri fejlődésben, sérülékennyé teszi azt későbbi
stresszhatásokkal és egyéb kórformákkal szemben.

41

Makói Zita –Szénay Márta: Hogyan születik a szeretet az újszülöttünk iránt? Kézirat. 2014.
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Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia. Budapest, 1993, Integra-Projekt Kft., 59–60.
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Bowlby: i.m. 126.
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A stresszállapot fennmaradás arra utal, hogy a csecsemők nem tanulták meg, hogyan győzzék le egyedül a
diszkomfortérzésüket.”
http://www.earlyhumandevelopment.com/article/S0378-3782%2811%29002702/abstract,
http://www.szoptatasportal.hu/a_sirni_hagyott_kisbabak_meg_orakkal_elalvas_utan_
sem_nyugszanak_meg_mivel_a_stresszhormon-szintjuk_magasan_marad, letöltés: 2015. június 5.

45

Bowlby: i.m.122.
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A szülőkkel kapcsolatos kedvezőtlen élményekhez Bowlby: i. m. 97.

47

Bowlby: i. m. 89.

48

A bántalmazott és kontroll-gyermekcsoportok viselkedéséhez lásd Bowlby: i. m. 90.

49

Bowlby: i. m. 91.

III. évf. 2020/2

43

https://www.ecssz.eu

Benda • Transzgenerációs örökségünk

Európai Családtudományi Szemle

jelentős hányada felnőttként tovább örökíti a családi erőszak körforgását, mivel továbbra is a
gyermekként kialakított viselkedésmintákkal reagál a társas helyzetekre.”50
A csecsemőnek lehetnek olyan fizikai és lelki szükségletei – az éhezéstől a félelmeken át a
betegségekig –, melyekkel nem tud megküzdeni, és az ilyen helyzetek kemény próba elé
állítják. Korábbi életének zavartalan boldogsága átalakul számára megoldhatatlan nehézségek
sokaságává. Ilyenkor az újszülött elveszíti a külvilággal való aktív kapcsolatát, érdeklődését, és
nem fejleszti képességeit. Az anyai gondoskodás hiánya késlelteti a kognitív ismeretszerzéshez
szükséges adekvát viselkedés agyi struktúráinak kialakulását,51 a kisgyermekkori fejlődés
girbe-gurba utakon halad, „sebezhetővé teszi a személyt, ha komolyan károsító eseményekkel
találkozik”:52 az egyedben nem alakul ki a pszichés küzdőképesség. Az ember, akárcsak az
állatok, szorongással reagál olyan helyzetekre, amelyek számára kockázatosnak tűnnek. Ilyen
a hirtelen mozgás, az erős hang- és fényhatás, de az anya puszta távolléte is.53 Ha a baba magára
marad a félelmeivel, és ez sokszor ismétlődik, riadalma, szorongása egyre erősebbé válik, és
könnyebben kiváltódik újra.
A gondozónak a csecsemő jelzéseire adott válaszai, interakciós tapasztalatként összegződve,
a csecsemő számára az első év végére „specifikus mentális reprezentációt, belső munkamodellt
alakítanak ki a gondozóról, a kapcsolatról, a világról és önmagáról. A reprezentációnak érzelmi
és kognitív összetevői vannak, és befolyással van a gyermek tanulási attitűdjére, társas
kapcsolataira, különösen a bensőséges viszonyok (pl. barátság, párkapcsolat) kialakítására.”54
A munkamodell vagy minta rögzül a kisgyermek alakulófélben levő
viselkedésrepertoárjában, és később is megfigyelhető domináns eleme lesz kapcsolódási
képességének. Biztos kötődés esetén a kapcsolat folyamatos marad, bizonytalan kötődés esetén
stresszhelyzetben a kommunikáció szakadozása figyelhető meg. Ha a csecsemő például
tapasztalatai alapján nem képes kifejezni szorongásait az anyának, ez egyfelől beépül önképébe
(„nem vigasztalnak, nem szeretnek, nem vagyok méltó, nem vagyok szerethető”), másfelől
később kapcsolódási nehézségekhez vezet, harmadsorban jelentős egészségügyi terhelést jelent
számára. Emiatt jelentős (érzelmi, kognitív és szociális) készségdimenziók maradnak ki
kommunikációjából, (rejtőzködnek), amiket később csak egy megfelelően erőteljes hatású
másik kapcsolat (szerelem?) lehet képes kibontakoztatni.55
Ha az első hat hónapban (mások szerint a születést követő első fél órában) és még azon túl
is anya nélkül fejlődik a csecsemő, a gyermek képtelen lehet a környezethez való adaptív
kapcsolódásra, sem kortársaival, sem másokkal nem tud majd érzelmileg megalapozott, tartós
kapcsolatot kiépíteni.56 Szeretet nélküli, pszichopata karakterré válhat, felnőtt korában pedig
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Bowlby: i. m. 92.
A magukra hagyott, bizonytalan érzelmi közegben lévő csecsemők kedvezőtlen fejlődés-lélektani pályára
kerüléséhez lásd Lázár (2001), Fish és társai (2004) mellett Csóka Szilvia – Lázár Imre kutatásait: Kötődési
jellemzők a mai magyar népesség körében. In: Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva: Magyar lelkiállapot. Budapest,
2013, Semmelweis, 189–190.
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Bowlby: i. m. 126.
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Bowlby: i. m. 35.
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Tóth Ildikó – Gervai Judit (2005): A kötődés minőségének mérése csecsemő- és óvodáskorban. In: Alkalmazott
Pszichológia, VII, 4, 14–26.
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Bowlby: i.m. 124.
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Ranschburg J.: Szeretet, erkölcs, autonómia. Budapest, Integra-Projekt Kft., 1993, 83.
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nehezen talál párt és gondjai lehetnek a közösség életébe való illeszkedéssel,57 idegrendszeri
elváltozásokat szenvedhet,58 feszült, ingerlékeny, neurotikus személyiséggé válhat. 59 Bár a
szociális környezet alapvető megváltozása a kötődési reprezentáció módosulását is
eredményezheti, a kora gyermekkorban kialakult kötődési mintázat az egyén életútján át
viszonylag végig változatlan marad. 60
A kötődési képességek típusai
„Az eredményes szülői gondoskodás alapvető feltétele a következő nemzedék lelki
egészségének.”61
A modern fejlődéslélektan és gyermekpszichiátria a személyiség- és énfejlődés alapját a
kötődési képességben látja, a „kötődéselméletet a legjobban alátámasztott elméletnek tekinti a
társas-érzelmi fejlődés területén”. 62
A kötődéselmélet az intim kapcsolat kialakításának igényét az emberi természet egyik
alapvető összetevőjének tekinti, amely a születéstől (szüléstől) a párválasztáson át az iskolai és
munkahelyi viselkedésen keresztül a halálig, minden életszakaszban elkísér bennünket. Ez a
kapcsolat nincs alárendelve sem a táplálkozásnak, sem a szexualitásnak, és nem is épül rájuk.
Etológiai-homeosztatikus eredetű, a támogatás, vigasztalás, védelem, gondoskodás köré
szerveződik, és a hatékony, egészséges személyiség-, párkapcsolati és csoportműködés lelki
alapja. A kötődéskeresés kétirányú, amely a gyengébb és az erősebb fél oldaláról is indulhat.
Amikor a kötődési igény kielégült (biztonságban érzi magát a gyengébb fél), egy ezzel
ellentétes viselkedés is megnyilvánul, amely a kötődési személytől való eltávolodást jelenti.
Ainsworth írta le először, hogy a leváláskor egy felfedező-tanuló-exploráló késztetés
aktivizálódik.63 Ez a kisgyermeknél pár métert és percet, később napokat és nagyobb
távolságokat jelent, a közben fenntartott biztos támaszpont tudatában. A szoros kötődés teszi
lehetővé, hogy megismerjen új helyzeteket, tevékenységeket, személyeket. Az 1970 óta
folytatott kutatások megerősítették azt az álláspontot, hogy az emberi újszülöttnek állandó,
szeretetteli és biztonságot nyújtó személyközi kapcsolatra van szüksége, különben romlani
kezdenek intellektuális és kommunikációs teljesítményei.64
A kötődés biológiai feltételrendszerének kialakulása a fogantatást követően az anyaméhbe
történő beágyazódással kezdődik. Ennek érzelmi mozzanatai a teljes magzatgyermeki életkor
során gazdagodhatnak vagy akár sérülhetnek is, de a megszületés módja és ennek első percei,
a „világrajövetel” és a külvilág hatásainak való kitettség miatt különösen drámai jelentőséggel
bírnak. A kötődés magatartássá szerveződése féléves korra tehető, amikor a kognitív
képességek megerősödnek, így az a társas környezettel való homeosztatikus önszabályozásnak
57
58
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Ranschburg J.: Az emberi szeretet genezise. In: Valóság, 1973/10.
Egy 1952-ben készült film egy csecsemő kórházba kerülése utáni változásait, a deprivációs folyamatot mutatja
be, https://www.youtube.com/watch?v=VvdOe10vrs4, letöltés: 2015. április 2.
Sziklai László Péter: A humanisztikus kooperatív tanulás. In: Új Pedagógiai Szemle, 1993/12., 74.
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Az anya-gyermek kapcsolat jelentőségéhez lásd Harlow, 1958, 1960, 1964., Buda B.: A szexualitás modern
elmélete. 1980, Tankönyvkiadó, 76–80.
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Somlai Péter: Szocializáció. 1997, Corvina, 67.
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tekinthető.65 Kutatások feltárták, hogy az első három évben kialakult kötődési mintázatok
következményei már óvodáskortól, minden iskolafokozatban megmutatkoznak a viselkedésben
és a kognitív eredményességben egyaránt. A biztonságosan kötődő fiatal jobban teljesít az
iskolában, nagyobb a figyelmi kapacitása, kedvezőbbek a tanulással kapcsolatos kognitív,
viselkedéses és érzelmi beállítódásai.66 A biztonságos kötődési mintával nem rendelkező fiatal
energiájának nagy részét ennek pótlására fordítja, és nem explorációra, felfedezésre, másokhoz
való kapcsolódásra.
Az anyai gondoskodás megvonása – a leírások szerint – egy szeretet nélküli, a környezetéhez
kapcsolódni képtelen pszichopata karakter kialakulásához vezethet.67 A sérülések és
következmények hatása attól függ, hogy milyen korán és milyen hosszú ideig tart az anyától
való elkülönítés, illetve adódik-e olyan személyes kötődésre lehetőség, amely a gyermeknek
afféle anyapótlékkal szolgál. Bowlby a kötődés 3 + 1 mintáját azonosította:
1. Biztos kötődés. Az egyén bízik abban, hogy szülője elérhető és segítőkész igényei
kielégítésében, félelmei eloszlatásában, és ezzel a biztonságtudattal indul a világ felfedezésére.
2. Bizonytalan-szorongó. A szülő kiszámíthatatlansága miatt az egyén bizonytalan, hogy
elérhető-e vagy fog-e segíteni, ezért szorongó, szeret másokon csüggni, és kutató-kereső
viselkedése bizonytalan.68
3. Elkerülő. Az egyén nem bízik a segítségnyújtásban, mások szeretete nélkül, önellátásra
rendezkedik be.69
4. Dezorientált. Lefagyást, kába, monoton cselekvéseket mutat.70 A bántalmazott és durván
elhanyagolt csecsemőkre jellemző.
A korai kötődési minták, mint láttuk, mély nyomot hagynak a személyiségfejlődésben. Ha
már kialakultak, meglehetős állandóságot mutatnak, és önfenntartó körbe rendeződnek: a
magabiztos gyermek több pozitív visszajelzést kap, ami erősíti az önbizalmát, és több
támogatást kap, míg a szorongó gyermek nyafog és csimpaszkodik, ami még erősebb
távolságtartást vált ki a szülőből, és ez gyűrűzik tovább. Az egyéves korban rögzült viselkedési
minta megjósolja az óvodai, iskolai magatartást, és később, serdülőkorban, sőt a felnőtteknél is
felismerhető. A szorongó gyermekek távolságtartóak, félénkek, mintha attól félnének, hogy
ismételt elutasításban lesz részük. Kevésbé törődnek társaikkal, beszélgetéseik akadozottak.71
A kialakult kötődési minták kapcsolatban állnak azzal, hogy miként próbálnak később
helyzeteket megoldani a gyermekek. Egy vizsgálatban két év körüli kisdedeknek különböző
nehézségű feladatokat adtak. Azt figyelték meg, hogy a biztos kötődésű gyermekek lelkesen és

65

Bowlby: i.m. 116., Láng András: A kötődéselmélet alkalmazhatósága a nevelés-oktatási folyamatban. In:
Képzés és Gyakorlat, 2008/1. 16–29.

66

Simon Larose – Annie Bernier – George M. Tarabulsy: Attachment State of Mind, Learning Dispositions, and
Academic Performance During the College Transition. In: Developmental Psychology, 2005, 1. 280–289.

67

Ranschburg Jenő: Szeretet, erkölcs, autonómia. Budapest, 1993, Integra-Projekt Kft., 75.
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Bowlby: i.m. 122.

69

Bowlby: i.m. 59.

70

71

Bowlby: i.m. 54., 117 és Ranschburg: i. m. 74. és Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. Budapest, 1995,
Nemzeti Tankönyvkiadó, 53–55.
Bowlby: i.m. 120.

III. évf. 2020/2

46

https://www.ecssz.eu

Benda • Transzgenerációs örökségünk

Európai Családtudományi Szemle

kitartóan dolgoztak a nehéz feladatokon, míg a bizonytalan kötődésűek frusztrációként élték
meg, könnyen bedühödtek, nem fogadtak el segítséget, és hamar feladták a próbálkozásokat.72
Szerencsés esetben a minták megfelelő hátteret biztosítanak mind a környezet
felfedezésének folyamataihoz, mind a társas kapcsolatokhoz, a családalapításhoz, a
szülővé váláshoz, az értékrend és a szocializáció megalapozásához egyaránt, mindezek
által pedig a társadalom újratermelődéséhez. Ha ez a fajta ideális folyamat nem sikerül, a
személy folyamatos küzdelemben áll önmagával és környezetével, amely egyfelől
energetikailag megterheli, mentális csapdában tartja, másfelől környezetének megismerésében
és
megértésében,
értékrendjében
tévútra
vezeti.
Társadalmi
kapcsolataiban,
viselkedéskultúrájában könnyen téved deviáns utakra, korlátozottan vagy egyáltalán nem lesz
képes egészséges utódok felnevelésére.
A kötődési típusok mintázata generációkon keresztül tovább örökítődik. „A gyermek követi
a modellként szolgáló szülő viselkedését. Az utánzás szerepe különösen fontos az egész életen
át ható magatartási minták elsajátításában. A szülői viselkedési minták belülről szabályozzák a
gyermek magatartását, tartósan elraktározódnak, interiorizálódnak, s később irányítják a
felnőttkori cselekvést. Mindezek következményeképpen a gyermekek olyan magatartásokat is
megtanulnak a szülői családban, amelyekre tudatosan nem tanítják őket, felhasználásukra a
szülői családban nincs lehetőségük, és csak jóval később alkalmazhatják az elraktározott
mintákat.”73
A kötődési típusok a későbbi párkapcsolat, az utódgondozási képesség és más társas
viszonyok mellett kapcsolatba hozhatók a sprituális élet alakulásával, az Istennel való
kapcsolattal is. A bizalmi kötődés, a biztonságot nyújtó első ember élménye „teremti meg a
harmonikus Isten-kapcsolat élményét”. A hit a bizonytalan kötődéshez ugyanakkor bizonyos
kompenzációs megoldási lehetőséget kínálhat, ha a csalódott ember Jézus Krisztussal, Szűz
Máriával alakít ki imában kapcsolatokat.74
Mi történik az idegrendszerben, neurológiai szinten?
Mit jelent az anya-gyermek kapcsolatok minősége, intenzitása, tartóssága az idegrendszer
fejlődése szempontjából?
Az utóbbi években egyre behatóbban ismerjük meg az anyát és magzatgyermekét érő stressz
fejlődésre gyakorolt rövid és hosszú távú hatásait. Az ismétlődő vagy tartós stressz biokémiai
egyensúlyvesztést hoz létre az anya agyában,75 amely a kognitív funkciók fejlődését gátolva
mintegy „beprogramozza” az állandó stresszállapotot. A magzatgyermeki korban elszenvedett
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Matas és munkatársai (1978) mellett hasonló eredményre jut Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Budapest, 2001,
Eötvös, 33.
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Hablicsek László: A család kialakulása, a családformák történelmi változásai,
http://koncertpedagogia.hu/Hablicsek %20Laszlo%20A%20csalad.pdf, letöltés: 2015. május 31.
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Ezt igazolta Granqvist (2002) mellett lásd Székely András – Lázár Imre: Vallásosság és kötődés. In Szántó
Zsuzsa – Susánszky Éva: Magyar lelkiállapot. Budapest, 2013, Semmelweis, 64.
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Myers (1977) mellett lásd Bessel A. – Saporta K. –, Saporta J.: The Biological Response to Psychic Trauma:
Mechanisms and Treatment of Intrusion and Numbing. In: Anxyety Research, 4, 1991, 199–212., idézi Andrek:
i.m.
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stresszhatások hosszú távú, gyakran tartós morfológiai változásokat (idegsejtpusztulást)
idéznek elő.76
Az érzelmi elhanyagolás és az anyától való tartós szeparáció az egyik legsúlyosabb
stresszfaktor a gyerek számára. Az ilyen behatások irreverzibilis anatómiai és neurobiológiai
következményeiről nem régóta tudunk.77 A magzatgyermek megszületése után csecsemő- és
kisgyermekkorban folytatódik idegrendszeri hálózatunk alapstruktúrájának kialakulása.
Ha állatokat vagy embereket hosszú időre megfosztunk a szülői gondoskodástól, és azok
ingerszegény környezetben élnek, agyuk alulműködése krónikussá válik, ezáltal pedig nemcsak
tanulási nehézségeik lesznek, hanem pszichológiai problémáik is, amelyek tanulási
teljesítményüket is befolyásolják.78 Ilyen elszigetelő stressznek téve ki a gyermekeket arra
szoktatjuk az agyukat, hogy véglegesen kapcsoljon ki bizonyos áramköröket. Ilyen esetben az
agy idegsejtjei és szinapszisai másként fejlődnek, mint a normális körülmények között
felnövekvő gyermekek esetében. A szülők tehát pusztán a jelenlétükkel is nagyon fontos
szerepet játszanak gyermekük fejlődésében.79
A szociális idegtudomány80 (social neuronscience) szerint, amikor figyelnek ránk, és
szabadon fejezhetjük ki magunkat, amikor azt tapasztaljuk, hogy elfogadnak minket és
nézőpontunkat, agyunkban megemelkedik egyes, a pozitív érzelmek létrejöttében szerepet
játszó agyi ingerületátvivő-anyagok szintje:81 a dopamin és szerotonin hatására az egyén
energikusabbá válik, növekszik önbecsülése, és bizalma ébred a pozitív érzés kiváltójával
kapcsolatban. Ezen ingerületátvivő-anyagok hiánya viszont depresszióhoz, önpusztító
magatartáshoz vezethet, egészen az öngyilkosságig.
Amikor az édesanya hiánya miatt fenyegetettség érzés alakul ki a gyermekben, vagy ha az
egyén nem tudja megvédeni magát, olyan neurotranszmitterek lépnek működésbe, mint a
norepinefrin. Ezek a vegyületek veszélyhelyzetben a túlélés biztosítására védekező állapotba
állítják idegrendszerünket, és agyunk fejlődéstörténetileg régebben kialakult, primitívebb,
ősibb részét, az agytörzset hozzák működésbe. Ez a folyamat interferál a homloklebeny
működésével, a limbikus rendszer gátlás alá helyezi agyunk munkamemóriájának működését,
fizikailag egy bizonyos szűklátókörűséget okozva82 (1. ábra).

Kaufman és munkatársai eredményei mellett (2000) Gould és munkatársainak eredményét idézi Andrek i.m.
Uo.
78
A szakterület aktualitásához lásd: https://btk.ppke.hu/kepzeseink/ tovabbkepzesek/ szakiranyutovabbkepzesek/csecsemo-szulo-kapcsolatdiagnosztika-es-konzultacio, letöltés: 2014. december 1.
76
77
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Katharina Pram. Ulm, Mamfred Spitzer prof. https://www.youtube.com/watch?v=kOzEI1-SQmw letöltés:
2014. december 1.

80

Athene's Theory of Everything, Edited, Directed & Narrated by Reese Leysen, Based on research by Chiren
Boumaaza, Full soundtrack coming soon at, http://www.ProfessorKliq.com, https://www.youtube.com/
watch?v=dbh5l0b2-0o, letöltés: 2015. április 2.
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Az ingerületátvivő-anyagok vagy neurotranszmitterek specializált kémiai hírvivő molekulák, melyek feladata,
hogy egyik idegsejttől a másikig, a szinapszison „átúszva” üzenetet szállítsanak. Ilyen például az acetilkolin,
dopamin, norepinefrin, szerotonin.

82

Vö. Corey Anton, Grand Valley State University, https://www.youtube.com/watch?v=dbh5l0b2-0o letöltés:
2014. december 1.
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1. ábra Az agytörzs, a limbikus rendszer és a prefrontális lebeny együttműködése. A =
agytörzs vagy hüllőagy, energiabázis, delta-hullámok; L = limbikus rendszer, érzelmek,
hitrendszer, alfa-hullámok; N = neocortex, homloklebeny, akarat és cselekvés, béta-hullámok.
Ha az agy működése a sok stressz miatt hosszú ideig van ilyen védekező állapotban,
károsodhat a limbikus rendszer, és drasztikusan növekedhet az érzelmi ingerlékenység, ami a
mentális funkciók már magzatgyermeki korban is kimutatható veszteségéhez vezethet.
Tehát a csecsemőnek mentális és fizikai egészsége, szociális fejlődése, intimitásra,
kapcsolatra való képessége és majdani párválasztása szempontjából is nélkülözhetetlenül
szüksége van a folyamatos anyai jelenlétre, babusgatásra, félelmeinek eloszlatására, a
szoptatásra, első lépései bizonytalanságának önbizalom ébresztő, biztonságot nyújtó
támogatására, amelyek később felnőtté válásának, az életben szükséges rugalmasságnak,
megküzdési stratégiáinak a bázisát fogja jelenteni.
„Amennyiben a spontánul jelentkező késztetések megnyilvánulásait külső erők gátolják,
büntetik, vagy ingerszegény a környezet, a gyermek sokat van egyedül és nincs lehetősége a
boldog felfedezés élményeinek átélésére, esetleg nem kap megerősítést, visszajelzést, akkor
magatartásában és gondolkodásában érzékelhető szociális deficit alakul ki, mely olyan
viselkedési anomáliákban jelentkezik, mint a szétszórtság, figyelmetlenség, a céltudatosság
hiánya, határozatlanság, a magabiztosság hiánya stb. Az, hogy valaki szeret-e tanulni vagy sem,
motivált-e új ismeretek szerzésére vagy sem, attól függ, hogy kisgyermekkorában ki tudott-e
alakulni nála a gondolkodási folyamat motivációs bázisa. A kisgyermekkorban megfigyelhető
pszicho-motorikus teljesítménykülönbségek és a tanulási zavarok nagy része is erre vezethető
vissza.”83
Az interakció meghatározó szerepét a csecsemők fejlődésében Wayne Dennis (1973)
bizonyította, amikor egy libanoni árvaház csecsemőinek fejlődését figyelte meg. A
csecsemőket röviddel születésük után vitték az intézménybe, és attól kezdve kevés figyelem
irányult rájuk. Egy gondozóra 10 gyermek jutott. Ritkán beszéltek a gyermekekkel,
83

Sziklai L. P.: Humanisztikus Kooperatív Tanulás. In: Új Pedagógiai Szemle, 1993/12., 78.
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hangadásaikra nem válaszoltak, alig játszottak velük, csak etették, öltözették, pelenkázták őket.
Egész nap a hátukon feküdtek, vagy a járókában ücsörögtek egy labdával. Az interakció hiánya
már az első évben szembetűnő lemaradást okozott fejlődésükben. A kutató azt találta, hogy
értelmi fejlődésük nagyjából fél évvel volt lemaradva. Későbbi fejlődésük az interakció
minőségétől függően alakult. Akiket örökbe fogadtak, azok figyelemre méltóan felépültek, és
lemaradásuk jelentősen csökkent. Az intézetben maradtak azonban 16 éves korukra olyan
súlyosan károsodtak, hogy képtelenek voltak a társadalomban önállóan megélni.84
A kötődés jelensége a mesékben
Számtalan műalkotás85, mese, történet, idézi, dolgozza föl emberi életünknek azt a
mozzanatát, amikor a bennünk élő, fejlődő, kibontakozó, életteret igénylő bizonyos ’rút
kiskacsa’, ’hernyó’, ’béka’, ’boszorkány’ hirtelen, egy külső ösztönzésre magára talál,
átváltozik, átlényegül, gyönyörű hattyúvá, pillangóvá, királyfivá, királylánnyá válik, azzá, aki
mindig is volt, a születése pillanatától kezdve: az igazi, belülről vezérelt önmagává.
Ahhoz, hogy ez a sorsforduló, a felnőtté, édesanyává és édesapává válásunk, önmagunk
vállalásának meghatározó pillanata életünk során bekövetkezhessen, olyan ősi,
megkérdőjelezhetetlen, minden félelmet és ellenállást elsöprő önbizalomra és erőtartalékokra
van szükségünk, amelyet a teremtés ajándékaként csecsemőként, csak édesanyánktól kaphatunk
meg, a pszichológia szaknyelvén a „korai kötődési mintában”, és a természetes leválás,
elengedés, bátorítás, támogatás folyamatában. A mesék és történetek szimbolikusan azt üzenik,
hogy – még egészséges kötődés esetén is – csak hosszú és küzdelemmel teli úton juthatunk el
önmagunkhoz, oda, ahol megszabadulhatunk attól, amit korai éveinkben valamilyen fatális
tévedés (szocializációs hiba) folytán magunkba szippantottunk, és „elnyerhetjük a királylány
kezét, a királyságot” – illetve „megszabadulunk a gonosz boszorkától, a varázsló hatalmától”.86
A kötődési minta a korai érzelmi élményeket jelenti: szerencsés esetben azt, hogy fontos
vagyok mások számára, és szerethető, megismételhetetlen csodája a Teremtésnek. Ennek a
varázslatnak a létrejöttéhez szükségünk van társkapcsolatra,87 a párunkra, aki ’rútságunkban’,
’rút kiskacsa’ vagy ’undorító béka’ formánkban is meglátja a kibontakozni vágyó csodát, vagy
– a másik oldalon – kellő önbizalommal és erővel rendelkezik ahhoz, hogy kibontsa társából a
legszebbik énjét.
A kiegyensúlyozott és boldog felnőtté válás folyamatait a mesék világán túl számtalan
kutatás is feltárta.
Venezuela dzsungeljeiben egy fiatal amerikai pszichológus kutatónő felkereste a ma is
kőkorszaki körülmények között élő jekána indiánokat. Lenyűgözte ezeknek a
„vadembereknek” a szemmel látható boldog és kiegyensúlyozott élete: nincs agresszió, nincs
válás, nincs bűnözés, nincsenek elhagyott gyerekek, magányos, boldogtalan emberek. A kutató
az indiánok boldog életének kulcsát a csecsemőkkel és a gyermekekkel való bánásmódban
találta meg: a nők alkalmazkodnak a csecsemők szükségleteihez. Mindenhova magukkal viszik,
és folyamatosan karban, illetve hordozókendőben tartják őket. Az újszülöttet sosem hagyják
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Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan. Budapest, 1997, Osiris, 269.
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A. Dante: Isteni színjáték, http://mek.oszk.hu/00300/00362/html/isteni1.htm, letöltés: 2014. december 1.
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Pl. Fehérlófia, Hófehérke stb.
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Dante esetében Beatricé-re, vagy Rómeó és Júlia, Ocassen és Nicolette, Trisztán és Izolda, Gargantua és
Pantagruel, és sorolhatnánk tovább az irodalomtörténet gyönyörű fejezeteit.
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egyedül, akár alszik, akár ébren van, és legfőképp akkor nem, ha sír. A folyamatosan az
édesanya karjában tartott csecsemő azt érzi, hogy minden rendben van, hogy alapvetően jó és
szívesen látott vendég, fontos helye van a családban, nélküle semmi nem történik. Ez alapozza
meg későbbi életükben önbizalmukat, felelősségvállalásukat, kiegyensúlyozottságukat.
Mernek bízni önmagukban és a többiekben, abban, hogy minden körülmények között
számíthatnak egymásra.88
Hogyan történik ez nálunk? Minden családban kicsit másképpen, de a csecsemőgondozás
mai kórházi és otthoni szabályrendszere messze áll ettől a gyakorlattól. Születésük után (a
legtöbb kórházban még ma is) elválasztjuk a kicsiket az anyától, külön szobában kiságyba
fektetjük, babakocsiban tologatjuk, óra szerint szoptatjuk őket, és csak akkor érünk hozzájuk,
ha tisztába tesszük vagy etetjük, mert attól félünk, hogy a „túl sok szeretet” elkényezteti a
gyermekeket. Egy macska- vagy egy majomanya esetében megütköznénk, ha az állatok
újszülött kicsinyeikkel ugyanezt tennék. Claudia Tremblay kanadai illusztrátor Guatemalában
készült képein megmutatja a majákra jellemző erőt, és a felbonthatatlan családi kötelékeket.89
Összegzés: a társas készségek kialakulása
Az emberi élet a fogantatástól kezdve belülről vezérelt program alapján bontakozik ki a
térben és az időben. Vannak látható és láthatatlan (mégis megtapasztalható) összetevői, mint a
test és annak részei egészen a génekig, vagy a testben is megnyilvánuló lélek, a gondolkodás,
a viselkedés, a társas kapcsolódási képességek, a kultúra, az utódgondozási képesség, stb. Ezek
kialakulása, fejlődése összetett folyamat, amely az anyaméhben kezdődik, és a megszületés
után az első személlyel való interakcióban kezd kibontakozni. Az első kapcsolat minősége
erőteljesen befolyásolja, sokszor meghatározza a személyiség további életkilátásait. Ha az anya
érzékenyen reagál a baba szükségleteire és megfelelő biztonságot nyújt, a baba stabil és
kötődésre, utódgondozásra alkalmas személyiséggé válik. Ha ez a kapcsolat gépies, zavart,
elutasító, bántalmazó vagy hiányos, a csecsemő különböző mértékű károsodást szenved, amely
az idegrendszerében is megnyilvánul. Ez megnehezíti alkalmazkodását a környezetéhez,
csökkenti intellektuális teljesítményét, párkapcsolati és utódgondozási készségei kevésbé
alakulnak ki, és szélsőséges esetben alkalmatlanná teheti a társadalomba való beilleszkedésre
is.
Az eddig bemutatott fejlődés-lélektani és idegélettani kutatások tükrében szeretnénk most
elemzés alá vonni a kisgyermekkori anya-gyermek kapcsolatok társadalmi
feltételrendszerének alakulását a XX. században.
A családi szocializáció körülményei, a nők foglalkoztatása90
1880 körül a 15 éven felüli nők mindössze 12%-a végzett gazdasági tevékenységet, 88%-uk
az akkori statisztika szerint „eltartott” volt, illetve a mezőgazdaságban – a háztartásban, a
családi birtokon – dolgozott, és ellátta, nevelte, oktatta gyermekeit.91
88

Jean Liedloff: Az elveszett boldogság nyomában. Budapest, 2013, Kétezeregy Kiadó.

89

http://lemon.hu/2015/03/16/elkepeszto-festmenyek-egy-elfeledett-neprol/

90

A családi szocializáció jellegzetességeit csak a születések számának nézőpontjából vizsgáljuk.

91

Az adatokat több forrásból gyűjtöttem össze, azonban ezek gyakran tartalmaznak egymástól eltérő számítási
módszereket és adatokat. Előfordulhat ezért, hogy bár pontosan idézek, más forrásokból a részletek másként
állhatnak össze. A trendet azonban ez lényegében nem érinti.
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A nők foglalkoztatása 1900–1998
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A foglalkoztatott nők száma (1.000 fő)

2. ábra A nők foglalkoztatottsága 1945 és 1970 között megduplázódott, és a kötetlenebb
időbeosztású mezőgazdaságból és háztájiból az iparba, a városokba helyeződött át
Az iparosítás kezdeti korszakában Magyarországon (1890–1914) főként a férfiak léptek be
a munkaerőpiacra. A női munkaerő iránti kereslet alapvetően a cseléd és napszámos
munkaterületen jelentkezett, illetve később a textiliparra, az élelmiszeriparra és a
közszolgáltatásokra terjedt ki (tanügy, egészségügy, közigazgatás). A két világháború közötti
időszakban a nő igazi hivatásának az anyaságot tekintették, a foglalkoztatás nem volt
társadalompolitikai cél.92
A helyzet alapvetően 1948 után változott meg (2. ábra). Az extenzív iparosításhoz egyfelől
szükség volt az olcsó női munkaerőre, másrészt a „női egyenjogúság” megteremtésének
politikai szándéka a női foglalkoztatás gyors bővülését eredményezte. A családon kívül dolgozó
nők aránya 1950-ig 18%-ra emelkedett,93 a munkamegosztásban elfoglalt szerepük alig
változott. (A számuk 1949 elején még nem érte el a felnőtt nők 10%-át). 94

92

Hetényi Gyula: A nőkérdés. 1920, Szociális Missziótársulat Bizománya, Rusznyák Gyula: A nő a modern
társadalomban. Budapest, 1936, Szent István Társulat.

93

Fényes Hajnalka szerint 1900 és 1930 között a hét éven felüli nők 25-30%-a dolgozott. Fényes Hajnalka: A nemi
sajátosságok és különbségek vizsgálata az oktatásban. 2010, Debrecen, Egyetemi Kiadó

94

Fóti János – Lakatos László: A népesség főbb demográfiai és foglalkoztatási jellemzői. In: Statisztikai Szemle,
84, 2006, no. 5–6: 470-490. In Faragó Tamás: Bevezetés a történeti demográfiába. Budapesti Corvinus Egyetem,
letöltés: 2014. december 31.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_09_Farago_Tamas_Bevezetes_a_torteneti_demogr
afiaba/ch09s04.html
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A nők szovjet-orosz mintára történő munkába állása ebben az időben „társadalmi
vívmánynak” számított, mivel önálló keresővé válásuk – a korábbiaktól eltérően – független
gazdasági egység kialakítására tette őket alkalmassá.95

1950 és 1953 között az iparban foglalkoztatott nők száma majdnem megháromszorozódott
(128 ezerről 371 ezerre nőtt), a háztartásbeli nők aránya drasztikusan csökkent: 1949-ben
58,3%, 1983-ban 5,8%. A foglalkoztatott nők aránya ez idő alatt 27,3%-ról 44,2%-ra
emelkedett. A nőknek részt kellett vállalniuk a fizetett munkából, miközben a háztartási, családi
feladatok nagy része is rájuk hárult, és egyre nehezebbé vált ezek egyeztetése.96 Míg a nő
korábban a ház körüli munkát végezve feladatait maga osztotta be, és rugalmasan
alkalmazkodni tudott az aktuális szükségletekhez, ez a távolabb levő munkahelyek esetében
már nem volt lehetséges.
1948 és 1980 között több mint 1 millió fővel bővült a női foglalkoztatás, a munkaképes korú
nők 82%-a volt foglalkoztatott (gyessel együtt),97 és a fejlett piacgazdaságokét messze
felülmúlva elérte a demográfiailag lehetséges maximumot. A nők foglalkoztatása 1990-ben
20%-kal haladta meg az Európai Unió átlagát.98
Mit jelentett az újszülöttek számára a nők teljes foglalkoztatása?
„Nagymamám sokszor mesélt a régi időkről. Elbeszélései alapján bemutatom, milyen volt
gyermeket várni az 1950-es években.99 1955-ben, édesapám születésekor, a gyermekáldás
örömét számos nehézség övezte: a várandós nők egészen a szülés pillanatáig dolgoztak az
üzemekben, a gyárakban, sokszor kemény fizikai munkát végezve. Nagymamámat idézve:
„Súlyos vasalkatrészeket emeltünk, cipeltünk. Itt nem néhány kilóról, hanem 10-20-30 kilóról
van szó. Emlékszem több asszony is elvetélt a gyárban, sokszor a forró napon dolgoztunk még
95

Koncz Katalin: A nők bővülő foglalkoztatását kísérő feminizálódás jelensége és történelmi folyamata. In: Nők
és férfiak. 1985, Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth, 184. o

96

Uo. 42-43.

97

Az 1984-es mikrocenzus adatai, KSH 1985. 121., 155.

98

Frey M.: Nők a munkaerőpiacon. In: Pongrácz T. – Tóth I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és
férfiak helyzetéről. 1999, Tárki, 17–20.

99

Tóth Alexandra: Anyának lenni az 1950-es években: Interjú, kézirat. 2015.
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nagy hassal is. Nem volt más választásunk… Akkor sem volt jobb a helyzet, miután szültünk.
Másfél hónap után visszamentünk a gyárba dolgozni, a csecsemőket bölcsődébe vittük, az anyák
meg a szünetekben mentek megetetni a gyermekeiket. Tudtuk, hogy ez így természetellenes, de
nem volt más választásunk… Nem voltam karrierista nő – ahogy ma mondanák –, akkoriban a
nőknek ez kényszer és nem választás kérdése volt. Sokszor értem úgy be a bölcsődébe, hogy a
fiam sírt és senki sem ment hozzá. Egy dadára jobb esetben 5-6 csecsemő jutott.
Szükségleteikről nem tudtak, nem tudhattak gondoskodni. Mindennap, amikor a fiamat ott
kellett hagynom, megszakadt a szívem, de nem volt mit tenni. Sajnálom, hogy ezeket az éveket
nem tudtam a fiammal tölteni, ezt már senki és semmi nem adja vissza.”

3. ábra A bölcsődék túlzsúfoltak voltak, rendre több gyermeket vettek fel, mint amennyi
férőhely volt. Forrás: KSH.
Az adatok szerint az 1950-es évektől a nők egyre szélesebb rétegei voltak kénytelenek
hathetes (!) gyermekágyi segély után munkába állni. Ekkor indult meg a bölcsődei 100 (és az
óvodai) hálózat kifejlesztése (3. ábra), amelynek napos, „hetes” és hónapos formái működtek.101
A „hetes” bölcsőde (óvoda) azt jelentette, hogy a gyermekeket hétfőn reggel „leadták” a
bölcsődében, és pénteken vitte őket haza édesanyjuk.102 A fiatal nőket foglalkoztató
munkahelyek mellett tömegesen épültek fel az ötvenes évektől az üzemi bölcsődék, ahol
megengedték, hogy az édesanyák négyóránként, „szoptatási idő”-re a gyermekeikhez
menjenek.
Ilyen körülmények között a gyermekek fiziológiai ellátása sem lehetett zavartalan. A
csecsemők egy részének elhelyezését az akkortájt még létező többgenerációs családokban élő
1938-ban 37 bölcsődében 1070 kisdedet gondoztak. A második világháború után, állami irányítással, üzemek,
tanácsok kezdtek bölcsődét kialakítani lakásokból és más intézményekből, például kórházakból. Az intézmények
száma 10 év alatt 800 fölé, a beíratott gyermekeké 3920-ról (1949) 31 970 emelkedett. A hatvanas években a
bölcsődések népességen belüli aránya jelentősen növekedett (15%). 1967 után némi csökkenés látható, majd
mintegy 50%-os növekedés a bölcsődét igénybe vevők számában és kortársak arányában. KSH: Kisgyermekek
napközbeni ellátása, 2012, http://www.ksh.hu/docs/hun/ xftp/idoszaki/pdf/kisgyermnapkozbeni.pdf 3. 14.
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101

A hetes bölcsőde intézménye 2015-ben szűnt meg, tudomásom szerint.

A „hetes” bölcsődében nevelkedett gyermekekről kevés adatunk van, de ilyen intézmények ma is léteznek. A
jogszabályok szerint „az alapfeladatként nyújtott ellátás esetén a gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát
nem haladhatja meg. A hetes bölcsődébe csak azokat a gyermekeket lehet felvenni, akiknek az otthonában – a
család szociális helyzete, illetve az otthoni körülmények miatt – hét közben nem biztosítható az egészséges testi
vagy szellemi fejlődése. A hetes bölcsődékben hetenként legalább 120 órában, bentlakásos formában biztosítják
az elhelyezést. Ezt az ellátási formát azonban csak addig lehet igénybe venni, amíg az elhelyezésre okot adó
körülmények fennállnak.” http://www.noefon.hu/aloldal.php?page=gyermekek_napkozben

102

III. évf. 2020/2

54

https://www.ecssz.eu

Benda • Transzgenerációs örökségünk

Európai Családtudományi Szemle

nagyszülők103 és rokonok tudták megoldani, ám egyre növekvő számban a bölcsődék fogadták
be őket (5. ábra). Az akkor tömegesen kialakított, folyamatosan túlzsúfolt napos/hetes
bölcsődékben104 el tudjuk képzelni, hogy milyen szakértelem, gondoskodás, tárgyi környezet,
szeretetteljes gondoskodás és megértő figyelem juthatott egy-egy hathetes vagy féléves
csecsemőre.

Nyilvánvalóan nem tud egy gondozó alkalmazkodni 5-6 csecsemőhöz egyszerre. A
gyermekek kénytelenek elviselni a körülményeket, a társakat, azok hasonlóképpen
kiszolgáltatott és esetenként zavaró, egymást bántalmazó viselkedését, miközben nincs jelen az
anyjuk, aki megvigasztalná, megnyugtatná, biztonságba tudná ringatni őket. Mivel nem
biztosítható a teljes körű alkalmazkodás, nem a sikeres alkalmazkodási, társas kapcsolódási
mintát interiorizálja a csecsemő, hanem egy olyan viselkedést, amely figyelmen kívül hagyja a
partner igényeit. Megfigyelésekkel is igazolták ennek a folyamatnak a működését. Azok a
csecsemők, akiknek viselkedésére az édesanyjuk érzékenyen reagált az első év folyamán,
nemcsak kevesebbet sírtak, de szívesebben is tettek eleget a szülők kívánságainak.105
A kutatások azt látszanak igazolni, hogy egy deprivált körülmények között nevelkedett
csecsemő útja sincs végérvényesen meghatározva, bár az nehezebb a biztonságosan kötődő
társaiénál. Az elszigeteltségből való kijutás után azok, akiknek sikerül bekerülni egy
folyamatosan támogató interaktív és szeretetteljes új csoportba, be tudják hozni lemaradásukat,
és fel tudják dolgozni traumáikat.106
Ehhez arra van szükség, hogy olyan összehangolt terápiás környezetet teremtsenek, amely
érzékenyen képes eleget tenni a gyermekek és fiatalok, vagy akár felnőttek interaktív
szükségleteinek. Ha azonban hagyjuk, hogy a sérült személyiség maga küzdjön meg
élethelyzetével, számíthatunk arra, hogy megoldásai – akár önmagával, akár társaival
szembefordulva – esetleg ki is léphetnek a társadalom elfogadottsági zónájából.107
103

Ebben az időben a nagyszülőkre még számíthattak a családok.

Egy bölcsődei csoport gyermeklétszáma 2015-ben 12-14 fő, sajátos nevelési igényű gyermek integrálása esetén
10 fő, két bölcsődei szakgondozó (OKJ) képesítésű kisgyermeknevelővel. Nincsenek adataim a
csoportlétszámról és a képesítési követelményekről az 1950-es évekből. Balogh Lászlóné – Barbainé Berci Klára
– Kovácsné Bárány Ildikó – Nyitrai Ágnes Dr. –Rózsa Judit – Tolnayné Falusi Mária – Vokony Éva: A bölcsődei
nevelés-gondozás szakmai szabályai. Budapest, 2012, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 39.

104

105

Bowlby: i.m.16.

106

Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan. Budapest, 1997, Osiris, 281.

107

Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan. Budapest, 1997, Osiris, 282.
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Mindannyiunk érdeke, hogy gyermekeink érzelmileg stabil és szociábilis személyiséggé
váljanak. Mivel mégis, a gazdasági nyomás miatt, sokan kényszerhelyzetben vannak, és nem
maradhatnak otthon gyermekeikkel.108 A bölcsődei gondozás értékelése ezért rendkívül fontos
társadalmi kérdés, hiszen családjaink, népünk és nemzetünk egészségének, mentális
fejlődésének, intelligenciájának, kapcsolatrendszerének, egész jövőjének az egyik meghatározó
intézményéről beszélünk, amely mindenkit érint.109
A szocializációs folyamatok következményei110
A megalapozott és érvényes következtetések levonása nagy körültekintést igényel.
Kutatásmódszertani szempontból már az egy populáción belüli vizsgálatokat is megnehezítik a
mintavétel bizonytalanságai. Kétségeinket tovább növeli, hogy az ötvenes-hetvenes években –
amelynek következményei álláspontunk szerint a mai napig megfigyelhetőek – egyáltalán nem
készültek felmérések. Azok a nagy mintán végzett, longitudinális kutatások pedig, amelyekre
építhetnénk bizonyos következtetéseket, túlnyomóan az elmúlt néhány évtizedben a fejlett
országokban készültek. Ezekben az országokban azonban a vizsgált bölcsődék, illetve a szülő
generációk teljesen más kultúrával, attitűddel, gondolkodással, tárgyi-személyi
feltételrendszerrel működnek. Oly mértékű különbségekről beszélünk, amelyek a tudományos
igényű összehasonlításokat lehetetlenné teszik. (Mást jelent a bölcsőde, a munkahely, a
munkaidő, más az értékrend, a bizalmi szint stb.) A feltárt eredményekben tehát sokkal inkább
valószínűségekkel, mint ok-okozati összefüggésekkel találkozhatunk.
A legtisztábban akkor tudnánk az összefüggéseket feltárni, ha magyar mintán sikerülne
beazonosítani az egymást követő generációk gyermekkorban kialakított kötődési mintáit, és azt
összevetni későbbi életpályájukkal, párválasztásukkal, illetve gyermekeik számával. Mivel
azonban erre vonatkozó kutatások nem készültek, a rendelkezésre álló részkutatások által föltárt
adatokra támaszkodunk.
A generációk élettörténetére vonatkozó megállapításokat ugyanakkor nem célszerű egyéni
életsorsokra vetíteni, hiszen egy-egy személyre vonatkozóan nem tudunk következetéseket
levonni. Inkább életút trendekről, bizonyos hatások által befolyásolt társadalmi csoportok

Az eredményeket más kutatók vizsgálatai is alátámasztották: Peter Brglow, Brian Vaughn, Nancy Molitor
(1987), idézi: Michael Cole – Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan Budapest, 1997, Osiris, 270.

108

A bölcsődei gondozással kapcsolatban az egyik szélső álláspont a bölcsődék hasznosságát hangsúlyozza, amely
lehetővé teszi az édesanya gyors munkahelyi reintegrációját, ezáltal komfortérzékének növelését, ettől remélve a
gyermekvállalást. A másik a bölcsődék káros hatásait emeli ki, mert nem támogatja az anya-gyermek kapcsolatot.
Minthogy a hosszú távú reprodukciós képesség fenntartásában nem az anya munkavállalói szerepe a döntő
tényező, hanem a csecsemő kapcsolatkultúrájának a megalapozása, a magunk részéről ez utóbbit támogatjuk. Ezt
az álláspontot képviseli – szemben az unió legtöbb országával – Csehország, ahol alig van bölcsőde, és náluk
sikerült is a népességfogyás megállítása. Dercsényi Dávid: A helyzetünk pocsék, most kezdünk visszamászni a
pincébe; interjú Kapitány Balázs demográfussal, www.HVG.hu, http://hvg.hu/ itthon/ 20150624_nepesseg
_helyzetunk_pocsek_most_kezdunk. Az unió vonatkozó irányelvei sajnálatos módon nem a jövő generáció
védelmét szolgálják. A „barcelonai célkitűzések” (2002) szerint a tagállamoknak fel kell számolniuk a nők
munkaerő-piaci részvételét akadályozó tényezőket, valamint arra kell törekedniük, hogy a három év alatti
gyermekek legalább 33%-a számára nyújtsanak gyermekgondozási ellátást. Szilas István: Sikeres-e a magyar
családpolitika? http://www.penzugyiszemle.hu/vitaforum/sikeres-e-a-magyar-csaladpolitika-3, letöltés: 2015.
június 26.
109

A generációk életét és gondolkodását befolyásoló feltételezett hatások azonosítása és pontosítása további
kiterjedt kutatásokat igényel.
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viselkedési szokásairól beszélünk, amelyek a speciális megvalósulási helyzetektől függően
egyéni színezetet kaphatnak.
A problématörténet bemutatásához hasonló szakaszolást alkalmazunk, mint a nyugati
társadalomelemzésekben elterjedt modern generációelméletek,111 bár a határvonalak nem
pontosan egyezőek, mert a történelem másként tagolta életünket.
Három, mintegy húszéves periódust különítettünk el egymástól: 1950–1969; 1970–
1989; 1990–2010. Azért ezt a három korszakot, mert – ahogy korábban láttuk –, a
legjelentősebb társadalmi változás, amely a korai szocializációt befolyásolhatta, az 1950–1970
közötti időszakra tehető. A korábban bemutatott fejlődés-lélektani kutatások alapján azt
vélelmezzük, hogy a később szülővé váló nemzedékek a csecsemő- és kisgyermekkorban
megtapasztalt gondozási mintákat, szülői bánásmódot, gondozási kultúrát továbbörökíthetik a
következő generációra.
Nem azt állítjuk, hogy kizárólag ez a tényező váltotta ki a tovagyűrűző hatásrendszert.
Mindössze arra hívjuk föl a figyelmet, hogy a többtényezős folyamatok egyik meghatározó
elemével van dolgunk, amelyre azért fontos különös figyelmet szentelni, mert egyben a
társadalmi méretű beavatkozások egyik fontos lehetséges eszközéről van szó.
A „csalódott” nemzedék („A”) nevelkedése, házassága és termékenysége
(1950–1969 között születtek, 2016-ben 47–66 évesek)

Ahogy a 4. ábrán látjuk, 1954-től kezd zuhanni a gyermekszületések száma. 8 év múlva
(1962) már 93 ezer gyermekkel kevesebb születik, 22 ezerrel kevesebb, mint a II. világháború
évében, 1945-ben!
A nők erőszakos munkába állítása mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül az erre az
időszakra jellemző internálásokat, a beszolgáltatásokat, a besúgóhálózat kialakítását, a
faluközösségekből a városokba terelt tömegek életmód-átalakulását, a családok szétszakítását,
és a proletárdiktatúra más, fegyveres erőszakkal levezényelt társadalomromboló törekvéseit,
amelyek a gyermekvállalást külön (is) megterhelték. Az 1956-os forradalom után kivándoroltak

„Az azonos történelmi és társadalmi környezetben született és nevelkedett emberek csoportját” nevezik
társadalomtudományi megközelítésben egy generációnak (Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva: Magyar lelkiállapot.
Budapest, 2013, Semmelweis, 43.). Határait jelentős történelmi eseményekhez igazítják, mivel meghatározó
tapasztalatokat nyújt egy olyan élmény, mint pl. a II. világháború, nálunk 1956, a „gulyáskommunizmus”, a
rendszerváltás vagy az internet elterjedése. Klasszikus megközelítésben a II. világháború előtt született
nemzedéket „veteránoknak” nevezik, az 1945–1964 között születetteket „baby boomer”-eknek, az 1965–1979
között született nemzedék az „X”, az 1980–1994 közöttiek nemzedéke az „Y”, az 1995 után születettek
nemzedéke pedig a „Z” generáció. Magyarország és ilyen módon az itt élő generációk történetét nem tudjuk
pontosan e minta szerint szakaszolni, ezért – ebből a szempontból – csak korlátozottan építkezhetünk a
nemzetközi szakirodalomra.

111

Saját megközelítésünkben – amely egy eddig kevésbé elemzett nézőpont – ilyen erőteljes, a generációk
gondolkozását meghatározó határvonalnak tekintjük, hogy bölcsődében vagy otthon nevelkednek-e a
gyermekek. Ehhez hasonló megközelítést alkalmaznak az „X” generációs élményvilág megfogalmazásában:
„Tagjai jellemzően olyan családokban születtek, amelyekben mindkét szülő dolgozott; a szülők között gyakori
volt a válás, így a gyermekek gyakran bizonytalanságban, a változás körülményei között nevelkedtek.” LaBan
MM.: Late Y2K Phenomenon. In: i. m.: 44.
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tízezrei112 is nagyobb részt a szülőképes fiatal korosztályt tizedelték. További súlyos
veszteségek írhatók az 56-os abortusz legalizáció rovására, amely sok százezer magzatgyermek
halálát okozta, okozza a mai napig.
250000

A nők munkába állításának hatása a születésszámra 1950–1970
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4. ábra A nők munkába állítása, a teljes foglalkoztatottság kiterjesztésének hatása a
gyermekszületésre
A zuhanás megállása az 1963-as konszolidációhoz tűnik köthetőnek, amit pár év stagnálás
követ. A fordulat a gyes bevezetésével indul (10-13 ezer gyermekkel születik több), amit 1969
körül a baby boom, a Ratkó-nemzedék szülőképes korba lépése (1973) erősít föl.
Vajon mit élhetett át az 1950-1967 között született nemzedék a kapcsolatokra legérzékenyebb
csecsemőkorában, akkor, amikor 6 hetes korától napos/hetes bölcsődékbe került?
Biztonságot, együttérzést, örömet, fontosságélményt, nélkülözhetetlenséget és bizalmat?
Vagy inkább félelmet, elhagyatottságot, csalódást, kitaszítottságot, magányosságot,
cserbenhagyást, csak átmenetileg beteljesülő vágyak és frusztrációk tömegét?
E nemzedék édesanyáinak évről évre szélesebb rétege, a periódus vége felé 60%-a dolgozott.
A csecsemők 30%-a, hat hetes korától napos, hetes, hónapos bölcsődébe járt, további ismeretlen
számú része a szomszédok vagy rokonok felügyelete alatt tengődött. 113
Az adatok azt valószínűsítik, hogy ez a nemzedék114 (6. ábra „A” generáció), tömeges
méretekben szenvedhetett el pszichés sérülést az erőszakosan megszakított anya-gyermek
kapcsolatok miatt. (Székely 2013: 70, Dukay-Szabó et al. 2013). 115 Csak részben vagy
1956–57-ben 163 106 fő vándorolt ki. In Szászi Ferenc: Adatok a magyar kivándorlás történetéhez 1945–1989.
In: Valuch Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Budapest, 2004, Osiris,
145–155.

112

Sajnos nincsenek pontos adatok, hogy a korosztályok milyen arányban nevelkedtek nagyszülőknél, rokonoknál,
ismerősöknél, napos és hetes bölcsődékben, csak az eredményekből következtethetünk.

113

114

1950 és 1967 között született.

Hazan és Shaver (1987) kutatásai In: Zsolnai Anikó: Kötődés és nevelés. Budapest, 2001, Eötvös, 37. Lásd
Vámos Miklós: Anya csak egy van című, 1994-ben megjelent önéletrajzi regényét az édesanyjá(ért)val való
kilátástalan küzdelemről.
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egyáltalán nem tapasztalhatta meg a korai anya-gyermek kapcsolatban az egészséges
fejlődéshez szükséges intimitás- és biztonságélményt. A kötődés örömét, annak nyugalmát,
harmóniáját kevesebbszer élhette át, mint arra szüksége lett volna. Az átélt traumák ellenére
volt még pozitív élményalapja is, amennyiben édesanyja még személyében, reflexeiben,
gondolkodásában hordozhatta a szeretetteljes kapcsolatra való nyitottságot. Voltak-lehettek
emlékei harmonikus együttlétekről, de folyamatosan csalódnia is kellett édesanyja ismételt
munkába menetele, eltávozása miatt. A generáció jelentős részének tehát közös élménybázisa
az „anyátlanság”, az intimitáshiány, a meghitt családi együttlétek nélkülözése, a szoros
kapcsolatokra való képesség hiánya, amelyek a tartós és boldog házassághoz, az
utódvállaláshoz egyaránt fontos, nélkülözhetetlen feltételek116.

A bölcsödébe járó gyermekek száma és aránya
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5. ábra A bölcsődések száma és arányuk az élveszületések százalékában. Forrás: KSH
(korábbi adatokkal sajnos nem rendelkezünk).
Ahogy korábban írtuk, az „A” generáció még 97%-ban megházasodik, 117 (6. ábra) de a
traumatizáció már megjelenik118 a csoport konfliktuskezelési képességeinek csökkenésében,
hiszen a válások száma 25%-kal növekszik, és abban, hogy már számszerűen sem hozza létre
saját utódait. Az „A” kohorsz legnépesebb korosztálya 1954-ben 213 855 főből áll, míg
gyermekeik száma 22 évvel később már csak 188 385 fő (vagyis 25 ezerrel kevesebb). Ez az
arány a többi évben is hasonló.
A lélekszámcsökkenés mellett azonban más következményekkel is számolnunk kell,
amelyek számszerűségükben csak később lesznek megfigyelhetők.
Székely Levente: Magyar Ifjúság 2012. Budapest, 2013, Kutatópont, 70. Letöltés 2014. szeptember 17.
http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_ tanulmanykotet.pdf, Ha ezt a kutatási eredményt
összevetjük a majomcsemeték izolációs kísérletében olvasottakkal, megerősíteni tűnik a szociális viselkedés
csecsemőkori elsajátításának deficitje.

116

117

Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva: Magyar lelkiállapot. Budapest, 2013, Semmelweis, 46.

A másodlagos (iskolai) szocializáció hatásáról olvasható elemzés: dr. Benda József (2015): A szakadék szélén,
Gondolat, Budapest.

118
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6. ábra Három nemzedék születésszáma, házasodása és válása. A házasságok és válások
adatai 22 évvel korábbra vannak igazítva, hogy látható legyen, az adott évben született
korosztály házasodás hajlandósága. A vízszintes vonal a népesség fenntartásához szükséges
gyermekszámot mutatja. (Forrás: KSH119, saját szerkesztés.)
Ahogy a 6. ábrán látjuk, 1954-től kezd zuhanni a gyermekszületések száma (’A’ generáció).
9 év múlva, 1963-ban, már 100 ezer gyermekkel kevesebb születik. Ez az a létszám 22 ezerrel
kevesebb, mint a második világháború utolsó évében, 1945-ben. A zuhanás az 1963-as
konszolidációval tűnik véget érni. Itt fordul a trend, majd erre ráerősít 1967-ben a GYES
bevezetése (10-13 ezer gyermekkel születik több), amit 1969 körül a babyboom, majd a Ratkónemzedék szülőképes korba lépése (1973) erősít föl (’B’ generáció).
A szeparáció következményei több adatsoron is megjelennek120, és hatásuk generációkon
keresztül megfigyelhető (Németh 2013).
Pillantsunk most vissza a kisgyermekkori kötődés elméletére, és egészítsük ki a felnőttkori
kötődés kutatásának eredményeivel!121 A felnőttkori kötődés vizsgálatának az utódokkal való

119

http://www.ksh.hu/stadat_hosszu

A kisgyermekkori kötődések többgenerációs demográfiai hatásáról a mai napig nem találtunk szakirodalmi
kutatásokat, ez egy új megközelítésnek tűnik a témakörben. Mivel a különböző országokban az anya-gyermek
kapcsolatoknak más-más története tárható fel évtizedes távlatokban, ez a fókusz számos lehetőséget kínál arra,
hogy részleteiben is feltárhatóvá váljanak a demográfiai helyzetet befolyásoló folyamatok. Feltűnő trendegyezés
mutatkozik ugyanakkor a visegrádi országok termékenységi jellemzőiben, ami hasonló társadalomtörténeti
folyamatokat sejtet.

120

Main, Kaplan, Cassidy: 1985; Hazan, Shever: 1987, idézi: Csóka Szilvia – Lázár Imre: Kötődési jellemzők a
mai magyar népesség körében. In: Szántó Zsuzsa – Susánszky Éva: Magyar lelkiállapot. Budapest, 2013,
Semmelweis, 187.

121
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törődés szempontjából tulajdonítunk jelentőséget. Ez lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a
kötődési viselkedés transzgenerációs összefüggéseit.
Felnőtt korban négy kötődéstípust azonosít a pszichológia: a biztonságos, az elkerülő, az
aggodalmaskodó és a bizalmatlan kötődési típusokat. A négy típus a pozitív és negatív
érzelemvilág dimenziói mentén különül el egymástól (1. táblázat).
1. táblázat Kötődéstípusok az önkép és a társakról alkotott kép alapján122
Önkép

Társról
alkotott kép

Pozitív

Negatív

Pozitív

Biztonságos

Aggodalmaskodó

Negatív

Elkerülő

Bizalmatlan

A szülőkhöz való biztonságos kötődés a gyermek számára kulcskérdés. Ez kölcsönösen
jutalmazó, szilárd kapcsolatrendszert és egy alkotóképes élet lehetőségét vetíti előre, amely
mindkét ’fél’ számára ’egy’-séget, ’egész-séget’, elégedettséget, boldogságot jelent.
Ha a szülő az elkerülő típusba tartozik, a gyermek biztonsága sérül. Ha a szülő nem fektet
energiát a kapcsolatba, a gyermek számára kiszámíthatatlanná válik; ha benne nem bízhat meg,
kapcsolatai nem lesznek tartósak és kölcsönösek. Az aggodalmaskodó, szorongásos szülő a
gyermeket érzelmileg magához láncolja. Ebből vagy kitör, vagy foglya marad egész életében.
A bizalmatlan szülő a gyermekével sem épít ki bizalmi kapcsolatot, és abban nem is érzi jól
magát.

A bemutatott generációnak a kötődési mintázatáról nem készült vizsgálat.
Csak a társadalomtörténeti folyamatokból tudunk következtetni arra, hogy az évről évre
egyre nagyobb létszámban munkába állított nők és az évről évre növekvő számú bölcsődei
gondozottak kötődési lehetőségei hogyan alakulhattak.

122
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A gyermek milyen idős korától számíthatunk a legkevesebb káros következménnyel?
Bár minden gyermekre érvényes szabály természetesen nem létezik, számolnunk kell azzal,
hogy a bölcsődei gondozás a gyermekek számára teljesen mást jelent fél, egy, vagy két-három
éves korban. Az „egész-séges” kisgyermekkori szocializáció szempontjából kulcstényező a
munkavállalás időzítése. Ennek részletesen tagolt vizsgálatáról nem tudunk. A szerzők csupán
arra tesznek kísérletet, hogy az első életévet elválasszák a rákövetkezőktől.
Az 1 éves kor előtti bölcsődei gondozás123 hatását nemzetközi kutatásokban sokan
vizsgálták. Jay Belsky (1986, 1990) megfigyelései szerint azok a csecsemők, akik heti 20 óránál
hosszabban vannak távol édesanyjuktól, inkább mutatnak bizonytalan kötődési mintát az idegen
helyzet-tesztben, kevésbé tesznek eleget a felnőttek követelményeinek, és agresszívabbak
kortársaikkal szemben.124
Az idevágó szakirodalom áttekintése után Blaskó Zsuzsa megállapítja, hogy „bizonyos
feltételek teljesülése esetén a betöltött egy-másfél éves kor után a közösségi gondozásból adódó
hátrányok kockázata fokozatosan csökkenni kezd, majd hároméves korra egyre inkább
előnyökkel is lehet számolni. A feltételek azonban szigorúak: mindenki számára elérhető,
magas színvonalú ellátó intézményekre, a család és a munka összeegyeztetését biztosító
munkapiacra, és arra van szükség, hogy a munkavégzést választó anyák ne éljenek át bűntudatot
döntésük miatt.”125
Hazai vizsgálatok szerint a gyermeknevelési ellátásra jogosult nők háromnegyede,
ösztönösen követve és jól felismerve a jövő nemzedék egészséges fejlődésének érdekeit - „a
teljes időszakot otthon, gyermekével szándékozik tölteni.” Sajnálatos módon azonban a
szakpolitika tovább erőlteti a jövő nemzedék kárára ma is érvényes szabályozást a csecsemők
bölcsődékbe, az édesanyák munkába terelése érdekében.126
Nyilvánvaló, hogy a vizsgált folyamat összetettsége, az abban szerepet játszó tényezők nagy
száma és bonyolult összefüggéseik nagyban megnehezítik az általános érvényű tanulságok
levonását.
Mindazonáltal szeretném arra ismételten felhívni a figyelmet, hogy a csecsemőkkel való
kiemelt törődés nem a nők foglalkoztatásának egyik zavaró tényezője, hanem a magyar
népesség emberi minőségének alapvető meghatározója.

A csecsemőkkel való magas színvonalú törődés nemzetünk
megmaradásának az egyik kulcskérdése!

123

A hetes bölcsődék hatásának kutatásáról nincs tudomásunk.

Dercsényi Dávid: A helyzetünk pocsék, most kezdünk visszamászni a pincébe; interjú Kapitány Balázs
demográfussal, www.HVG.hu, http://hvg.hu/itthon/20150624_nepesseg _helyzetunk_pocsek_most_kezdunk

124

Blaskó Zsuzsa: Meddig maradjon otthon az anya? – A gyermekfejlődés szempontjai, Kutatási tapasztalatok és
családpolitikai következtetések, 113.o., http://www.esely.org/ kiadvanyok/2010_3/05blasko.indd.pdf

125

Az óvodáskor előtti korosztályoknak színvonalas ellátást biztosító, mindenki számára hozzáférhető
intézményhálózat kiépítése azonban csökkenthetné azok számát (és nem csak az édesanyák körében), akik az
anyai gondoskodást tartják elsődlegesnek. A kisgyermeket nevelő nők és a munkaerőpiac, STATISZTIKAI
TÜKÖR 2015. december 12. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyerm_nok_mpiac.pdf, letöltés:
2016. augusztus 31.
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A családi életre nevelés oktatási aspektusai
Bodó Márton
„Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomorító hatalmakat.
Nincs alku - én hadd legyek boldog!”
József Attila: Ars poetica
I. Bevezetés
Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja a családi életre való nevelés oktatási rendszert
érintő aspektusait és ezen keresztül képet adjon a jelenlegi köznevelési rendszer struktúrájáról,
felépítéséről, jövőjéről egyetlen szempont hosszanti áttekintésén keresztül némileg
összehasonlítva a családi életre nevelés néhány nemzetközi példájával. A tanulmány a 13
évfolyamos köznevelési rendszerre fókuszál és nem tér ki a kérdéskör1 óvodai és felsőoktatási
aspektusaira.
A demográfiai helyzet, családpolitika és oktatás kapcsolata makro és mikro szinten is
értelmezhető. Az oktatás, mint alrendszer függvénye és követője a mindenkori demográfiai
helyzetnek. Ha hirtelen demográfiai növekedés van makroszinten a magyar társadalomban az
néhány év múlva jelentkezik az óvodáknál, majd az általános iskolákban és a középiskolákban.
Ha csökken a népesség, akkor pedig szűkíteni kell a kapacitásokat, aminek társadalmat érintő
hatásai vannak a pedagógus létszám csökkentésén keresztül: az infrastruktúra átalakítása örök
nehézség egyik évről a másikra az oktatási rendszerben. Ezzel a mindenkori társadalompolitikát
alakítóknak számolniuk kell.
Magyarországon már 2010-ben meg lehetett arányaiban mondani, hogy 2016-ra milyen
nagyságrendben lesznek diákok az oktatás különböző szintjein, hiszen a felmenő rendszer
lehetővé teszi ezeket az előzetes kalkulációkat.2 Mindez látszólag távolról érinti a családi életre
nevelést, valójában a mai iskolarendszer által közvetített értékek hatásai ezen a téren is
megmutatkozhatnak hosszú távon. Az 1. ábrán jól látható, hogy összességében bekövetkeztek
a csökkenések, ha nem is azonos módon, mint amit a becslések tartalmaztak. A becslés az
óvodás korúakat nem tartalmazta és az általános iskolás diákok létszáma nem csökkent olyan
drasztikus módon, mint amit az előrejelzés sugallt.

A 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról címmel tárgyalja az óvodai
nevelés alapjait. Ez kimondja egyértelműen bevezetőjében, hogy „az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges
színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.”
2
Balázs Éva – Mártonfi György 2. Az oktatás gazdasági és társadalmi környezete, 44.o. in: Jelentés a magyar
közoktatásról 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011.
1
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1. ábra 3 iskolai korosztály korábbi létszáma és 2016-ra szóló becslése

2. ábra3

3

2015 a magyar oktatásban: sokkoló kép, kis csodákkal. Évértékelő interjú dr. Halász Gábor oktatáskutatóval.
Link: http://tizperciskola.blog.hu/2015/12/23/2015_a_magyar_oktatasban, letöltés időpontja: 2016. szeptember
28.
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A másik meghatározó makro paraméter, amit bevezetésképpen említenék, az oktatás
költségvetési támogatottsága mellett, hogy hogyan változik a magyar népesség iskolázottsága,
ami összességében javuló tendenciát mutat, miközben sajnos az iskola elhagyók aránya
folyamatosan nő. 2010-ben a következő volt a tendencia, ami még ma sem változott meg
arányait és tendenciáit tekintve: „Nemzetközi összehasonlításban a 15–24 éves korosztályok
Magyarországon nagyobb arányban vannak az iskolarendszerben, mint a fejlett országokban
átlagosan, a 25–29 évesek közt tanulók viszont alig kétharmad annyian vannak ugyanebben az
összehasonlításban. A felsőoktatásba lépők aránya, sőt az életkori megoszlása is szinte
megegyezik az OECD- és az EU-tagországok megfelelő adataival, de nálunk magasabb a
lemorzsolódás, alacsonyabb a diplomaszerzésig el is jutók aránya. A már nem tanuló magyar
15–29 évesek összességében sokkal kevesebben dolgoznak, mint a fejlett országokban.”4
A lemorzsolódás területén a 2015-ös adatok alapján Európában 7. helyen vagyunk a 11,4%os korai iskolaelhagyók arány számával. 2020-ra feladatként tűzte ki a kormányzat ezt a számot
10% alá csökkenteni
Tehát az iskolázottság terén országosan van némi javulás, de ugyanakkor újra termelődik
növekvő mértékben azok száma, akik viszont már több generáció óta nem végeznek el
középiskolát, esetleg az általános iskolát is csak részben és a diploma megszerzése generációk
óta nem elérhető számukra5. A korai iskolaelhagyás valójában a végzettség nélküli
iskolaelhagyást jelenti, ami Európa számos országában jelentkező komplex probléma.
Strukturális szinten ez alapvetően összefügg a szegény roma kisebbség arányának a
növekedésével is6. Ennek megoldására komplex szektorközi programokat kellene kifejleszteni,
mert nem egyszerűen oktatási, hanem egészségügyi, szociális, kulturális, munkaerő-piaci és
oktatási vetülete egyszerre van a kérdéskörnek.

3. ábra A 7 éves és idősebb népesség megoszlása legmagasabb iskolai végzettség szerint7

4

Balázs Éva – Mártonfi György 2. Az oktatás gazdasági és társadalmi környezete, 44.o. in: Jelentés a magyar
közoktatásról 2010, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2011.

5

Léteznek roma ösztöndíjak, de ezek hatásfoka nem került mérésre, nem mindenkit érnek el ezek a programok.
Lásd:
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/utravalo_macika/?main_menu%5Bmain_menu%5D%5Bitem%5D=16

6

Lásd 1. jegyzet

7

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS, 14. A népesség iskolázottsága, Központi Statisztika Hivatal, Budapest, 2014.,
7.o.
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II. Nemzetközi kitekintés
2.1. Embereszmény a nemzeti alaptantervekben

A családi életre nevelés témakör oktatási rendszereket érintő vizsgálata kapcsán szembesül
azzal a szemlélődő, hogy a világon, de az európai civilizáción belül is számos különböző
megközelítése létezik a család fogalmának, szerepének. Meg lehet közelíteni jogi, gazdasági
vagy szociológiai szempontból éppúgy. Anélkül, hogy a definíciók dzsungelében eltévednénk
megállapítható az is, hogy az iskolai tanítási tartalmak és társadalom viszonya nagyon
különböző országonként. Ez a történelmi fejlődés, a társadalom állapotának is függvénye.
Különböző rendszerek összehasonlítása a teljes rendszerek közti különbségek bemutatása
nélkül félrevezető lehet, ennek ellenére igyekszem a torzításoktól mentesen nyúlni a témához.
Csak három példát említek: a 2006-os francia alaptanterv egyetlen egyszer említi a család
fogalmát a következő összefüggésben: „Az ellenőrző könyv lehetővé teszi a diákok
családjainak és tanárainak, hogy figyelemmel kísérjék fokozatosan a készségek megszerzését.”8
Ez önmagában még nem árul el sokat, sokkal inkább lényegi információ, ha azt az
embereszményt keressük, ami a Nemzeti alaptanterv (rövidítve: Nat) mögött áll. Ez a francia
dokumentum szerint a következő: az iskola célja, hogy segítse a diákokat abban, hogy „teljes
mértékben felelős - vagyis önálló és nyitott kezdeményező személyiségű állampolgárrá
váljanak. (…) Az iskola célja, hogy elősegítse a diákok hatékony és konstruktív részvételét a
társadalmi és szakmai életben, hogy gyakorolják szabadság jogaikat és tiszteletben tartsák
mások jogait, hogy elutasítsák az erőszakot”.9
Ez a megközelítés egy szociálisan érzékeny egyén kibontakoztatásának előmozdítójaként
tekint az iskolára és a hangsúly a mások jogait tiszteletben tartó individuumon van, nem a
közösségen, bár az állampolgári lét nyilván feltételezi az egyént körülvevő közösség létét is.
Viszont hangsúlyt kap célként a nemzethez és európai közösséghez való tartozás is az egyén
egyéni kibontakoztatásán túl.
A 2007-es spanyol középiskolai oktatás tartalmait szabályozó rendeletben10 számos
gyakorlati aspektusa szerepel a családi életnek: iskolai és családi konfliktusok kezelése,
munkamegosztás családon belül, nők és férfiak családon belüli egyenlősége, generációk közti
kapcsolat. Még azt is kimondja, hogy a család a spanyol jogrend fontos eleme. Ugyanakkor
tudni kell, hogy ezen a család fogalmon 2005 óta már mást ért a spanyol jogszabály, mint a
később született magyar alaptanterv, hiszen 2005 óta Spanyolországban az azonos neműek
házassága elfogadást nyert, mint 2013-ra összesen 13 országban a világon.11 Tehát nem lehet
az oktatási rendszer tartalmait elszigetelten vizsgálni, csak komplex módon az adott társadalmi
rendszer részeként.

8

Le socle commun des connaissances et des competences, 2006. 4. és 19. oldal, lásd még
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html, letöltés:
2016. szeptember 10.

9

Lásd 8. jegyzet.

10

REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A0067700773.pdf

11

http://www.magyarkurir.hu/hirek/korkep-mely-orszagokban-legalis-az-azonos-nemuek-hazassagkotese
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Ha ugyanezt megnézzük a perui 2009-es alaptantervben, akkor egészen más
megfogalmazásokkal találkozunk, ahol a középpontban sokkal inkább van a családi és
közösségi életben élő gyermek. A diákok feladata elsajátítani azt a „tudást, ami rengeteg tanulás
révén segíteni fogja őket a mindennapi életben, a környezetben, a kölcsönhatások során a
kortársakkal, felnőttekkel a családi életben és a közösségükben”.12 A közismereti tartalmakig
elmenően minden esetben, ebben az alaptantervben a családban élő diák áll a középpontban és
az ő kompetenciáinak, tudásának, készségeinek fejlesztése. Fontos megjegyezni, hogy életkori
sajátosságok függvénye is a család szerepeltetésének mikéntje, megközelítése a közismereti
tartalmak tekintetében.
Ha ugyanezt vizsgáljuk a 2012-es Nemzeti alaptantervben, akkor arra juthatunk, hogy
elsődlegesen a család nem jelenik meg a köznevelési rendszer céljaként megalkotott emberkép
elemeként, hanem annak hátterében, kialakításának eszközeként kap szerepet. Ennek
fontosságát viszont szimbolikusan jelzi a dokumentumban a fogalom 69-szer való előfordulása.
Az emberkép leírása következőképpen jelenik meg: „a köznevelés feladatát alapvetően a
nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az
egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság
elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek,
készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény
ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a
hazafiság megerősítése.”13 Ezt támasztja alá a dokumentumban szereplő első megjelenése is a
család fogalmának: „Célja továbbá (a Nemzeti alaptantervnek szerk.), hogy a családdal
együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép
iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi,
erkölcsi, társas és testi képességeket.”
Tehát megállapíthatjuk, hogy emberképében a magyar alaptanterv valahol a francia és perui
között, a spanyolhoz közel, de hangsúlyosabban jelenik meg a francia és spanyol elvárásrendszerben is a közösségben élő, jóra, szépre kész cselekvő egyén, és kevésbé van jelen a
családi közösség, amely a perui alaptanterv esetén életkor függően, de egyértelműen erősebb
eleme a mindennapi életnek. A Nemzeti alaptantervben hangsúlyosabban kap szerepet a
közösség az egyéni jogok mellett talán. A család pedig elsődlegesen, mint a tanulást elősegítő
támogató közeg jelenik meg.
Ha közelebb megyünk a tartalmakhoz, akkor többféle modell bontakozik ki a különböző
oktatás-nevelési rendszerekben.14

12

Perui alaptanterv két részben, 2009.:
http://destp.minedu.gob.pe/secundaria/nwdes/pdfs/dcn2009_III_primaria.pdf, 161.o.
http://destp.minedu.gob.pe/secundaria/nwdes/pdfs/dcn2009_III_secundaria.pdf, letöltés: 2010. augusztus 2.
Azóta átalakult a szabályozás Peruban is lásd: http://www.labuenaeducacion.pe/noticias-detalle/0-211325/nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014

13

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról, A köznevelés feladata és értékei

14

Itt kell megjegyezni, hogy a téma feldolgozását nehezíti nemcsak a különböző dokumentumok lefordításának
hiánya, de a különböző szabályozások közti különbségek is, illetve az állami, egyházi, civil intézményi
fenntartók közti különbségek is.
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2.2. A családi életre nevelés nemzetközi modelljei

Ha a megismerhető európai és amerikai oktatási rendszerek közismereti tartalmait nézzük,
akkor számos megközelítésben találkozhatunk a családi életre nevelés témájával.15 Az ezekben
szereplő ismeretek alapján néhány karakteres típus rajzolódott ki számomra. Az első ilyen típust
nevezhetjük egészségügyi megközelítésnek (egészségügyi modell), amely elsősorban szexuális
nevelésként tekint a családi éltre nevelés témakörre, és arra törekszik, hogy a diákokat
felkészítse a szexuális életükre általános iskola felső tagozatán és középiskolában tantárgyi
keretek között kötelező vagy kötelezően választható elemként.
A második megközelítés gazdasági ismeretek felől tekint a család működésére (gazdasági
modell). Az ilyen tantárgyat tartalmazó oktatási rendszerek elsősorban háztartási ismereteket
oktatnak: háztartás vezetés, főzési ismeretek, felelős fogyasztói magatartás, pénzgazdálkodás.
A megjelenő tantárgyak szintén hasonlóan az általános iskolai korosztályok felső tagozati és
később a középiskolai képzés palettáján jelennek meg.
A harmadik típusú tantárgy társadalmi ismeretként kezeli a családi életre nevelést
(társadalmi modell), amely a családi szerepek taglalását tartja elsődlegesnek: apa, anya,
gyerek, döntéshozatal. Ehhez kapcsolódóan vagy ezt kiegészítően pedig megjelenik a
pszichológiai megközelítés (társadalmi-pszichológiai modell), amely a társas kapcsolatok,
önismeret felől közelíti meg a kérdést és tartalmaz a barátság, szerelem, házasságra vonatkozó
ismereteket és erkölcsi megközelítést, érzelmiintelligencia-fejlesztést is. Ehhez kapcsolódik
önállóan vagy integráltan a pályaorientáció felől való megközelítés (pályaorientációs modell),
mely kifejezetten a jövőben a fiatal által meghozandó döntéseket állítja a középpontba.
ország

Lengyelország

Baden Würtenberg

Észak-Vesztfália

15

tantárgy vagy
program/témakörök
élet a családban: szexuális
felvilágosítás, családi
szerepek, testi-lelki
változások, konfliktusok
társadalmi tanulmányok: a
család társadalmi szerepe
gazdaság-munkaegészség: családszabadidőháztartásvezetés,
gyermeknevelés-gondozás
ismeretei
*egészség és társadalmi
kérdések: egészség
megőrzése, szexuális
nevelés
Erősségeim és Jövőm:
munka világába való
beilleszkedés,
családtervezés

évfolyamok (a hazai
rendszer szerinti
életkorban)
5-6.
évfolyam,
középiskola

9-12. évfolyam

képző

pedagógus

5-9. évfolyam

pedagógus továbbképzés
birtokában
pedagógus

5-9. évfolyam

pedagógus

7. évfolyam

pedagógus

A nemzetközi családi életre vonatkozó közismereti tartalmakra vonatkozó részletek, tantárgyi elemek
Fehérpataky Balázs A családi életre való felkészítés a közoktatásban- Nemzetközi kitekintés és Ambrusné dr.
Kéri Katalin Adalékok a spanyolországi tantervkészítés közelmúltjának történetéhez című 2010-es
háttértanulmányain alapszik. Finnországban elfogadtak 2016-ban egy új Nemzeti alaptantervet.
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Szlovénia

Finnország

Izland

Görögország

Környezet:
rokonsági
viszonyok
Háztartási gazdálkodás:
források kezelése, fizikai
és egyéb szükségletek,
idő-pénz-élelem beosztása
Társadalmi tanulmányok:
családi interakciók
Szociológia: család
szerepe a társadalomban, a
társadalmi változásokkal
összefüggő családi
struktúrák változásai
*Erőszakmentesség-békecsalád oktatása: konfliktus
megoldási készségek,
kritikai gondolkodás
Háztartási gazdálkodás:
konyhai ismeretek,
pénzgazdálkodás,
fogyasztói magatartás
Egészségtan: társas
kapcsolatok, felelősség,
érzelmi intelligencia
Háztartástan: háztartás
vezetése, főzés,
egészséges életmód,
felelős vásárlói magatartás
Életjártasság: személyiség
fejlesztés, önismeret,
döntés
Környezettan
Társadalmi és Polgári
Ismeretek
Vallás: ember és család
szerepe

Lettország

Nagy-Britannia
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Háztartástan: családi
ünnepek, rokonsági
viszonyok
Társadalomismeret: család
szerepe a
személyiségfejlődésben,
családi életforma erkölcsi
értékei
Etika: párbeszéd a
házasság, család
intézményéről,
problémáiról
*Szex és párkapcsolat:
szexuális felvilágosítás
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3-4. osztály

pedagógus

5-6. osztály

pedagógus

4-5. évfolyam

pedagógusok

9-12. évfolyam

pedagógusok,
továbbképzések

éves

9-12. évfolyam

pedagógusok,
továbbképzések

éves

7-8. évfolyam

pedagógusok

pedagógus

n.a.

pedagógus

n.a.

pedagógus

5-8. évfolyam,
évfolyam
5-8. évfolyam,
évfolyam
n.a.

9-12.

pedagógus

9-12.

pedagógus
pedagógus

3. évfolyam

pedagógus

9. évfolyam

pedagógus

12. évfolyam

pedagógus

15 éves kortól kötelező

pedagógus
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Írország

Egyesült Államok

Spanyolország

Peru

Gondold át - program:
drog, alkohol,
promiszkuitás
Szerelem bölcsen program: szexuális élet,
felelős párkapcsolat
Kihívás csapata - program

11-18 éves

szakértő,
szervezetek

civil

n.a.

szakértő,
szervezetek

civil

n.a.

Társadalom, Személyiség
és Egészségügyi Program:
együttélési és
együttműködési készségek
fejlesztése, felelős
párkapcsolat, szexuális
felvilágosítás
Kapcsolatok: randevú és
érzelem, házasság

10-12. évfolyam

szakértő,
civil
szervezetek
a program saját oktatói a
pedagógusokkal együtt

Biológia: szexualitás, a
testi higiéné, a testi-lelkimentális egészség
Vallásos nevelés
Munkára nevelés
Egyén, a család és az
emberi kapcsolatok

n.a.

pedagógus számára
készített tananyag,
tankönyv, tanmenet,
óravázlatok, feladatlap,
munkafüzet
pedagógus

1-12. évfolyam
1-12. évfolyam
1-12. évfolyam

pedagógus
pedagógus
pedagógus

serdülőkor

A *-gal jelölt tantárgyak szabadon választható módon jelentek meg, míg a programok modulként, amit a
különböző évfolyamokon az iskolák beépíthetnek.

Az óraszámok a tantárgyak tekintetében általában heti 1-szer 1 tanórát jelentenek, míg a
lengyel Élet a családban tantárgy esetén tanévenként kéthetente egy foglalkozást. Talán érdekes
látni azt, hogy az oktatási rendszerek kevéssé reflektálnak az emberre, mint erkölcsi lényre,
sokkal inkább, mint gazdasági tényezőre. A szexualitás pedig nem erkölcsi, hanem sokkal
inkább egészségügyi kérdésként jelenik meg. Ez összefügg azzal, hogy az oktatási rendszerek
nem akarnak beavatkozni társadalmi folyamatokba, inkább az egyén képzésére és nem
nevelésére fókuszálnak. A kialakított tantárgyak ugyanakkor leképezik az adott kultúrában
zajló társadalmi folyamatokat. A családi életre nevelés téma teljes komplexitásában azt
állíthatjuk, hogy sehol sem jelenik meg, van, ahol több tantárgyba ágyazottan mégis több
szegmens jelenik meg, van ahol kevesebb. Az adott tantárgyi tartalmakat értelmezhetjük az
adott társadalom igényeire adott válaszokként annál is inkább, mivel a közismereti tartalmak
mindenhol társadalmi viták eredményeiként véglegesülnek. Mint látszik más és más igény van
jelen egy-egy társadalomban.
III. A hazai köznevelés és családi életre nevelés kapcsolata
3.1. A család fogalma a magyarországi köznevelési rendszerben
A magyar köznevelési rendszerben megjelenő család fogalom és a hozzá kapcsolódó
közismereti tartalmak több szinten jelennek meg. Alapvetően levezethetők az Alaptörvény azon
kijelentéséből, hogy „valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet,
III. évf. 2020/2
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összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet”, illetve a későbbi paragrafusokban
megjelenő családcentrikusságából: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és
nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a
nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek
viszony”16. Egyértelmű értékként kerül itt felmutatásra a család és a törvények ennek alapján
bástyázzák körül jogokkal.
A Köznevelési törvény erre alapoz, amikor kimondja, hogy az iskola célja, hogy „egymás
szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a
gyermekeket, tanulókat…17
A tanuló - pedagógus - szülő együttműködéséről beszél a törvény, ami nélkül nem valósulhat
meg az iskolai nevelés18. Azzal, hogy az iskola szereplőjévé válik a nevelésnek egyszerre vállal
fel többet, mint egyszerűen a gyermek oktatását, ugyanakkor világossá teszi, hogy ehhez a
szülői háttér is szükséges, e nélkül nem működhet.
3.2. A családi életre nevelés és a Nat
A magyar köznevelési rendszer tartalmi szabályozása 3 szinten valósul meg. A Nemzeti
alaptanterv (Nat) tartalmazza a közműveltségi elemeket, ez az első szint, ami meghatározza az
„érvényes értékeket, műveltségképet, tudás- és tanulásértelmezést”19, egyszóval a
közműveltség elsajátítandó elemeit az általános iskola első évfolyamától kezdődően a
középiskolák iskolatípus szerinti 12. vagy 13. évfolyamának végéig.
Ez a 2012-es dokumentum számos helyen említi a családot, mint értéket. Az iskola célja
továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az
igazságosság, a jó és a szép iránt. Fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához
szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz,
hogy a felnövekvő nemzedék — a haza felelős polgárává váljék; — kifejlődjék benne a
hazafiság érzelemvilága; — reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
— megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka
világában.”
A Nat meghatározza 12 fejlesztési területe - nevelési célja között a családi éltre nevelést is a
következőképpen:
“A családi életre nevelés. A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi
érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A
szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok
egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés
beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a
harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a
családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok

16 L)
17
18
19

cikk (2013. 4. 1.-től érvényes változata) 1. bekezdés, lásd még 2,3,5. bekezdést, illetve VI. cikk 1. bekezdés

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 62. § e)
Lásd 7. jegyzet 3.§1. bekezdés
A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról, Köznevelés feladata és értékei, Bevezető.
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kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az
iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.”
A 12 területen belül vannak még fontos a témához kapcsolódó területek, mint “Az önismeret
és a társas kultúra fejlesztése” utolsó mondata: “A megalapozott önismeret hozzájárul a
kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes
emberi kapcsolatok kialakításához.”
A testi és lelki egészségre nevelés rész világossá teszi, hogy a valódi nevelés együtt történik
a szülői házzal:
“Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra,
a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.”
A családi életre neveléssel kapcsolatos közműveltségi tartalmak a Nemzeti alaptantervben a
következők:
Magyar nyelv és irodalom (műveltségi terület)
Fejlesztési feladat

Érintett évfolyamok

Fogalmak

Irodalmi kultúra,
irodalmi művek
értelmezése: Téma,
motívum,
vándormotívum,
archetípusok –

5-8. évfolyam

természet, évszakok és napszakok, szülőföld, haza,
család, szülő, gyerekek és felnőttek, próbatételek,
kaland, hősiesség, ars poetica.

Az ítélőképesség, az
erkölcsi, esztétikai és
történeti érzék fejlesztése

9-12. évfolyam

Arany János: családi kör
Az ízlés kontextuális függőségének megértése
(kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni
beágyazottság). Igény és képesség az ízlés önálló
fejlesztésére. Toposzok, motívumok – néhány
alapvető emberi léthelyzet, motívum, metafora,
toposz, archetípus állandó és változó jelentésköre
(élet és halál, beavatás, út, család, férfi-nő, szerelem,
gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés,
mikro- és makrokozmosz, ars poetica).

Idegen nyelvek
Fejlesztési feladat
Hallott szöveg értése

Érintett szint
A 1-es minimum szint

Beszédkészség

A 2-es alapszint

Fogalmak
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat,
amelyek
személyére,
családjára,
közvetlen
környezetére vonatkoznak.
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi
témáról szóló beszélgetésben, amely ismert
tevékenységhez
kapcsolódó
közvetlen
információcserét igényel. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a
családját, lakóhelyét, tanulmányait.

Ember és társadalom (műveltségi terület)
Kiemelt fejlesztési területek:
III. évf. 2020/2

72

https://www.ecssz.eu

Bodó • A családi életre nevelés

Európai Családtudományi Szemle

Történelem: A történelem tanulása elősegíti a szűkebb és a tágabb közösségekhez – a
családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez, Európához, az emberi civilizációhoz – tartozás
személyes megélését.
Hon- és népismeret: „Teret biztosít azoknak az élményszerű egyéni és közösségi
tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a lakóhely, a szülőföld tiszteletét alapozzák
meg. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti, nemzetiségi identitástudat és történeti tudat
kialakítását.”
Történelem
Fejlesztési feladat
Ismétlődő/visszatérő és
hosszmetszeti témák
minden jelzett évfolyamon
Ismétlődő/visszatérő és
hosszmetszeti témák
minden jelzett évfolyamon

Érintett évfolyamok
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam

Fogalmak
A családi élet eseményei (születés, esküvő stb.).
Gyermekek nevelése, oktatása. Társadalmi helyzet,
életmód, életviszonyok.

9-12. évfolyam

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete,
életformák – Szegények és gazdagok világa –
Egyenlőség, emancipáció.

Érintett évfolyamok
1-4. évfolyam

Fogalmak
- Hagyományok, szokások, ünnepek a családunkban,
az országunkban.
- Más családok, települések, országok hagyományai,
szokásai, ünnepei.
- Együttélési szabályok, közös szabályalkotás.
- Társaink. Barátság, szeretet, tisztelet, segítő
kapcsolat.
- Nemiség, szerelem. A házasság. Család,
otthonteremtés.
- Előítélet, bizalom, együttérzés.

Erkölcstan
Fejlesztési feladat
Értékek és normák

5-8. évfolyam

Etika
Fejlesztési feladat
A kapcsolatok világa

Érintett évfolyamok
9-12. évfolyam

Fogalmak
Én és Te. Szeretet, barátság, szerelem, szexualitás.
Szülők és gyermekek. Otthon, család.

Érintett évfolyamok
5-8. évfolyam

Fogalmak
Családunk története. Szomszédság, rokonság.

Hon és népismeret
Fejlesztési feladat
Az én világom

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
Fejlesztési feladat
Pénzügyi és gazdasági
kultúra
Társadalomismeret

III. évf. 2020/2

Érintett évfolyamok
5-8. évfolyam

Fogalmak
A családi költségvetés (bevétel, kiadás, megtakarítás,
hitel).
Családformák a mai világban.

9-12. évfolyam

73

https://www.ecssz.eu

Bodó • A családi életre nevelés

Európai Családtudományi Szemle
Ember és természet (műveltségi terület)
Alapelvek

Szintek (dimenziók): – Egyén (egyéni élethelyzet, személyes környezet; egyéni feladat és
felelősség) – Család (az egyén legszűkebb társas környezete, a háztartás szintje; közös
szabályok, szoros együttműködés és felelősség)
Fejlesztési feladat
Az ember megismerése és
egészsége: szaporodás,
egyedfejlődés, szexualitás

Érintett évfolyamok
7-8. és 9-12. évfolyam

Magatartás és lelki
egészség

5-8. és 9-12. évfolyam

Fogalmak
A nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség
felismerése, alapvető morális és egészségügyi
szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása.
Érvelés a tudatos családtervezés, a várandós anya
felelősségteljes életmódja mellett.
A kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek
okainak, elkerülésének, élethelyzetek megoldási
lehetőségeinek bemutatása. A személyes felelősség
tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének
bemutatása a függőségek megelőzésében.
Magatartásformák, szabályok, viselkedési normák
különböző élethelyzetekben. Külső és belső
tulajdonságok. Együttélés a családban. Baráti
kapcsolatok, iskolai közösségek.

Természetismeret
Fejlesztési feladat
Magatartás és lelki
egészség

Érintett évfolyamok
5-6. évfolyam

Fogalmak
Az önismeret és önfejlesztés fontossága. A
viselkedési normák és szabályok szerepe. Társas
szükségletek, a családi és személyes kapcsolatok
jelentősége.

Érintett évfolyamok
7-8. évfolyam

Fogalmak
Szaporodási szervrendszerek. Nemi jellegek, nemi
hormonok. Menstruációs ciklus. A szexualitással
kapcsolatos alapvető egészségügyi szabályok.
Családtervezés, fogamzásgátlás. A méhen belüli
fejlődés, születés, születés utáni életszakaszok.
A személyiség összetevői, értelmi képességek,
érzelmi adottságok. Az önismeret és önfejlesztés
fontossága. A testkép és zavarai. A viselkedési
normák és szabályok szerepe. Társas szükségletek,
kapcsolatok jelentősége. A tanulás szerepe. A
serdülőkor érzelmi, szociális és pszichológiai
jellemzői. Családi és iskolai agresszió, önzetlenség,
alkalmazkodás, áldozatvállalás, konfliktuskezelés,
probléma feloldás.
A nemi szervek felépítése, működése. A szexualitással
kapcsolatos alapvető egészségügyi szabályok.
Családtervezés. Fogamzásgátlás. Méhen belüli
fejlődés, szülés. Az értelmi és érzelmi fejlődés

Biológia
Fejlesztési feladat
Szaporodás,
egyedfejlődés, szexualitás

Magatartás és lelki
egészség

Szaporodás, egyedfejlődés,
szexualitás
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Az emberi öröklődés

kapcsolata. A felnőtté válás testi és szellemi fejlődési
folyamatának főbb jellemzői.
Egygénes és sokgénes öröklődés, testi és ivari
kromoszómákhoz kapcsolt jellegek, dominánsrecesszív jellegek. Családfaelemzés. Genetikai
tanácsadás.

9-12. évfolyam

Vizuális kultúra
Fejlesztési feladat
Kommunikációs
képességek

Érintett évfolyamok
7-8. évfolyam

Fogalmak
Nem vizuális természetű információk (a népesség
összetétele, családfa stb.)

Fejlesztési feladat
Család, háztartás

Érintett évfolyamok
1-4. évfolyam

Család, háztartás

5-8. évfolyam

Család, háztartás

9-12. évfolyam

Fogalmak
A család. A családi élet színtere a családi otthon.
Családi feladatok, munkamegosztás.
- A külső és belső terek, berendezési tárgyak szerepe.
- Háztartási gépek, eszközök, berendezések és
funkcióik.
- A biztonságos otthon, az otthoni balesetek
megelőzése, elsősegélynyújtás.
- Egészséges életmód: táplálkozás, öltözködés,
tisztálkodás, testmozgás.
- Vízés
energiatakarékosság,
szelektív
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás.
- Növények és állatok gondozása a lakásban és a ház
körül.
Rokonsági és generációs kapcsolatok a családban.
Csecsemőgondozás.
- A családi élet színtere a családi otthon.
- Lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők
(nagyvárosi, városi, falusi települések, természeti,
épített és emberi környezet, gazdasági, szociális
eltérések).
- Háztartási ellátórendszerek, közművek.
- A családi gazdálkodás, takarékosság.
- Ételek készítése. Egyéb, a háztartásban és a ház
körül végzendő munkák. Dísznövények, kert,
hobbi- és haszonállatok gondozása.
- Családi munkamegosztás. Időbeosztás, napi- és
hetirend.
- Háztartási gépek, eszközök biztonságos használata.
- Háztartási balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás,
otthoni
betegápolás.
Egészséges
életmód,
táplálkozás, tisztálkodás, öltözködés, higiénia,
betegségmegelőzés,
szenvedélybetegségmegelőzés, fogyatékkal élők segítése.
- Tudatos vásárlás, víz- és energiatakarékosság,
hulladékkezelés, újrahasznosítás, környezetbarát
módszerek a háztartásban és a házimunkában.
A háztartás mint gazdasági formáció. Családi
munkamegosztás.

Életvitel és gyakorlat
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- Egészség- és környezettudatos vásárlás és
fogyasztás, fogyasztóvédelem.
- Háztartási gépek, eszközök, berendezések,
közművek, rendszerek, anyagok biztonságos és
környezettudatos használata.
- Egészséges életmód, higiénia, öltözködéskultúra.
Az élelmiszerek kezelésének, tárolásának szabályai,
tudatos élelmiszer-választás.
- Időbeosztás, biológiai ritmus.

Jól látható, hogy az adott műveltségi terület felől kerül tárgyalásra a családi életre nevelés.
Az irodalom felől, mint ősi alap képzet jelenik meg, az idegen nyelv esetén a nyelvgyakorlás
témája lehet. Az Ember és társadalom műveltségi terület tantárgyai között megoszlik a családi
éltre nevelés témája. A történelem kultúrtörténeti aspektusból tárgyalja, míg az Erkölcstan az
etikai kérdések felől, a hon- és népismeret pedig néprajzi megközelítésből. Az Ember és
természet keretében ugyanazok a témák kerülnek tárgyalásra spirális szerkezetben, táguló
ismeretanyaggal a köznevelési-rendszer különböző korosztályai számára. Ez elméleti szinten
lehetővé teszi az ismeretek folyamatos, életkori sajátosságok szerinti bővítését. A
társadalomismeret pedig az emberi jogok felől közelíti meg a kérdéskört. A nemzetközi
példákkal összehasonlítva pedig látható, hogy ez a témakör, ahogy más témák ehhez hasonlóan
rendszerszerűen, átgondoltan van jelen, nemcsak egy életkorban és nemcsak egy tárgynál,
hanem spirális bővülő tudásanyaggal a rendszer egészébe illeszkedő módon. Ez lehetőséget
teremt arra, hogy az egyik tantárgy megerősítse azt, ami a másik tantárgy által más
megközelítésből volt tárgyalva. A nemzetközi példákhoz viszonyítva ez mindenképpen
strukturális különbséget jelent a magyar változat javára, ahol a Nemzeti alaptanterv koherensen
illeszkedik az oktatási törvényhez és alkotmányhoz. Arra, hogy mi az oka más rendszerekben
a család esetleges megjelenésének egy részletesebb összehasonlító vizsgálat deríthetne fényt.
3.3. A családi életre nevelés és a kerettantervek20
A középső, második szinten a kerettanterv21 konkretizálja mindazt, ami a társadalompolitika
irányítói, az oktatásirányítás és a társadalmi egyeztetések révén a Nat-ban szerepel. Az ott
elvont fogalmi szinten megjelenő tartalmakat egy közvetlenebb, érthető oktatási tartalomra
váltva.

20

A felsorolt kerettantervek forrása a következő: http://kerettanterv.ofi.hu/, letöltés:2016.09.19.

21

A kerettanterv definíciója: „Kerettantervek Az oktatásért felelős miniszter az iskolázás adott szakaszára, adott
tartalmaira vonatkozóan – a Nemzeti alaptantervre (ĺ) épülve és a helyi alkalmazáshoz alapul szolgálva –
választható kerettanterveket hagy jóvá és ad ki. A jóváhagyás feltétele, hogy a kerettanterv segítségével
megvalósíthatók-e a Nemzeti alaptantervben (ĺ) meghatározott fejlesztési feladatok (ĺ) és közműveltségi
tartalmak (ĺ), illetve kapcsolhatóak-e hozzá olyan részletesen kidolgozott oktatási programcsomagok, amelyek a
kerettanterv iskolai helyi tantervként (ĺ) való alkalmazását szakmailag segítik. A kerettantervek egyrészt
meghatározzák a tantárgyak (ĺ) rendszerét, az egyes tantárgyak (ĺ) időkeretét (óraszámát), a tananyag (ĺ)
felépítését és felosztását az egyes évfolyamok között, továbbá az adott szakasz befejező évfolyamának kimeneti
követelményeit, másrész kijelölik a tankönyvek meghatározó tartalmát. Mindezekkel kapcsolatban az egyes
kerettantervek saját rendszerükön belül is megfogalmazhatnak alternatívákat, választható megoldásokat. A
kerettanterveket a megadott keretek között saját viszonyaikra adaptálják az iskolák. A kerettantervek adott
iskolatípusra (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola stb.) készülnek.” Glosszárium: Közlöny
1844.o.
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A konkrét kerettantervek tárgyalását csak ott érintem részletesebben, ahol nagyobb fajsúllyal
jelenik meg a családi életre nevelés.
„A /helyi tanterv/ a háromszintű tantervi szabályozás22 legalsó, de a gyakorlat szempontjából
legmeghatározóbb szintje, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak,
alapelveinek megfelelően kiválaszt, összeállít. Az iskolák helyi tantervei jellemző módon úgy
alakulnak ki, hogy az egyes nevelőtestületek a helyi sajátosságoknak megfelelően választanak
az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott kerettantervek közül, és azt a megadott keretek
között saját viszonyaikra adaptálják. A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy
megfeleljenek annak a választott kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál…” A
helyi tantervek szintjét csak egy OH statisztikán keresztül tárgyalom, mert ez önálló
kutatómunkát igényelne, miközben a folyamatot kevésbé befolyásolja, mint azt a jogszabály
állítja. Az intézmények jelentős része átveszi a kerettanterveket és azokat minden változtatás
nélkül alkalmazza.23
Erkölcstan kerettantervben 1-2. évfolyamon „Ilyen vagyok” önismereti témakört követően
jelenik meg a Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek témakör 18 órában. A családirokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása, a családi hagyományok és ünnepek
átérzésének elősegítése, az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása, annak
felismertetése, hogy más családokban egészen más módon élhetnek a gyerekek, a mások
szokásai iránti tisztelet megalapozása jelenik meg célként.
3-4. évfolyamon már a szerepkörök és kérdéskörök kerülnek tárgyalásra:
• Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az iskolában? Mivel és hogyan töltöm
a szabad időmet?
• Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, amikor önző vagyok,
és mit teszek, amikor önzetlen?
• Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és az osztálytársaimnak? Miben és
hogyan?
• Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi időben? Vannak-e
új közösségek az életemben? Van-e olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy
lazábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?
• Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Változott-e valami a
kapcsolatunkban a korábbiakhoz képest?
5-6. osztályban 16 órában jelenik meg a Család, otthon, háztartás szerepel kötelező
tartalomként. A családkép és a családi otthon képének alakítása, a rendszeresség és a
rendszeretet iránti igény formálása, együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az
iskolatársakkal, felnőttekkel témakörök feldolgozására kerül sor. Olyan altémák jelennek meg,
mint a hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése, családtagok bemutatása
családrajzzal, síkbábokkal, biztonságos otthon.
7-8. évfolyamon pedig Párkapcsolat és szerelem 11 órás időkeretben kerül tárgyalásra a
következő felbontásban:

22

23

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
Glosszárium, Helyi tanterv.
Kaposi József előadása 20. dia: „Az egyes kerettantervek implementációja az esetek mintegy 50%-ában tiszta
formai átemeléssel történt. A leggyakoribb módosítások az óraszámokat érintették.” Budapest, 2012. február 16.
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Vonzódás
• Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki hatásai vannak?
Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez vonzódunk, míg mások inkább taszítanak
bennünket? Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódásuk
kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi minden lehet félreértések
forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban az esetben, ha a vonzódás nem
kölcsönös?
Együttjárás
• Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a boldogságnak? Mit
jelent a másik tisztelete és az egymás iránti felelősség a párkapcsolatban? Hogyan
tudják segíteni egymást a szerelmesek? Mikor elég érett egy fiatal a szexuális
kapcsolatra? Hogyan kerülhető el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan
teremthető meg az intimitás a szexuális kapcsolatban? Milyen forrásai és formái
lehetnek a problémáknak és a konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és
meddig érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem
kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket egy szakítás során?
Házasság, család és otthonteremtés
• Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam lesz az életben?
Milyen családot és milyen otthont szeretnék? Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két
egymást szerető ember együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása
érdekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet egyetlen ember
mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? Miért dönt úgy két ember, hogy családot
alapít? Fontos-e, hogy amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?
Visszaélés a nemiséggel
• Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bántalmazás kifejezés?
Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget
kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély
fenyegeti?
Az Irodalom tantárgy is foglalkozik a témával a maga megközelítéséből. 1-2. évfolyamon
a családi élet eseményeiről szóló történetek jelennek meg. 3-4. évfolyamon már jellegzetes
irodalmi témák, motívumok (pl. család, gyermek, természet) felfedezése olvasmányokban kerül
terítékre. 5-6. osztályban lírai művek és elbeszélések elemzésén keresztül 15 órában és 7-8.
évfolyamon 8 órában regényelemzés keretében. A mitológiai és bibliai történetektől (pl.
Daidalosz és Ikarosz, Gilgames és Enkidu; Jákob és Ézsau) a kortárs irodalomig, magyar és
világirodalmi szemelvényekkel ismerkedhetnek meg a kisebb diákok Család, gyerekek és
szülők; barátság, emberi kapcsolatok címen.
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője mellett Jules Verne, Mark Twain, Dickens és
mások művei; a klasszikus és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági irodalom alkotásai
felhasználásával lehet megközelíteni: család, gyerekek és felnőttek, próbatételek, szerelem
témaköreit. Alkalmat ad a műelemzés a szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; erkölcsi
választások értelmezésére és véleményezésére. A feldolgozás során kulcsfogalmak is adottak a
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műelemzésekhez mások mellett a következők: Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház,
lakás, otthon, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset,
háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges
életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő,
környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.
A felsoroltak olyan széleskörű ismereteket írnak elő, hogy ezek megvalósulása kérdéses a
gyakorlatban. Saját gyermekeimen látva az ismeretek és a művek jelentős része nem kerül
tárgyalásra vagy elemzés nélkül csak otthoni feladat, amire nem reflektálnak tanórán a
továbbiakban. A pedagógus nincsen felkészítve arra, hogy más szemlélettel tanítsa azokat a
műveket, amelyeket korábban is tanított óráin, ehhez továbbképzésre, tankönyvre, segítségre
lenne szüksége.
A történelem tantárgy keresztmetszeti témaként kezeli a család és lakóhely témaköröket az
őskor, középkor, újkorban 5. osztálytól. Családok eltérő helyzetének kérdéskörét, életszínvonal
kérdését a XIX. század végén, a családok életszínvonalának változása a rendszerváltozást
követően.
7-8. évfolyam Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 5 órában tárgyalja a Háztartás és
családi gazdálkodás témakört érintve a családi kiadásokat, bevételt és takarékosságot. 16
órában pedig 11-12. évfolyamon megjelenő Család, otthon, háztartás témakör ugyanezt bontja
ki részletesebben olyan témákat érintve, mint Élet a családban, Biztonságos otthon, Élet a
családban, Családi időbeosztás.
Mindezek alapján látható, hogy a legkomolyabban az Erkölcstan tantárgy tárgyalja a Családi
életre nevelés témáit, de praktikus ismereteket, életpéldákat az Életvitel és Irodalom tantárgy
keretében is kapnak a diákok életkori sajátosságaiknak megfelelően.
3.4. A szabadon választható kerettantervek
A kötelező kerettanterveken túl lehetőség van arra, hogy a „kerettantervnek, amely
elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően töltsék meg tanításitanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló átlagosan 10%-os szabad
időkeretet.”24 Így van lehetőség arra, hogy iskolák bevezessék a Családi életre nevelés
kerettantervet más kerettantervek figyelmen kívül hagyásával. Általános iskolai szinten
egyetlen plusz 1-2 órás tantárgy bevezetésére van lehetőség.
Ennek keretében heti 1 óra időkeretben született kerettanterv az 1-4., 5-8. és 9-12.
évfolyamok számára is. miként a bevezetőjük írja: „A családi életre nevelés tantárgy (CSÉN)
ezeket a célokat egységes rendszerbe foglalva valósítja meg, nem csökkentve ezzel a többi
tantárgy szerepét. Mivel szükségképpen erkölcsi kérdéseket is érint, több közös területet
tartalmaz az erkölcstan tantárggyal. De kiemelnénk azt a tényt, hogy az erkölcstan csak az 1–
8. évfolyamon szerepel, míg a CSÉN a 12. osztályig kínál programot. Ezen kívül a CSÉN-nek
speciális módszertana van, ami azt jelenti, hogy ha tapasztalható is átfedés bizonyos témákat
illetően, a feldolgozás módja különbözik.”

24

A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról, a Nat, a kerettantervek és a helyi szintű szabályozás,Magyar közlöny, 2012. év 66. szám,
10647.o.
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A kerettanterv által tárgyalt 7 témakör a következő:

- A család, mint a társadalom legalapvetőbb egysége és a család működése.
- Társas kapcsolatok – kommunikáció – konfliktuskezelés.
- Jellem és értékrend.
- Önismeret és érzelmi intelligencia.
- Nemiség – férfi/női identitás – szexualitás – párkapcsolatok.
- Útelágazások, zsákutcák, útvesztők, avagy Veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek.
- Változások következményei és kezelésük.
A témák életkori sajátosságoknak megfelelően más mélységgel és fókuszokkal kerülnek
feldolgozásra a különböző évfolyamokon. Ehhez az interneten is elérhető pdf-ben a Családi
életre nevelés az oktatásban című kiadvány, Család-órákat segítő kézikönyv25. Az Oktatási
Hivatal 2016. 07. 08.-ai Köznevelési Információs Rendszerében megjelenő adatai alapján
országosan 7 állami fenntartású iskolában folyik szabad órakeret terhére Családi életre nevelés
tantárgy oktatása. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két általános iskolában, SzabolcsSzatmár-Bereg megyében két középiskolában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy
szakképzési centrumban, míg Fejér megyében egy középiskolában, Budapesten pedig egy
általános iskolában. Ha ezt kiegészítjük azokkal az információkkal, amelyek a szakmai terület
élharcosának tekinthető Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület honlapján
olvashatók (holnaphonlap.hu), akkor világossá válik, hogy egyrészt az Oktatási Hivatalnál
minden adat nem jelenik meg, de az is, hogy az összes iskolához képest arányaiban nagyon
kevés iskolához jut el ez a tantárgy. Ennek oka lehet nemcsak a 10%-os óraszám csekély volta,
de az is, hogy számos terület verseng ezért a plusz óraszámért a tehetséggondozástól a
szabadidős és kiegészítő ismeretet nyújtó tevékenységeken át (sakk, táblás játékok, vállalkozói,
pénzügyi ismeretek, kresz) a hon- és népismereten keresztül a jármódokig (úszás, gyaloglás,
lovaglás, biciklizés, evezés, vitorlázás). Meggyőződésem, hogy ez egy egészséges folyamat,
ahol a területet lelkesen képviselő egyesület egyre több iskolát tud elérni ezzel motorként
szolgál az ügynek, de ez nem fog sem szemléletmód változást okozni, sem népesség változást
hozni társadalmi szinten néhány év alatt.
A másik izgalmas kezdeményezés egyetlen iskolát érint az országban ez pedig a jelenismeret
kerettanterv, amely 7-8. és 9-12. évfolyamok számára ad lehetőséget heti 1 órában. A tantervet
kidolgozó katolikus iskola pedagógusai így vallanak a kerettanterv céljáról: „A pedagógusok
lehetőséget kínálnak az életüket érintő és befolyásoló témákkal való személyes találkozásra,
arra, hogy köztük tudjon eligazodni, és személyes állásfoglalást kialakítani.
A tantervet úgy állítottuk össze, hogy a jelenismeret-órán a diákok önmagukról, a másik
emberről, az őket körülvevő világról új módon tanuljanak: elsősorban azáltal, hogy észreveszik,
mi hat rájuk, reflektálnak a saját tapasztalataikra, megtalálják azokat a kérdéseket, amelyek
foglalkoztatják őket, és meglátásaikat készek megosztani egymással.”
A témák a következők 7-8. évfolyamon: Önmagam, Média, Közösségeink, Család. 9-10.
évfolyamon: Párbeszédkultúra, Magyarság és közélet, Önmagam, Média. 11-12. évfolyamon
pedig kiegészül még a Közösségeink és Család témakörrel. Miként azt a kerettanterv neve is
sugallja az a cél, hogy a diákok egymással eszmét cseréljenek őket izgató aktuális kérdésekről
és ezzel a közösségi kohézió is erősödjön, illetve teret kapjanak a különböző témákhoz
kapcsolódó különböző hozzáállások. Számos esetben szembesül ma a pedagógus azzal, hogy a
25

http://csaladteologia.sapientia.hu/system/files/csalad.pdf, letöltés időpontja: 2016. szeptember 27.
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hatékony oktatáshoz szükséges a gyerekek hátterének ismerete egy csoporton belüli érték alapú
összhang megteremtése. Ennek a „kvázi” azonos szemléletnek, értékrendnek, amely
elengedhetetlen ahhoz, hogy tanulócsoportként működjenek együtt tehet hozzá ez a beszélgető
óra. A kerettanterv eredeti munkacíme „Osztozó” volt, ami utal erre a pedagógiai törekvésre.
3.5. A családi életre nevelés és a tankönyvek
A család megjelenése témaként a tankönyvekben leképezik a kerettanterv közismereti
témaköreit, tartalmait. Ugyanakkor izgalmas kérdés, hogy mennyire tükrözik a társadalmi
valóságot vagy inkább az ideálokat követik. A pedagógusok jelentős része nem a kerettantervek
alapján, hanem a tankönyvek alapján építi fel oktató-nevelő tevékenységét, így kulcs szerepe
van az iskolai ismeretátadásban a tankönyveknek. Még akkor is, ha jelentőségük nagyban
változott a Guttengberg-galaxis megszűnésével, az informatikai forradalom hatása
következtében.
A továbbiakban csak az Erkölcstan tankönyvek Családi éltre nevelés vonatkozásaira térek
ki kapacitás hiányában.
Az első évfolyamon Fenyődi Andrea és Pénzesné Börzsei Anita Az én világom című
munkafüzete tárgyalja a család, gyermek érkezése, rokonság témakört, rajzoltatva a gyerekeket.
A kívül-belül Az én világom című Bayer Anna szerkesztett munkafüzet színesebben és
interaktívabban fogja meg ugyanezeket a témákat képekkel, érzelmi reakciók azonosításával
kétféle tevékenység típust piktogramokkal is jelölve: Gondolkozz! Beszéld meg társaiddal!
Hajduné Tölgyesi Lívia és Kriston-Bordi Zsuzsanna Útravaló című munkafüzete pedig
színvonalas grafikáival, összetettebb feladat-meghatározásaival emelkedik ki a mezőnyből. 6
féle munkaformát különít el a munkafüzet piktogramokkal, amelyek más és más
tevékenységtípust fejeznek ki: Játsszatok! A füzetbe dogozz! Hallgassátok meg! Beszéljétek
meg! Gondolkodjatok együtt! A munkafüzethez tanári segédkönyv és digitális verziójú
tananyag is tartozik, ami megkönnyíti és szemléletesebbé teszi a befogadás folyamatát.
Csoportokban dolgozzatok! Természetesen mindegyik sokféle játékra és rajzolásra épít, ami
nem jelenik meg külön. Báder Ilolna által írt Beszélgessünk! Erkölcstan tankönyve több
olvasmánnyal él 1. osztálytól kezdve, ami nehezebb feldolgozási lehetőséget nyit, akkor is, ha
a Beszéljük meg! Mondd el! típusú feladatok itt is megjelennek. Itt hangsúlyosabbnak tűnik az
ismeretátadás funkció, illetve klasszikusabban tankönyv jellege van, kevésbé munkafüzet.
Számol azzal, hogy nem tudnak a gyerekek még olvasni, de itt sok felolvasásból kiinduló
megbeszélés kap szerepet, ami az első osztályos diákok szocializációs szintjén messze felüli
elvárás. Itt ütközik ki az, hogy valójában a tanulási folyamat kulcsszereplője a pedagógus, aki
egy ilyen típusú tankönyvet is tud jól tálalni, illetve hogy a többi tankönyv a tehetségtelenebb
pedagógusok számára is könnyen használható támpontokat nyújt, kevesebb invenciót igényel,
míg ez utóbbi tankönyv nem engedi meg a közvetlen felhasználást olyan egyszerűen, miközben
kézikönyvvel nem segíti a felhasználást.
Második évfolyamon Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita koncepcióval indítja Az én
világom 2. tanításához készült kézikönyvet: „Az első évfolyamos tankönyvhöz képest megnőtt
az oldalszám, így több fejezet három vagy négy oldalra került. A sok és sokféle feladat nem
megnövekedett tananyagmennyiséget jelent, hanem azt, hogy a tanító jobban tud differenciálni,
az osztályhoz alkalmazkodni a tananyag kiválasztásában. A fejezetekben található feladatok
egy állandó felépítést követnek. Egy fejezeten belül nem mindig szerepel mindegyik elem.
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A Kapai Éva szerzőhöz kapcsolódó Útravaló Erkölcstan 5. tankönyv folytatja a sorozat
korábbi darabjaiban kidolgozott utat. A munkafüzet és tankönyv funkció szétválik és a két
oldalas leckékhez a munkafüzetben mindenhol egy oldalas feladatlap kapcsolódik. Ez nem
tartalmaz családi témát. Ha csak a képeket nézzük, nincs családot ábrázoló kép benne. Egy-egy
témakört bevezet egy irodalmi alkotásból vett szöveg, majd a további leckék már feladatok,
tevékenységekre buzdító kérdések.
Az OFI Kísérleti tankönyv sorozata 5. osztálytól indul. Személyes kapcsolatok témakör
részeként jelenik meg először a család témája. Papa, mama, gyerekek című lecke: A cím már
orientál. Nincs lecke szöveg csak kérdések a témához. Minden lecke 2 oldalas.
A Bánhegyi Ferenc - Olajosné Kádár Ilona által jegyzett Erkölcstan 5. 8. leckéje tárgyal
Feladatim családban és környezetemben címmel a családot érintő témakört. A hozzá
kapcsolódó képek fordulópontokat érintenek: születés, ifjú pár beszélget a fűben, idős házaspár.
A Kamarás István, Homor Tivadar, Vörös Klára Erkölcstan 5-6. osztály című tankönyve
nagyon sok képpel dolgozik. Koncepciója, hogy 3 kis alfabétagamma űrlény (Ötli, Bió és Filó)
földi kalandjain, gondolkodásán keresztül mutatja be az emberi világot és a felmerülő erkölcsi
kérdéseket és levonható következtetéseket. Ez koherens leckék alkotását teszi lehetővé, de ez
is a hátránya. Megunható a 3 kis űrlény filozofálása elég hamar.
A 7. osztályos Kísérleti Erkölcstan tankönyvben egyén és közösség témakör keretében
jelenik meg a család. Először idézet, amihez kérdések kapcsolódnak. Változatos feladatokkal
dolgozik az elmélet és gyakorlati élet határán.
A 8. osztályos tankönyv „Helyem a világban” címmel már tágabb közösségeket térképez föl:
Európa, világnézetek, egy korszak lezárult az általános iskola végével. A többi tankönyv család
még nem érkezett el a fejlesztésben a 8. évfolyamhoz, illetve közben az állami monopólium
miatt okafogyottá vált a tankönyv családok folytatása.
Etika 11. nem klasszikus tankönyv inkább olvasmányok témákhoz. Szerelem, szexualitás,
Hiány és kiegészülés, Házasság, család, Szülők és gyermekek 1-2 oldalas szövegek
Képet fest a magyar családok helyzetéről, a realitásról, például Kopp Máriával interjú26: „A
felmérés szerint ma 20 fiatal összesen 23 gyermeket szeretne, ám a tervezett gyerekekből
összesen 13 születik meg.”27- állítja a kutató.
A tankönyvek rövid család tematikájú, kiragadott példáin keresztül arra szerettem volna
rámutatni, hogy miközben a tartalmi szabályozás látszólag világosan van három szinthez kötve,
valójában ugyanahhoz a kerettantervhez kapcsolódóan lehet számos tankönyvet más-más
témákkal és súlypontokkal kialakítani, ami eredményezi azt, hogy a pedagógiai és
társadalompolitikai cél, ami a családok esetében világos, egy zsidó-keresztény világnézet
alapján születne meg a népesség fogyás megállítására. Ugyanakkor a koherens családokra épülő
társadalomkép és cél kialakítása az oktatási rendszerben elveszhet az által, hogy a sokféle
tankönyv szögesen ellentétes módon ragadja meg a kérdéskört. Míg a pedagógus sok esetben
csak ezekkel a tankönyvekkel találkozik és próbálja a bennük talált tartalmakat átadni. A
módszertani színesség pedig alátámasztja azt, hogy ugyanannak a tartalomnak számos
különböző módszertani megközelítése létezhet, és ezek párhuzamosan lehetnek hatékonyak. Az
egyik nem zárja ki a másikat, de mind a pedagógus alkalmasságán állnak vagy buknak, ami
pedig nem vízválasztó a rendszerben. Hiszen arra a kérdésre, hogy ki tanítja az erkölcstant

26

A párkapcsolati boldogság útjáról beszélgetés Kopp Máriával.

27

2010. Könyvhét, 2010. május
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számos intézményszervezési válasz lehet, de ezek között nem szerepel az alkalmasság
szempontja, hanem sokkal inkább az, hogy továbbképzésben részt vett-e, van-e elég órája, stb.
Tisztában kell lenni a tanórán kívüli tevékenységek értékével, illetve a tanórai foglalkozások
korlátaival is. Bizonyos szocializációs tapasztalatokat könnyebben elsajátít a diák, ha nem
felnőtt, hanem hozzá képességekben és korban közel álló, valamivel idősebb, másik gyermek
közvetíti azokat számára. Érdemes ezért alkalmakat teremteni arra, hogy különböző korú
diákok együtt lehessenek a családi életre nevelést is érintő témákban. Az angol
magániskolákban használt tutor rendszer erre épít, ahogy valamennyi ifjúsági mozgalom épít
erre az eszközre. Ez különösen fontos, amikor a mai körülmények között nagyon sok gyereknek
nincs testvére.28A közösségi szolgálat a szolidaritás kifejezésének eszköze és a szociális
érzékenyítést segítő eszköz, ugyanakkor érdemes lenne olyan programot kidolgozni, amelynek
keretében a diákok segíthetnének rászoruló családokat és ezen keresztül a saját személyiségük
is fejlődhetne.
Összegzés
1. A nemzetközi példák vizsgálata alapján részletes vizsgálat hiányában benyomásokra
alapozva is megállapítható, hogy a magyar tartalmi szabályozás integrált módon,
életkori sajátosságokat figyelembe vevő módon, rendszerszinten beépítette az oktatásba
a család fogalmát és a hozzá kapcsolódó társadalmi elvárásokat harmóniában a
magasabb egész társadalmat szabályozó törvényekkel és az alkotmánnyal.
2. A tartalmi szabályozás szintjén szükséges változtatások megtörténtek koherens és
oktatás-nevelési rendszer egészét érintő módon.
3. Az oktatás-nevelési rendszer egyszerre tartalmaz kötelező és szabadon választható
elemeket a családi éltre nevelés terén, ami rugalmassá és az egyedi igényekhez
alkalmazkodóvá, adaptálhatóvá teszi a téma intézményi implementációját.
4. A családi éltre nevelés témaköre ezzel még nem jutott el a diákokhoz hiteles és
befogadható módon, ehhez megfelelő tankönyvekre és tanárképzésre van szükség,
aminek vizsgálatát, átalakítását el kell még végezni és előreláthatóan évtizedes
folyamatot jelent a tervezéstől az eredményességig. Ugyanakkor a megváltozott
iskolavilágát érintő információs társadalomban szükség van trendivé tenni azokat az
értékeket, amelyek most leképeződnek az oktatási tartalmakban is. Tehát olyan digitális
eszközöket kell használni, amelyek lehetővé teszik az ismeretek, értékek, látásmód
hiteles és élményalapú megközelítését.
5. A jelenleg meglévő oktatási elemek nem biztosítják a rendszer hatékonyságát, ehhez
egy nyomon követő több éves vizsgálatra lenne szükség, ami ki tudja mutatni, hogy az
oktatás-nevelési eszközök milyen hatást értek el a következő generáció
családtervezésében, életvezetésében.
6. Nem szabad elszakadni a társadalmi valóságtól, amikor ép, több gyermekes családok
születését tűzzük ki célul, miközben a gyermekek több mint fele nem házasságban
születik, illetve a következő generáció jelentős hányada egy szülős és mozaik családban
nő föl. Tehát a jelenlegi társadalmi helyzet alapján az egészséges, hűségen alapuló
párkapcsolatok kialakítása lenne az elsődleges cél, és csak következő lépésként
28

Vajda Zsuzsanna: A társas kapcsolatok és viselkedés fejlődése kisiskolás kortól serdülőkorig, 147-163.o., in: A
iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ELTE Eötvös kiadó, 2002.
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fogalmazható meg több évtizedes építkezéssel a sok gyermekes házasságban élő pár
családmodellje.
7. A köznevelési rendszer erőfeszítése a társadalmi változások előmozdításához kevés,
ehhez összehangolt stratégiára van szükség, aminek csak egy eleme a köznevelési
rendszer.

Befejezés
A családi életre nevelés kérdésköre össztársadalmi folyamatokat érint, amelyek nem
választhatók el a társadalomban most zajló változásoktól. Nagyon fontos ezeket a változásokat
megérteni és ezek ismeretében közvetíteni olyan társadalom képet, amely alkalmas a
tendenciák megváltoztatására hosszú távon. Ezzel boldogabb családokat és boldogabb
fiatalokat, társadalmat előidézve Magyarországon. A társadalom olyan komplex rendszer,
amelynek formálása csak számos különböző ágazat együttes összefogásával lehetséges. Az
oktatás egyedül a családi életre vonatkozó mentalitás megváltoztatására nem képes.
Összehangolt stratégiai gondolkodásra és cselekvésre van szükség. Ha a családtámogatási
rendszer összhangban van az oktatási rendszer célrendszerével, akkor ez egy fontos előrelépés.
Ugyanakkor a tudatformálás része a médiumok, piac által közvetített kép is. Az ismeretterjesztő
sorozatoktól, a piaci szereplők által képviselt nő ideálig számos területen szükséges
összehangolt előrelépés ahhoz, hogy a mentalitása a következő generációknak megváltozzon.
Trendivé kell tenni a többgyermekes családmodellt, tudatosítva a vele járó szépségeket és
áldozatokat egyaránt. Ha az IKEA az éves katalógusában a mozaik családokat és a szingli létet
támogatja, és a női divat minden területen a karcsú egyedül élő nőt tekinti példaképnek, akkor
ezzel szemben olyan alternatívát kell tudni felmutatni, ami vonzó lehet a társadalom különböző
rétegei számára egyaránt.
Az oktatásnak, elsősorban rövid távon, az lehet a célja, hogy boldogabb társkapcsolatban
élőket neveljen, hosszú távon jelenhet meg a boldogabb családok célja. A társadalom jelenlegi
állapota ebbe az irányba mutat. A válságjelenségekkel, mint az elöregedés, a családalapítás
életkori kitolódása, a vállalt gyermekek megszületésének életszínvonalbeli kockázata tisztában
kell lenni:
- A válásokkal kapcsolatosan az mondható el, hogy a 25 év alatti gyerekek 7-9%-a él
egyszülős családban.29
- A háztartások 64,8%-ában nem él gyermek 2012-ben. Ez a szám 2010-hez képest nőtt.
Gyermeket nevel a háztartások 35,1%-a, azaz 1,328.609 háztartás.
- A 18 év alatti gyerekek közül 30%-a élt már egyszülős családban élete során.
Dacára az állami transzfereknek gyermeket vállalni máig azt jelenti a családok többségének,
hogy a pároknak a gyermekek megszületését megelőző életszínvonala és életstílusa nem, vagy
csak részben tartható. Ennek oka a bevételek szűkössége, a társadalmi transzferek kompenzáló
hatásának hiánya, valamint a gyermekvállalással és gyermekneveléssel természetesen együtt
járó többletkiadások, illetve fogyasztás átrendeződése. Igazat kell adni Pokorni Zoltánnak, aki
azt nyilatkozta nemrég a Heti Válaszban a tankönyvekkel kapcsolatosan: „Az iskola életét nem
29

Pillók Péter-Szécsi Judit: társadalmi jövedelemtranszferek hatása az egyszülős családok helyzetére, in: Riport a
családokról A család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet kutatási eredményei 2015. szerkesztette: Földvári
Mónika és Tomposné Hakkel Tünde, Budapest, 2016. L’Harmattan kiadó. 159-160.,177.o.
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a tananyag szervezi, hanem egy finom kulturális háló, hogy mire jut idő, energia, miben vagyok
motivált, mihez van kedvem, mit szoktam meg.”30 Ezzel egyszerre utalt a „rejtett tanterv”31
meglétére és arra, hogy mára nem az iskola a tudás hordozója, tehát egészen más funkciója lett
az iskolának, mint a XX. század végéig volt. Ezért a XXI. század kihívásainak megfelelően,
érdemes a családi életre nevelés és a társadalompolitika szolgálatába állítani a köznevelési
rendszert, hogy mindnyájan boldogabbak legyünk: diák, szülő és pedagógus egyaránt. Csukás
István fogalmazta meg egy interjújában32, hogy Alaptörvénybe foglalná a gyermekek gondtalan
gyermekkorához való jogát. A cél nemes, de eléréséhez ugyanakkor még számos más területen
kell eredményt elérni ahhoz, hogy a társadalom mentalitása megváltozzon és a családokra épülő
demográfiai modell eredményt érhessen el. Ez egy összehangolt stratégia révén több évtizedes
feladat, amihez az első lépések megtörténtek már az oktatásban és a családpolitika tekintetében
is, de még hosszú az út a trendek megváltoztatásáig. A média felelőssége kimagasló a
tekintetben, hogy milyen férfi és nő ideállt közvetít. Össztársadalmi összefogás nélkül ez nem
képzelhető el.

30

Heti válasz XVI. évfolyam, 37.szám, „Alábecsüljük a netes veszélyeket”65.o.

31

A rejtett tanterv fogalmát elsőként Philip W. Jackson vezette be egy 1968-ban megjelent könyvében (Life in
Classrooms).

32

Nálunk a gyerekek profitáltak a cenzúrából, interjú Csukás Istvánnal, Origo, 2016.
http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20160331-csukas-istvan-80-eves-szuletesnap-interju-bagameri-susupom-pom.html
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A család válságának okai - közgazdász-szemmel
Dr. Botos Kata

A család a gazdaság és társadalom alapegysége volt, évezredeken át. Annak, hogy ma
válságban van, számos okát találhatjuk. Szerepet játszik benne a politika változása, a liberális
berendezkedés és eszmerendszer, a női emancipáció, a szekularizáció és a vallástalanság
terjedése a fejlett országokban, a technikai haladás, a gyógyszeripar fejlődése, a jogrend
változása, és nem utolsó sorban a gazdasági rendszerek változása. (Többes számban beszélek,
mert több „rendszerváltozásnak” is szerepe volt benne.
A család helyzete – Keleten
Minket elsősorban a magyar társadalom érdekel. Mondhatjuk, azok a sajátos okok, amelyek
a Lajtától keletre eső földrészünket jellemezték az elmúlt több, mint fél évszázadban.
Ugyanakkor, nem vonhatjuk ki magunkat a világtendenciák alól.
Az első, ami egy magyar társadalomkutatónak az eszébe jut, az a kommunista kísérlet
roppant kártékony hatása. Nem is az ideológia által okozott elméleti károkra, (pl. Engelsnek a
családról alkotott nézeteire) gondolok most, hanem a gyakorlatra, amit a szocialista
gazdálkodás magával hozott. A sztálini rendszerben a termelőeszközök tulajdonától
gyakorlatilag mindenkit megfosztottak, ha tetszik, a társadalom egésze proletarizálódott. Nem
létezhetett más családmodell, mint a kétkeresős. Úgy voltak beállítva a megélhetési költségeket
fedező bérek. Nem lehetett másképp megélni, csak családban. Egyedül ugyanis meglehetősen
nehéz volt fenntartani egy önálló háztartást. Még akkor is, amikor - kezdetekben - viszonylag
olcsók voltak a lakbérek. Viszont nem is volt lakás! Az albérletben, társbérletben nyomorgó
embereknek így nem volt túl sok esélyük a családalapításra. Később viszont, a magánerős
lakásépítkezések terjedésekor, anyagilag olyan erőfeszítést jelentett a lakás megszerzése,
esetleg egy magánerős építkezés, hogy abba tönkrement gyakran maga a házasság. Mire meglett
a ház, szétesett a család.
Az a tény, hogy a házaspár mindkét tagjának dolgoznia kellett, nem volt túl előnyös a férfinő kapcsolatra. Hiszen, ha valaki több időt tölt a munkahelyén, mint a családjával, lazulnak a
házastársi kötelékek. Kialakulnak a hasonló érdeklődésű társaságban az olyan kapcsolatok,
amelyek viszonylag gyorsan konvertálódhatnak szexuális viszonnyá is. A 8 óra munka, 8 óra
pihenés, 8 óra szórakozás gyakorlatilag sosem adatott meg a magyar dolgozónak… Ha a
jelentős utazási időket is beleszámoljuk, biztosan nem. A „szórakozás” egyébként is a
házimunkát jelentette. Mosni, főzni csak kellett a családra, s a bevásárlás sem volt éppen egy
élvezet a hiánygazdaságban. (Nem úgy, mint ma, amikor a plázákban való lődörgés
szórakoztató időtöltés sokak számára.) Legfeljebb a hét végi „szombat esti láz” jelentett az
ötvenes években változatosságot a fiataloknak - de nem a családos embereknek. Kire is hagyták
volna a gyereket, ha volt? Márpedig akkor még volt, a Ratkó - féle törvények eredményeként.
Az a generáció még - szándékból-e, kényszerből-e? - átlagban megszülte családonként a két
gyermeket. Mindenesetre ez alaposan lekötötte őket. A nagy társadalmi mobilitás
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következtében ugyanis a nagyszülők többnyire messze laktak, s a „baby-sitting” pedig ekkor
még nem jött divatba. (Miből is fizették volna…) Nem is beszélve arról, hogy sokan tartósan
távol dolgoztak a lakóhelyüktől. A „fekete vonat” vitte hozta őket hetente, havonta, s
munkásszállások priccsein aludtak. Olyan albérletek is léteztek, amelyek valójában ágybérletet
jelentettek, sőt, volt, hogy egy ágyon osztozott a tartósan a nappali, illetve az éjszakás
műszakban dolgozó személy. (Ez nem valami 19. századi naturalista regény, hanem a 20.
század szocialista Budapestjének - személyes tapasztalaton alapuló - valósága volt!) Így, noha
az ötvenes-hatvanas években még a családos életforma volt általános a magyar társadalomban,
ez inkább volt kényszert, mint választáseredménye. A szexuális élet lehetősége is korlátozott
volt. Ez szintén a házasságba „terelt”. A társadalmi morál még elítélte a házasságon kívüli
kapcsolatokat. Még akkor is, amikor a Ratkó - korszakban megszületett a jelmondat: „Lánynak
szülni dicsőség, asszonynak szülni kötelesség.” Házasságot kötöttek tehát emberek, de a
gyerekeik számára ifjúságuk nagyobbik részében nem a család, hanem a közösségi
intézmények jelentették az életteret. A család szerepe a nevelésben nemigen bontakozhatott ki.
Különösen, amikor az 1968-as felemás reform piaci elemeket vitt bele a gazdálkodásba. Míg
az ötvenes években a mindenféle taggyűlések, párt- és szakszervezeti gyűlések, békeaktivisták
röpgyűlései, felvonulások kényszerű együttlétei hosszabbították meg a családtól távol töltött
időt, a piaci elemek bevezetése a gazdálkodásba 1968 után önkéntessé tette a távollétet a
családtól. Most már a magyar állampolgárok nem egy, de két műszakban is dolgoztak: a háztáji
gazdaságok, a gazdasági munkaközösségek, a vállalati gazdasági munkaközösségek kereteiben.
A házasélet szinte futó kaland lett számukra, alig jutott rá idő. Otthon a nőkre hárult
gyakorlatilag minden teher, számukra ez volt a „második műszak”, míg a férj meg „hajtotta a
melóját” munkaidő után is. (Csak utalásszerűen jegyzem meg, hogy nagy valószínűséggel
ennek tulajdonítható a sokkal magasabb férfi-halandóság hazánkban, amint azt a SkrabskyKopp házaspár tanulmányai már néhány évtizede ki is mutatták.) Nem lehet büntetlenül két
műszakot csinálni nap - mint nap. Más volt ez, mint az un. maszek élet Nyugaton. Nyilván ott
sincs kötött munkaidő, ott se feltétlenül 8 órát tölt vállalkozásában a tulajdonos, - de az
mégiscsak egy magán- vállalkozás. A szocializmusban azonban kétfelé kellett megfelelni, ha
egyről a kettőre akart jutni a család. Dolgozni kellett a munkahelyen is, még ha az esetleg csak
puszta jelenlétet jelentett is a munkahelyen - hiszen ebbe is el lehet fáradni-, aztán meg a
szocialista „fél - magánvállalkozási” formákban.
Egy nagy tehertétel volt a lakás-szerzés a családok számára. Mivel a hatvanas évektől
(vidéken) gyakorlatilag megszűnt az állami lakásépítés, és csak a magánerős, kalákás,
hitelfelvétellel megvalósuló otthonteremtésre lehetett alapozni, ez a hétvégeken is munkát
jelentett. A hetvenes években ugyan voltak állami lakásprogramok - bár ilyen formában ne
lettek volna! - csak keveset enyhítettek a lakásgondokon. A házgyári lakótelepek – a
nagyvárosok perifériáin, s Budapesten főleg - új városrészeket hoztak létre, - vagy lerombolták
a régit, (mint sajnálatos módon, Óbudán), s annak helyére a panel- lakásokat építettek. Ezek
azonban vagy káder-dűlők lettek, vagy nem kevés pénzzel, OTP hitel vállalásával voltak
megszerezhetők. Azaz, igen nagy erőfeszítésre ösztönöztek az ehhez szükséges pénz
megszerzésére, ami megint csak a családi élet rovására történt. Nem tagadható, hogy ezek a
lakásépítkezések nagyobb komfort-szintet biztosítottak, mint a korábbi megoldások, de egyben
olyan beosztású és méretű lakásokat eredményeztek, amelyek nem kedveztek a nagy
családoknak. A hagyományos életformában - amelynek nyomait a vidéki településeken,
falvakban, tanyákban még láthatjuk- a kis ház-nagy ház épületegyüttesek voltak a jellemzőek.
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Az idősebb generáció a fiatalabbakkal egy portán élt, csak egy kisebb építményben. Így a nagycsaládi munkamegosztás lehetséges volt.
Akinek módja volt rá, az a szocializmusban is igyekezett kiszabadulni a panelek
szürkeségéből. Ha másképp nem, hát vett egy kis hétvégi telket. Ide vonult ki pihenni a
famíliával, (ha volt családja,) hogy egy kis természet-közeliséget élvezzen. A Hatalom nem is
ellenezte: így a korábbi hagyományos társadalmi együttlétek megszűntek. Individualizálódott
a társadalom, amit a szocialista központi társadalom-irányításnak jól jött. Ha emberek nem
jönnek össze, csak ellenőrzött alkalmakra, akkor nem is tudnak együtt gondolkodni sorsukon.
Millió és millió egyéni sors tehát nem ötvöződik véletlenül se civil cselekvési programmá.
Különösen nem politikai cselekvéssé! Ez a felfogás a gulyás kommunizmus időszakát
messzemenően jellemezte.
Egyébként, bár szinte mindenki törekedett ilyen dácsa tulajdon szerzésre, és valóban számos
városias település körül létre is jöttek kis manó-házak, bádogviskók telepei, azért ez nem volt
minden réteg számára elérhető. (Később ugyan, egyes társadalmi csoportok vagyonosodása
eredményeként komoly létesítmények is szolgáltak jobb helyeken hétvégi házként. Napjainkra
gyakran ezekből lettek a népszerű bolygó-városrészek.)
De nem is a gazdasági körülmények voltak azok, amelyek már ekkor elvezettek a keleteurópai közegben a család válságához. Az biztos, hogy ez a papa – mama - gyerek kiscsaládos
modell, bár még a társadalomszerkezet alapegysége volt, mint ahogy Nyugaton is, már nem
gazdasági szükségszerűséget jelentett. Különösen, ami a gyermekvállalást illeti. Döntés kérdése
lett, hogy kicsi, vagy kocsi? Részben valóban az anyagi nehézségek, részben azonban az
általános felfogás változása volt a fő ok, amely a minél kényelmesebb, komfortosabb élet utáni
sóvárgást első helyre tette, szemben a család iránti vággyal.
Megtette aztán a magáét a szocializmus vallásellenessége is. Az agresszívabb antiklerikális
propaganda idején a megfélemlítés, később a csendben beszivárgó liberalizmus volt
eredményes a magyar társadalomban. Esettanulmány jelleggel lehet nyomon követni a lassú
méreg rombolását a társadalomban. Volt olyan család, ahol a hatvanas években született
gyermekeket még megkeresztelték, később harmadik gyereket azonban már nem, mondván,
hogy majd ha felnő, választ magának világnézetet. Ez a liberális hozzáállás, mely a puha
diktatúrában úrrá lett, a valláserkölcsi nevelés kiiktatásával oldotta azokat a fékeket, amelyek a
bűn fogalmához kötődve, az abortuszt, válást, sőt adott esetben a fogamzásgátló eszközök
használatát is tiltották. Így a gyerekvállalási hajlandóság egyre csökkent. Ez már nem a
szocialista, hanem a liberális eszmerendszer „eredménye” volt. Jogilag legálissá vált,
társadalmi szokássá lett az abortusz. Csak néhány megszállott, nemzetben gondolkodó író
tiltakozott kétségbeesetten e „nemzetfogyást” eredményező magatartás ellen. De hiszen, ha
valami bűn, akkor azt a társadalomnak el kellene ítélnie. Ha nem teszi, úgy tűnik, nem bűn. Ha
nem bűn, sőt, a jog megengedi, akkor szabad elkövetni. Ha kényelmesebb így az élet, miért ne
követnék ezt az utat? Egy alapvetően evilági létre berendezkedett társadalomban, ahol az
élvezetek maximalizálása a célfüggvény, széles tömegek meg is teszik. A családok, bár akkor
még tömegesen nem estek szét, de már egyre kevésbé vállaltak gyereket. Az abortuszok száma
is hatalmasra nőtt. Megismétlem: ez nem csak kelet-európai jelenség. A politika csak rásegített
nálunk a világtendenciákra.
A hetvenes években néhány lelkes magyar gondolkodó – élükön az író Fekete Gyulával küzdött végső soron eredményesen a gyermekgondozási segély intézményének bevezetésért,
ami a nemzetközi gyakorlatot tekintve is komoly szociálpolitikai intézmény volt. Ez az állami
intézkedés kissé lassította – de sajnos, meg nem állította- a születések csökkenésének
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folyamatát. A rendszerváltozás után viszont rohamos csökkenést tapasztalunk a megszületett
gyermekek számában. Ez a trendváltás olyan markáns, hogy nem lehet nem eredeztetni a
politikai változásokból! A rendszerváltozással olyan hatalmas lökést kapott a liberális
ideológia terjedése, amilyenre a korábbi lappangó, beszivárgó nézetek idején nem volt példa.
A házasságok felbomlása, a gyermektelenek, egyedülállók nagy hányada, a késői
házasságkötések - és így a társadalom elöregedése - katasztrofális tendenciákat vetettek előre
1990 után. Nem lehet ezt mással magyarázni, mint a rendszerváltás kapcsán nyíltan uralkodóvá
váló liberális ideológiával. A vágyott Nyugathoz való vissza-csatlakozásunk egy nagy ugrással
az ott általános nézetek csaknem kritikátlan átvételét is jelentette. A nagy ugrás jellemzően a
gyerekvállalás visszaesésében tapasztalható.
De természetesen a hirtelen bekövetkezett létbizonytalanság is hatalmas mértékben
hozzájárult a trend élesedéséhez. Hiszen ki merne családalapításra vállalkozni, amikor
százezrek válnak hirtelen munkanélkülivé.
A család helyzete – Nyugaton
A társadalom átalakulása a XX. században Európa másik felében is rohamos léptekkel
haladt.
A korábbi időkben a szexualitás megélésének társadalmilag szentesített „helyszíne” ott is a
család volt. Napjainkra azonban a szexualitás szabad kiélését példává emeli a teljes médiakomplexum. Azok a jelenségek, amelyekkel a magyar társadalomban találkozunk, többkevesebb változással valamennyi OECD országban megtalálhatók. A liberális, szabados
erkölcsiség már jó ideje ott is uralkodó.
Léteztek természetesen már az időszámításunk előtti korokban is hetéra-életet élők, akik
testük eladásából éltek, de ezt a társadalom általában nem övezte elismeréssel (legfeljebb
néhány nagy civilizáció hanyatló szakaszában). Az elmúlt évezredekben a vallási és jogi
„felépítmény” szabályozta ezt a kérdést. A kereszténység elterjedésével Európában az Egyház
szabott morális kereteket. Nagy Szent Gergely pápa megszüntette a cuncubinatus (ágyasság,
vadházasság) intézményét. A tízparancsolaton alapuló vallási szabályok megerősítették a
monogám házasságot. A polgári világ aztán ugyancsak megerősítette a jogi keretet. A
magántulajdon áthagyományozásánál a törvényes gyerekeket vette alapul, a fattyúk sorsa
gazdaságilag bizonytalan, társadalmilag alacsonyabb rendű volt. A normától való eltérés
természetesen létező gyakorlat volt, de a házasság volt a norma. A közmorál jelentős
szabályozó erőt jelentett. A szexualitás esetleges „nem kívánatos gyümölcseként” jelentkező
gyermekáldás mindenki előtt nyilvánvalóvá tette a félrelépést, a normától való eltérést, s ennek
veszélye nagy visszatartó erővel bírt. Annál inkább, mert többnyire nyomorúságos sors volt a
megesett lányok osztályrésze. Gondoljunk csak Arany János Tengerihántás című balladájára,
amelyben a szegény, elcsábított árva lány szívszorító történetével hívja fel a mesélő a figyelmet
rá: „Ti leányok, ne tegyétek!” Vagy Raymond: Parasztok c. regényére, ahol a pap-csábító leányt
ruhátlanul, mézbe, tollba forgatva hajszolják végig a falun.
A házasság ugyanakkor a nők jelentős alárendeltségét eredményezte. A férfijogú
társadalmakban a nő erős függésben volt férjétől, apjától. A férjhez menetel gyakorlatilag
kényszer, s korántsem szabad döntés volt. A felvilágosodás korának szellemi áramlatai a 19.
században végül a női emancipáció mozgalmához vezettek. Azt ugyan nem lehet állítani, hogy
annak idején sokkal több boldogtalan ember volt a rosszul sikerült házasságok miatt, mint ma
a kényszerű magányos életek következtében, bár ennek felmérése, megbecsülése roppant
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nehéz. Tény azonban, hogy azáltal vált elevenné az emancipáció iránti küzdelem, hogy
megvalósult a nők munkába állása, önálló munkapiaci megjelenése. Előbb kényszerítette ki a
munkapiacra a még házasságban élő nőket is a szükség, mint ahogy az emancipáció sikereket
ért volna el. Ezért is indult meg az egyenlő munkáért egyenlő bért követelő mozgalom. (Ami
azért azóta se valósult meg a maga teljességében). Az emancipáció ennél természetesen sokkal
többre törekedett. A feministák a férfijogú társadalom megváltoztatását, a nők függetlenné
válását követelték. A szociális jogok, a munkajog fejlődésével, s a társadalombiztosítás lassú
kiépülésével, valamint a nők továbbtanulási lehetőségeinek szélesedésével egyre terjedt a
mozgalom hatása. A nők sikerrel kivívták maguknak, - kissé kesernyésen fogalmazva-, hogy
családjuk szolgálata helyett egy gépsor, vagy egy hivatal rabszolgái legyenek. (Ahogy erre
Chesterton némi megütközéssel utalt a „Mi a bajom a világgal?” című. munkájában.)
Vagyis a a polgári jogrend változása, a liberalizmus eszmevilága, valamint a vallások
visszaszorulása a felelős a jelen társadalmi trendekért.
A jogrend fejlődése mellett van a technológia fejlődésének is szerepe a család, és ezen belül
a gyermekvállalás ilyen negatív alakulásában. A technikai fejlődés könnyebbé tette a nehéz
fizikai munkát, s így munkahelyet teremtett a nőknek is. Ez vált az emancipációs mozgalmak
alapjává. De egészen konkrétan a biológiai, gyógyszeripari kutatások fejlődése hozható
kapcsolatba a társadalmi folyamatokkal. Ha a nők felszabadultak a teherbe esés fenyegetésétől,
könnyebben létesítettek szexuális kapcsolatokat. A jogrend legálissá tette a terhességmegelőzést célzó szerek használatát, a technológia pedig kifejlesztette ezeknek eszközeit
(amelyeknek rövid távon kevés mellékhatása tapasztalható) Így a szexualitás kiéléséhez nem
volt a továbbiakban elkerülhetetlen a családi keret. Hiszen most már az se kell, hogy a kakukk
más fészekbe tegye tojásait. (A régebbi „bölcsködés” is azt mondta, „minek házasodjam, amíg
másnak is van felesége”) A szexuális piacon önmagukat szabadon kínáló nők fölöslegessé
tesznek mindenfajta elköteleződést. Igaz, így is van némi kockázat a promiszkuitásban, lehet
súlyos, olykor halálos betegséget is kapni. De a társadalom nem ítéli el az így élőket. A jog
megengedő, tehát csak a megfelelő alkalom és hely kell. Ha a gazdaság amúgy is afelé terelt,
hogy kinek - kinek minél hamarabb legyen saját lakása, akkor a helyszín is könnyen adott. Gond
egy szál se. Ma nálam, holnap nálad találkozunk.
A nők „felszabadulása” a szexualitás nem kívánatos következményeinek vállalásától, a
szabadosság előszobája lett. Az ezzel élő nők erősen rombolták ugyanakkor a konzervatívabb
hozzáállású nőtársaik esélyét a pár találásra. Így gyakran azok maradtak/ maradnak pártában,
akik konzervatívabb világszemlélettel élnek, és házasság keretében szívesen vállalnának több
gyermeket is. Férfitársaikat azonban ők kevésbé vonzzák. A házasság bizony elköteleződés,
tehervállalás, különösen, ha gyerekek is vannak.
Számos férfi él ezért a „mama-hotelben”, a szüleinél, vagy ha megengedheti magának
anyagilag, függetlenként. A média ugyancsak a szinglik nagyobb önmegvalósítási lehetőségeit
sugallja. Eléggé szemellenzősen, sok jó szándékú ember is támadja a szingli nőket, mintha
azok puszta önzésből utasítanák el a gyermekvállalással járó terheket. Pedig ennek gyakran
éppen az a megfontolás is oka lehet, hogy a vak világba nem óhajtanak gyereket szülni, ha nincs
stabil párkapcsolatra remény. Felelősségteljesen úgy vélik, hogy a gyereknek apa és anya kell
egészséges felnőtté neveléséhez.
Tisztelet ezeknek a nőknek, hiszen a gyermeket nem saját játékszerüknek, öltöztető
babájuknak tekintik. Ezzel azonban maguknak nehéz, magányos életet kódolnak be. A kényszer
- szinglik számára éppen ezért meglehetősen zavaró az új keletű kampány a gyermekvállalásért,
noha az társadalmilag nézve messzemenően indokolt. Hiszen sokukon nem múlna a
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gyerekvállalás, ha lenne elköteleződésre hajlamos társ. Kevés kifejezőbb írást olvastam erről,
mint egy költőnő friss versét 2016-ból:
„Mész nap nap után szarakodni a céghez,
helytállsz magadért, hogyha durva a harc,
s megrándul a szád, ha tántika kérdez,
szép, hogy hivatás, de babát nem akarsz?”
/Kiss Judit Ágnes: Szingli/
A házasság, a család válsága ezekben a tényekben gyökerezik. Igazuk van tehát
mindazoknak, akik a válság okát nem alapvetően gazdasági kérdésekben, hanem az
áldozatvállalás maximális elutasításában, a hagyományos vallási értékrend meggyengülésében,
a túlzott anyagiasságban, a liberális eszmék („Az én testem az én testem” stb.)
elhatalmasodásában látják. Mégis, úgy látom, a dolgok mélyebb gyökere nem itt van.
Gazdasági rendszerek szerepe
Nem tulajdoníthatjuk a folyamatok eredményét kizárólag a feminista aktivisták, de még a
liberális eszmerendszer túlsúlyra jutása sikerének sem. Lássuk be ugyanis, hogy ezek az eszmék
azért juthattak túlsúlyra, mert a család már nem volt olyan nélkülözhetetlen a megélhetéshez.
A család szétesése magának a kapitalista gazdálkodásnak, a tőkének kedvez, Mondhatjuk, a
tőke érdeke.
Alapvető gazdasági rendszerbeli változások mozgatják e társadalmi folyamatokat.
Igaz, a kapitalizmus felvirágzása és a felvilágosodás demokratikus mozgalmai párban jártak,
de mégse csupán a demokrácia jogrendszerére vezetném vissza, mint végső okra a család
válságát. A jogot emberek alkotják. Ugye, nem gondolhatjuk komolyan, hogy a nagy lobbierővel bíró csoportok érdekeinek ellenére alakult volna a jogrend így, ahogy alakult? Az
atomizált társadalom a kapitalizmus érdekében áll. A magyarázatot valahol itt kell keresnünk.
A kapitalizmus - és a technológiai haladás - egy furcsa helyzetet hozott létre. Minél kisebb
a társadalom alapegysége, a család, - esetleg csupán egyetlen egyénre csökken le a háztartás , annál több keresletet teremt, annál jobban elmélyíti a piacot. Annál több lakás, hűtőgép, bútor,
Tv szükséges, minél kisebb egységekre bomlik szét a társadalom. Ha minden egyes személy
külön, komplett otthonban lakik, nyilván az a legkedvezőbb a tőkének. Annál több tartós
fogyasztási cikkre lesz szükség, a lakások építéséhez annál több szakmunkára, szolgáltatásra,
vagyis, annál jobban szélesedik - mélyül a piac. Ez egyben több munkaerőre is igényt támaszt.
Csakhogy, ehhez el is kell akkor menni minden egyednek - nemre, korra függetlenül- dolgozni,
hiszen meg kell venni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket korábban évezredeken át a család
nyújtott. Ez a tömeges munkaerőpiacra özönlés a tőkének távolról se baj, sőt, kedvező, mert
olcsóvá teszi a munkaerőt, a jelentős túlkínálat miatt.
A családi keretekben folyó gazdálkodás célja a szükségletek kielégítése volt. Ez azonban ma
csak mellékterméke a profit-termelésnek. A kapitalizmus, a „capital”, a tőke logikáját követő
rendszer. A tőketulajdonost a profit termelése érdekli. Ha teheti, nem családos, gyermekes
egyedeket választ a munkaerő piacról, - azzal csak gond lehet. (Még otthon talál maradni beteg
gyerekével!)
Mivel megteremtődött a szolgáltató társadalom, pénzért szinte valóban minden olyan
szolgáltatást megvehetsz, amit a család kínált korábban. Kiépülnek a szolgáltatási iparok. Nem
is nagyon érdemes ezek után otthon dolgozni, befőzni, hiszen olcsóbban jössz ki, ha egy
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áruházláncban tömegáron megveszed, mondjuk, a meggybefőttet. Életünk minden eleme üzleti
aktussá vált. Enni a kantinban eszünk, vagy a gyors étteremben, a gyerek az iskolában, vagy a
Mc Donalds ben, - mosni kimos a mosógép - azt bekészíteni egy férfi is képes-, vagy a mosoda.
A szexről meg már beszéltünk. Ingyen, de pénzért is kapható. (Az 5-ös út mentén, ahol hetente
járok, minden behajtásnál ott ácsorognak a rikító ruhás lányok.)
Ráadásul a pénzért vett szolgáltatások - természetesen a fehér gazdaságban, nem a
szürkében-, belekerülnek a GDP-be. Amit otthon végzel, az nem. Ha az Unió méri a
költségvetési hiányt, a GDP-hez hasonlítja. Lehetetlen így, hogy a politikának is ne az legyen
az érdeke, hogy a családi megoldások helyett a piaci megoldásokat válasszák az emberek!
Aligha gondolja ezt meg tudatosan bárki. De benne van a rendszerben. A hétköznapi
racionalitást követik az emberek, az ösztönös gazdálkodók. Minek termesszenek bármit is, ha
olcsóbb a kínai, a Lidl-ben, Tescoban, Auchanben. Minek otthon főzni, ha házhoz szállítást
lehet rendelni. Minek elolvasni a kötelező olvasmányokat, a Háború és békét, vagy a Kőszívű
ember fiait, ha filmen is megnézhetem. Egy-két óra csupán, videón, DVD-n, kényelmesen.
Az ember ésszel él… Igaz, számos polgár nem feltétlenül tudja a felszabaduló idejét értelmes
foglalatossággal kitölteni. Még több TV-t néz, még több virtuális világbeli információt gyűjt
be. Még jobban kiszolgáltatottá válik a manipulációnak, ami a médián keresztül özönlik ránk.
Ahelyett, hogy minőségi tudást adna át gyermekeinek, velük foglalkozva, üzeneteket ír a
Facebookon. Ez kényelmesebb, bármikor abbahagyható. A gyerek, ha sír, nem hallgattatható
el egy mozdulattal. (Vagy igen?! Olykor a bűnügyi rovatban olvashatunk ilyesmit…)
Sajnos a családok szétverésének tendenciája világméretű jelenség. Sokan látják ennek káros
voltát, de kevés az ezt megállító cselekvés. A lelki elszegényedés, a kényelmesség, de sokszor
a bizonytalanság is a jövőt illetően akadálya ennek. Nehéz is elhinni, hogy az emberek
tömegesen - megismétlem: tömegesen – visszaforduljanak a család ideáljához, hacsak nincs
erre általános anyagi késztetés, és nincs egy mindent átfogó szellemi forradalom. Amíg így is
lehet élni, és így kényelmesebb, s amíg a csak a mának élő, erkölcsi gátlásokkal alig bíró
emberek alkotják a társadalom zömét, nem várható változás.
Mit lehet akkor mégis tenni?
Változást a helyzeten nagy valószínűséggel csak akkor láthatunk, ha széles tömegek számára
érték lesz a család, a gyermek, és nem csupán a vékony vallásos társadalmi réteg gondolkodik
így. A házaspárok a gyerekkel válnak családdá. Ha a társadalom ismét értéknek tekinti a
családot az értékké válik, és nem csak a hagyományos értékrend miatt, hanem akkor, ha kiderül,
hogy a társadalom anyagilag is értékeli, hogy gyermekeket neveltem fel. Itt nem arra kell
gondolnunk, hogy „pénzért szülünk.” Természetesen, a gyermekek utáni szociális juttatások
emelése helyes dolog, hiszen nyilvánvalóan közérdek a felnevelésük. A jövő generációra a
társadalom minden tagjának szüksége van, már csak azért is, mert mindenki megöregszik, s
csak az a közösség tud jövedelmet termelni idős korában az eltartására, amelyet a mai gyerekek
képviselnek majd, amikor munkaképes korba kerülnek. Mindez nem azonnal megy át a
köztudatba, de lassan, egy hosszabb folyamat eredményeként megvalósulhat.
Szakítani kell azzal az individualizmus makacson tovább élő gondolatával-, hogy majd
magamnak félreteszek öreg koromra. Meg hogy magamnak fizetem a nyugdíjjárulékot, ezért jár
nekem a nyugdíj. Ez a dolog korántsem így van, Amíg ezt a társadalom nem fogja fel, addig a
család intézménye - amely a legalkalmasabb a gyermekek nevelésére-, nem tud ismét
megerősödni.
Szükséges, hogy a legegyszerűbb ember is érzékelje, szüksége van a gyerekre. Neki,
konkrétan, hasznos, ha van. Nem lehet csupán az érzelmekre hagyatkozni. Érzelem nélküli
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gyermekvállalás természetesen csak puszta üzlet lenne. Nem erről van szó! Csak az vállaljon
gyermeket, aki akar, s azt fel is akarja nevelni. De hogy akarjon, ahhoz hasznos rásegítés, hogy
végül is ez előnyére válik élete folyamán. Oka van a mai helyzetnek a gazdasági folyamatokban
is. Nem kizárólag azokban: de bizonyos, hogy ha ma is szükség lenne a családra a gazdasági
életben, ha ma sem lehetne működtetni a gazdaságot a család nélkül, nem lenne ekkora válság.
Ez esetben az intézmény fennmaradt volna, virágzóbban, mint jelenleg. A régi időkben az étel,
ital, ruházat, gyermeknevelés színtere volt a család. Ma ezek „társadalmasításra” kerültek
Ma rengeteg hátránnyal jár a családos lét. Nem szívesen alkalmazzák például a gyerekes
anyákat. Bérük elmarad a férfiakétól és gyermektelen társaikétól, s így nyugdíjuk is
alacsonyabb lesz. Most és majdan is terhet viselnek. Ez óriási igazságtalanság. Ha olyan
gyermekfedezetű nyugdíjrendszert vezetnénk be, amelyben a nyugdíj egy része a felnevelt és
taníttatott gyermekek után jár, lassan észrevennék az emberek ennek tartós előnyeit- túl azon,
hogy örömöt találnak a gyermekben. „Vannak gyermekeim, és jobb lesz tőle a nyugdíjam!” De
a cégeknél is be lehet vezetni családbarát megoldásokat, úgy, hogy az kölcsönösen előnyös
legyen. Kiderülhet, hogy versenyképesebb vagyok egy otthonról dolgozó kismamával,
anyukával, apukával - mert számos rezsiterhet az magára vállal, utazási költséget megspórol. A
modern technika ezt számos területen egyébként lehetővé is teszi. Vagyis a családbarát
munkahelyek kifizetődőek is lesznek egyben! Erre az állam is rásegíthet, megfelelő
szabályozással (pl. differenciált járulékfizetéssel, szocho-val). Ha kiderül a családok számára
is, hogy számos otthon végzett szolgáltatás sokkal jobb minőségű, s érdemes otthon
„vacakolni” vele. Ha kiderül, hogy munkahelyet találni nehéz, de esetleg van mód az otthon
végzett munkával takarékosabb életvitelt elérni, s így kevesebből is jobban ki lehet jönni, akkor
számos családbarát megoldás életképes lesz.
Ez a megközelítés természetesen nagyon jelentős szellemi fordulattal is kell, hogy járjon. A
túlzó egyéni igények visszafogásával, a fáradságos munkák felvállalásával („buddhista
közgazdaságtannal…”). Ha a társadalomban egyre világosabban látszik, hogy az ilyen
közösségek elégedettebbek és boldogabbak, reménykedhetünk, hogy követőkre találnak. Ez a
gyermekvállalás növekedését, a válások csökkenését, a kiegyensúlyozottabb generáció
felnövekedését eredményezheti. Nem gyorsan. Lassan, de biztosan.
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Családfelfogások változása
Botos Máté

Az európai családtípusokat a 19. században leíró1 Frédéric Le Play – aki elsőként állapította
meg, hogy a kelet-európai síkságon élő, többgenerációs, patriarkálisnak nevezett család
jelensége Nyugat-Európa felé haladva egyre ritkábbá válik – egyik legfontosabb felismerése
volt, hogy a társadalmakat átalakítani szándékozó forradalmak mindenfajta tekintély ellen
lázadtak, a vallási ellen éppúgy, mint a politikai – királyi – tekintély ellen. Le Play mindebből
arra következtetett, hogy a jövőben a társadalmi felbomlás tovább folytatódik, mivel a
forradalmak újabb és újabb lerombolandó tekintélyeket céloznak majd meg, s ezek között
szükségszerűen ott lesz a családfő tekintélye is.2 A francia szociográfus egy másik művében
ugyan levezette, hogy az európai társadalom szükségszerűen hierarchikus, mert a
Tízparancsolaton nyugvó, és amennyiben a vallási elveket nem tartják tiszteletben, úgy a
társadalom további szétesése várható.3
Közel száz évvel Le Play után Emmanuel Todd több történeti és demográfiai vizsgálat után
megállapította, hogy a társadalom alapegységeiként definiált családok nem pusztán méretükben
vagy összetettségükben különböznek egymástól. A családtípusok lehetnek a közösségen
belülről választott párokból álló, azaz endogám jellegűek, illetve a közösségen kívülről
választott párokat elfogadó vagy előnyben részesítő, azaz exogám jellegűek. A családokat a
szokások, a szülők, vagy az egyéni döntések irányítják és szabályozzák, s ez különböző
típusokat hoz létre: autoriter, kommunitárius, vagy nukleáris4 családot.5 Todd kiemeli a
horizontális és vertikális kohézió jelentőségét is. Utóbbi esetben a generációk közötti
szolidaritás, együttélési hajlandóság és munkamegosztás jellemzi a közösséget, a horizontális
dimenzióban viszont az adott generáció (gyermekek, unokatestvérek) egymáshoz való kötődése
a jellemző. A kommunitárius típusú családok esetében mindkét dimenzióban erős a kötődés, a
hagyományos „nagycsaládot” ez a kohézió tartja ma is össze.
Fontos megjegyeznünk, hogy Todd a párhuzamosan létező családtípusok esetében sajátos
összefüggést lát a modernizálódó világ kihívására adott válasz és a jellemző családstruktúrák
esetében. A kommunitárius családokban a vagyon megosztását és az egalitárius ideológiákat
könnyebben tolerálják vagy támogatják, mint a nukleáris, vagy az autoriter típusok esetében.
1

Frédéric Le Play: Ouvriers européens. Études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des
populations ouvrières de l’Europe, précédée d’un exposé de la méthode d’observations, Paris, Imprimerie
impériale, 1855, I-VI.

2

Frédéric Le Play: La Constitution de l’Angleterre considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les coutumes
de la paix sociale, précédée d’aperçus sommaires sur la nature du sol et l’histoire de la race, avec la collaboration
de M. A. Delaire, Tours, Alfred Mame et fils, 1875.

3

Frédéric Le Play: La Constitution essentielle de l’humanité. Exposé des principes et des coutumes qui créent la
prospérité ou la souffrance des nations, Tours, Alfred Mame et fils, 1881., 209. old.

4

A francia kifejezés a latin „nucleus”, azaz „mag” szóra vezethető vissza. A magyar szaknyelvben ez a terminus
honosodott meg.

5

Emmanuel Todd: La diversité du monde. Structures familiales et modernité. Éditions du Seuil, 1999. 46-51. old.
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Míg az autoriter típusokban szocializálódó számára a társadalom hierarchikus volta és
elitizmusa a modernizmusra adható válasznak, a nukleáris családokban nevelkedettek
többségében magától értetődően demokratikusnak és libertáriusnak vallják magukat. Todd
szerint tehát ez az alapja a politikai ideológiák elterjedésének, de a felekezeti
jellegzetességeknek is: a libertárius-demokratikus és nukleáris családok jellemzőek a protestáns
miliőben, ahol a kollektivista ideológiák a legkevésbé támogatottak. A protestáns társadalmakra
természetesen jellemző az autoriter típus megjelenése is. A kommunitárius családok főként a
katolikus és ortodox területeken jellemzőek, ez magyarázza a kollektivista ideológiák jelentős
támogatottságát is, illetve az autoriter típusok a tekintélyelvű rendszerek megjelenését. E
területeken a harmadik típus, a nukleáris család egalitárius változata a jellemző.6
A protestáns nyugati vagy észak-nyugati területeken a családok többsége a nukleáris
családmodellt követte az 1970-es évekig, azaz itt a szülői generáció a gyermekek
felnövekedésével és önálló családalapításával elszakad a következő – harmadik – nemzedéktől,
így ott a kétgenerációs modellek reprodukálódtak. Ebben a térségben a társadalmi együttélés
sokkal kisebb egységeket kezel, mint Európa többi részein. Ez jelentős mértékben megkönnyíti
a mobilitást is, hiszen az alacsony kohéziós szintű családok esetében az elvándorlás, mint
megoldás a túlnépesedésre sokkal gyakoribb, mint más családtípusok által dominált tájakon.
Ezzel szemben a kommunitárius, egalitárius, vagy autoriter típusok által meghatározható keleteurópai területeken az elvándorlás kevésbé jellemző, azaz a közösség tagjai inkább közös
áldozatvállalás révén, a megélhetési körülmények romlása árán is együtt maradnak. A két
szélsőségesen ellentétpárként említett térségben tehát a vagyonra, az örökségre,
következésképp a gazdálkodásra is másképp tekintenek.
A libertárius, illetve autoriter családtípusok domináns elterjedése a skandináv és angolszász,
illetve a kontinentális germán jog területével korrelál. Mindkét kategóriában a család egyik
jellemző sajtossága az, hogy a gyermekek közül az elsőszülött örökli a családi vagyon döntő
részét7, így lehetővé válik az, hogy a vagyon egyben marad, azaz a megélhetés folyamatosan
biztosított egy család számára. Az oldalági leszármazottak – akárcsak a lánygyermekek –
megélhetését az anyai hozomány, vagy más, szerzett javak biztosítják. Az angolszász rendszer
azonban nem zárja ki azt, hogy a társadalmi elit, azaz a földbirtokosok valamifajta kiegészítő
jövedelemmel bírjanak, tehát a vállalkozás nem összeegyeztethetetlen a nemesi kiváltságokkal.
Ez majd lehetővé teszi a 17. századtól a nemesség és polgárság összeolvadását.
A kommunitárius családokban az arányos vagy egyenlő osztás elve érvényesül, azaz a
gyermekek a szülői vagyonból mindannyian részesednek. Ez az osztó igazságosság elve alapján
működő társadalom azonban nem teszi lehetővé a családi vagyon csorbítatlan megőrzését, így
a tőke felhalmozódását is megnehezíti. A vegyes szokásjogokkal bíró országokban, mint
amilyen Franciaország is, a polgári jog bevezetésével egységesítik az örökösödési jogot,
bevezetve a kötelező osztás fogalmát. A napóleoni törvénykönyv ezen túlmenően azt is előírja,
hogy az örökhagyó nem zárhatja ki az örökségből a gyermekét (azaz nincs szankcionálási joga),
és a jog nem tesz különbséget házasságon belül, vagy kívül született gyermekek közt. Mindez
akár már néhány évtized múltán a birtokstruktúra elaprózódását, a tőkefelhalmozás
ellehetetlenülését eredményezi. Mindezek konfliktusos társadalmakat eredményeznek,
amelyek forradalmakban és az egalitárius elvek szélsőséges támogatásában mutatkoznak meg.

6

Emmanuel Todd: id. mű, 52-144. old.

7

Általában az apai örökség osztatlanul száll a mindenkori elsőszülött fiúgyermekre.
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A kelet-európai síkságon élő ortodox szláv népesség körében jellemző a közösségi érdek
elsődlegessége az egyéni érdekekkel szemben. A közösségi földek megművelése során a
földterületek rendszeres újraigazítása vagy újraelosztása nem alakít ki olyan tulajdonosi
szemléletet, mint Nyugat-, vagy Közép-Európában. Ezeken a területeken a családi gazdaságok
nem alakulnak ki, ennélfogva a polgárosodás folyamata is kezdetleges, ahogyan a
tőkefelhalmozása is lassú és nehézkes. Peter Laslett a családokat történelmi szempontból
vizsgálva azokat főként a háztartás-gazdaság különbségei alapján írta le, megkülönböztetve a
nukleáris családi háztartást a kiterjesztett nukleáris háztartásoktól. 8 A család gazdálkodási
szokásai tehát akár történeti-szociológiai kategorizációt is eredményezhetnek. Ugyanakkor, bár
kétségtelen, hogy a család definíciója a gazdálkodáson, a megélhetésen is jogosan alapul, a jogi
keretek talán ennél is fontosabbak.
A család a 19. század végéig szinte kizárólagosan a társadalom által elismert házasság
keretei között képzelhető el az európai civilizációban. A 18. század végéig a házasságkötés
kizárólag egyházi-felekezeti jellegű volt, ez azonban több problémát is felvetett. A keresztény
felekezetek közötti házasságok esetére a katolikus országokban - többnyire a 18. század elejétől
fogva – a törvények és rendelkezések9 a katolikus pap előtt kötendő szentségi házasságot írják
elő, a protestáns lelkész passzív asszisztenciája mellett.10 A házasságkötést követően a
gyermekek felekezeti hovatartozásának kérdése jelentette az újabb problémahalmazt. A
megkövetelt reverzális – mellyel a szülő, de különösen a katolikus férj kötelezte magát arra,
hogy gyermekei a katolikus vallásban neveltetnek – jelentősége csak a polgári anyakönyvezés
bevezetésével változott meg.11
A család hagyományosan tehát egyházjogilag, majd polgárjogilag is védendő intézménye
volt az európai civilizációnak. Ugyanakkor a katolikus és ortodox felek a házasságot Isten által
alapított szentségnek fogadják el, amely tehát felsőbbrendű, mint az emberi törvények alkotta
definíció. Azaz a szentségi házasság általában felbonthatatlan, szemben a polgári felfogással,

8

Richard Wall – Jean Robin - Peter Laslett: Family Forms in Historic Europe, Cambridge University Press,
Cambridge, 1983.

9

„Hazánkban már az 1715. július 28-ai, 1716. szeptember 13-ai, 1743. január 15-ei , 1753. december 22-ei és
1754. április 8-ai esztergomi érseki rendelkezések kimondták, hogy azokat a vegyes házasságokat, amelyekben
a katolikus fél szabad vallásgyakorlása, és a gyermekek katolikus nevelése nincs biztosítva, a papság ne áldja
meg.” Tanczik Balázs: EGYHÁZJOGI VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK CIVILJOGI HATÁSAI
MAGYARORSZÁGON A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN. Doktori értekezés, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, 2012. 123. o. (http://www.htk.ppke.hu/uploads/File/disszertaciok/Tanczik_Balazs_dissertatio.pdf ,
2016. október 10-i letöltés)

10

„Mind a Szentszék, mind a magyar püspökök veszélyesnek tartották a vegyes házasságokat. Ennek ellenére nem
tiltották azokat, sőt különféle előírásokat és engedményeket tettek a témában. V. Ferdinánd megadta a placetumot az 1841. április 30-ai Quas Vestro-ra, azaz a reverzális nélküli vegyes házasságok esetén a passzív
asszisztenciára és Lambruschini államtitkár ezzel együtt kiadott instrukciójára, azaz a tridenti forma nélküli,
protestáns lelkész előtt megkötött házasságok érvényességére. Utóbbit még a magyar országgyűlés is elfogadta,
azaz a civil jog beemelte a kánonjogot. Az 1868. évi LIII. tc. 9-11. §-ai azonban sértették kánonjogunkat: a
vegyes házasságok egyházi feltételeinek szabályozása nem állt az állam jogában.” Tanczik Balázs:
EGYHÁZJOGI VÁLTOZÁSOK ÉS AZOK CIVILJOGI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON A XIX. SZÁZAD
MÁSODIK FELÉBEN. Doktori értekezés tézisei, Budapest, 2012. 5-6. old.

11

Magyarországon az 1791. évi XXVI. t.-c útján (egészen 1868-ig) lehetővé tette az akkori törvényhozás, hogy
vegyes házasság esetében a katolikus apa gyermekei a nemre való különbség nélkül a törvény erejénél fogva
katolikusok legyenek, ha ellenben az anya katolikus, a törvény erejénél fogva csak a leánygyermekek
katolikusok, a fiúgyermekek ellenben apjuk vallását követhetik, de katolikusok is lehettek
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amely nem ismeri a szentség fogalmát, és a házasságot úgy értelmezi, mint a két fél között
létrejött kontraktust. A 19. század során kialakuló modern államok az anyakönyvezés
monopóliumának megteremtésével automatikusan szembekerülnek az isteni törvényre
hivatkozó társadalmi csoportokkal, és ez a folyamat a század második felében számos
konfliktus forrása lesz.12
A francia forradalom törekvése arra, hogy a házasságokat ne felekezeti aktusként definiálja,
valójában egy, már korábban – 1787-ben – bevezetett megoldásnak az általános érvényre
emelését jelentette. Két évvel a forradalom kitörése előtt ugyanis a franciaországi protestánsok
számára eltörölték azt a kötelezettséget, hogy a katolikus egyház feltételei és keretei között
kössenek házasságot13, s ezt a jogot az állami tisztségviselők kapják meg. A forradalom azonban
a lex specialist lex generalisszá változtatja, méghozzá a papság világi alkotmányának
bevezetésével14 előbb leszögezi, hogy az állam által elismert házasságkötéseket csak az
alkotmányos papság előtt lehet elvégezni (a többi, ettől eltérő cselekménynek nincs
jogkövetkezménye, azt az állam nem ismeri el). 1792-ben a Nemzetgyűlés előbb elfogadja a
válás bevezetését, majd kinyilvánítja általános jelleggel a házasságok polgári
anyakönyvezését.15 Ezzel visszavonhatatlanul megszűnik a korábbi szentségi házasság
dominanciája Nyugat-Európa legnagyobb lélekszámú államában és a forradalmi eszmék
terjedése során – főként a napóleoni háborúkat és az azt követő polgári törvénykezés
bevezetését követően – a polgári házasság állami elismerése következik be Európa minden más
országában is.
A polgárjogilag definiált családokat létrehozó keret, a házasság tehát átalakul, lehetővé téve
annak felbomlását és rekonstituálódását. Az Európában főként a katolikus fél által ellenzett,
egyoldalú megoldások végül valóban elvezetnek a házasság könnyebb felbonthatóságán
keresztül a családi kapcsolatok meggyengüléséhez. Az ily módon a felbomló házassággal
együtt a család is felbomlik, a családon belüli kohézió jelentősen sérül. A 19. század politikai
kultúrájában azonban a konzervatívnak minősülő házasság-védelmi álláspontok a nemzeti
érdekek, a sikeres és szükséges modernizáció akadályaiként jelentek meg, a korabeli
progresszió célkitűzéseivel pontosan ellentétben. A tradicionális álláspont apokaliptikus víziói
azonban nem voltak alaptalanok, amint azt a következő több mint egy évszázad visszaigazolta
a házasságok felbomlásának egyre növekvő arányával. A felbomló – mert jogszerűen könnyen
felbontható – házasságok sérült családokat, frusztrált egykori házastársakat, társadalmi és
egyéni szinten egyaránt káros, halmozódó sikertelenség-érzetet eredményeznek.16
A házasságnak szentségként való megjelenítése azonban azt is jelenti, hogy a teológia
fogalmaival élve „Isten képmására alkotott” emberek egyesülését, egy férfi és egy nő unióját a
társadalom kizárólagosnak fogadja el. A házasságnak – következésképp a családnak – másfajta
definíciója majd a 21. századig akkor sem lesz elképzelhető, amikor a házasság fogalma
szekularizálódik: az anyakönyvvezető előtt kötött házasságok forma szerint ugyanúgy egy férfi
12

Az ún. „kultúrharc” (mely Németországban, az Osztrák-Magyar Monarchiában, Franciaországban, Belgiumban,
Svájcban és más európai országokban is lezajlott) mindenütt a polgárjogi definíció elsődlegességét hirdette.

13

Mindez az 1685-ös királyi rendeletnek köszönhető, amely visszavonta a korábbi felekezeti ellenségeskedést
lezáró Nantes-i ediktumot.

14

1790. július 17-én.

15

Az 1792. szeptember 18-i törvény alapján.

16

Bővebben lásd: André Burguière, Christiane Klapisch-Zuber, Martine Segalen, Françoise Zonabend (dir),
Histoire de la famille, I-III, Paris, Armand Colin, 1986.
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és egy nő kapcsolatát jelentik, mint a keresztény kultúrkörben. A házasságnak ugyanis
elsődleges célja az utódok létrehozása és felnevelése, formalizált és társadalmilag támogatott
módon. A házasság mind jogi, mind vallási értelemben azt a célt szolgálta, hogy az egyéb
együttélési formákkal szemben, egyedül lehetséges alternatívát kínáljon, keretek és normák
közé kényszerítve az utódnemzés és –felnevelés, illetve az együttélés szabályait. A
házasságkötés révén ugyanis kizárható a tiltott17 endogám kapcsolatok létrejötte: az egyházi
előírások például kezdetben a hetedízigleni, később18 a negyedfokú rokoni kapcsolatokig tiltja
a felek házasodását.
A legújabb korig a válások tiltása miatt a családok gyakran együtt maradtak formálisan,
akkor is, amikor valójában a két fél közös akarata erre vonatkozóan nem állt fent. A polgári
házasságkötések bevezetésével19 lehetővé vált a már nem kívánt kapcsolatok törvényes
felbontása, és az újabb házasságok megkötése. Noha a mozaik-családok nem voltak
ismeretlenek a korábbi időszakokban sem, részint a nők esetében a szülési komplikációk során
fellépő elhalálozás miatt, részint a háborúkban elesett férjek miatt, a napjainkban egyre
gyakoribb többszülős mozaik-családok szinte ismeretlenek voltak. A házasságok a monogám
társadalmakban a gyászidőszak leteltét követően köthetők újra, az ilyen újraházasodást sem az
egyházi, sem a világi törvények nem akadályozzák. Mindez annál is inkább érthető, mert a
gyermekek felnevelésének anyagi fedezetét egykeresős modell nem tudta20 biztosítani.
A premodern európai társadalmakban a gyerekszám kiemelkedően magas a későbbi
korokhoz képest, hiszen fogamzásgátlás sem objektív (technikai), sem szubjektív
(valláserkölcsi-kulturális) okokból nem létezik; ugyanakkor a koraújkor végétől kezdve a 20.
század közepéig a magas fertilitási ráta mellett egyre csökken a gyermekkori halálozások
aránya. Így jelentős népességnövekedés indul meg az élelmezésügyi, lakhatási, egészségügyi
területeken fejlettebbnek nevezhető területeken.
A viktoriánus kor brit társadalmában általános a sok gyermek, mind a középosztály, mind a
munkásság soraiban. Amíg azonban az első réteg esetében a gyermekek eltartásának és
felnevelésének költségeit a pater familias, azaz a férj, mint „családfenntartó” biztosította, a
munkásrétegek köreiben általános jelenség volt a többkeresős modell. Ez a 19. század eleji
Angliában – a manchesteri típusú kapitalizmus korszakában – azt jelentette, hogy a férj mellett
a feleség jelentősen kevesebbet keresett, s ez a megkülönböztetés a 20. század közepéig
fennmaradt.21
A gyerekmunka – az alacsony bérek miatt – még a női munkánál is jövedelmezőbb volt, a
megélhetési költségek miatt azonban a szülők nem engedhették meg maguknak, hogy 7-8 éves
17

Az incesztus tiltása részben nyilvánvalóan a megfigyelt degenerálódás elkerülése érdekében, részben kulturális
hatásokból történt

18

A 13. századtól kezdve a kánonjog a negyedik fokú rokonságig tiltja a házasságkötést. A Code Napoleon viszont
majd a harmadfokú unokatestvérektől távolabbi rokonsági fokot engedélyezi.

19

Magyarországon erre először a 1894. évi XXXI. törvénycikk biztosít lehetőséget. Speciális megoldás az ún.
„ágytól, asztaltól elválás”, amely a házasság felbontása nélkül eredményez különélési lehetőséget. A magyar
jogban a két év különélés után a felek az elválasztásra vonatkozó ítélet felbontásra vonatkozó ítéletre
változtatását kérhették. Egyébiránt az életközösség visszaállítása a felek akaratából bármikor lehetséges.

20

És a 21. században sem feltétlenül tudja egy kereső a jövedelméből önmagát és gyermekét-gyermekeit
felnevelni.

21

„Amerikában pld. a férfi szakmunkás átlagos hetibére 1930-ban még 30, tanulatlan munkásé 27, a női
szakmunkásé pedig maximálisan 16 dollár volt.” Dózsa Ilona: A nők az osztálytársadalomban II., Korunk, 1932
június. (http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=1932&honap=6&cikk=5735, 2016. október 10-i letöltés)
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korú gyermekeiket otthon tartsák.22 Ennek okán az indusztrializáció korai korszakában az ipari
munkásság esetében a családi együttlét hiányában a kapcsolatok hanyatlásáról, a kötődés rövid
ideje miatt a kohézió gyengeségéről beszélhetünk. A preindusztriális társadalmakban a családi
munkamegosztásban a gyermekmunka természetesen elfogadott, ám a hangsúly a családi
munkamegosztáson van: az együtt végzett munka nem személytelenít el, sőt, erősíti a közösségi
összetartozás érzését.
Az archaikus társadalmakra épp ezért sokkal jellemzőbb a többgenerációs modellek
fennmaradása, hiszen itt a család idősebb és ifjabb tagjai egyaránt részt vállalnak a munkából.
Ez a foglalkoztatás mellett a szocializációs folyamatokat is jótékonyan erősíti, hiszen a gyermek
látja a szülőket munka közben. Ez a munkaerkölcs normarendszerének átörökítését teszi
lehetővé, ami a generációközi családi kapcsolatok szilárdságát, adott esetben (középosztálybeli
vállalkozói polgárság esetében) a történeti legitimációt is biztosítja. Az indusztriális, majd a
poszt-indusztriális társadalmak családjai számára azonban egyáltalán nem kedvez a kínálati
alapú gazdaság kialakulása.
Az önálló háztartások kialakításának igénye, az egyéni fogyasztási szokások kultúrájának
támogatása révén a nagyobb családok akkor is könnyen felbomlanak kisebb részekre, ha
egyébként ennek kulturális hagyományai igen erősek.23 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a
vagyoni állapot jelentős befolyással bír a családokban a vállalt gyerekszámra is. Míg a 19.
század első felének magas gyermekhalandósági rátája visszafogta a családok növekedését
(főként a munkásság és a parasztság esetében), az egyre több felnövekedett és önálló család
alapítására képes és alkalmas tagot számláló generáció egyre nagyobb élelmezési-lakhatási
nehézségekkel küzdött. A malthusianus paradigma értelmében, amely szerint24 a
népességnövekedés exponenciális, míg az élelmiszer-termelés növekedése lineáris haladvány
szerint változik, folyamatosan éleződő társadalmi konfliktusokat eredményez. Malthus ezért a
népességszám művi korlátozását javasolta.
A 19. század végétől bekövetkező életminőség-javulás a munkásság rétegeiben is azt
eredményezte, hogy a jóléti szint növekedésével fordítottan arányosan növekedett, azaz
csökkent a családonkénti átlagos gyermekszám. Más szóval, a viktoriánus – többgyermekes –
családmodellt lassan felváltja a két-három gyermekes család modellje, holott anyagi
lehetőségek szempontjából a szülők további gyermekeket is vállalhatnának – igaz, alacsonyabb
életminőségi mutatókkal az életkörülmények anyagi viszonyai tekintetében.
A házasságokra a 20. század elejéig jellemző, főként az alsóbb rétegekre, hogy általában az
azonos szociális státuszú, vagy társadalmi csoporthoz tartozó házastársakat választanak,
ráadásul a közvetlen közelből. A válás és az azt követő újraházasodás jellemzően a városi

22

A gyerekmunka tiltására az Egyesült Államokban – a szakszervezeti mozgalomnak köszönhetően 1836-tól
kezdődő követelések hatására – csak 1938-ban kerül sor.

23

Jellemző példa erre akár az ír, akár az olasz családi viszonyok átalakulása a 20. század második felében.

24

(Thomas Malthus): An Essay on the Principle of Population. London, 1798.
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lakosság köreiben jelentkezik,25 a vegyes vallású – vagy az Egyesült Államokban a különböző
bőrszínű – felek házassága ritka, de főként a 20. század második felében egyre gyakoribb. 26
A 19. század során a házasságkötés, következésképp a családalapítás ideje egyre inkább
kitolódik a18-20 éves korról a 25-26 éves korra a nők, 26-27 éves korra a férfiak esetében. A
jelenség hátterében több tényező hatóerejét fedezhetjük fel, mely közül a legjelentősebb
mindenképpen a születéskor várható átlagéletkor meghosszabbodása. A szülőképes kor is
emelkedik a nők esetében, ám a gyermekvállalás idejének kitolódása a 20. században majd ezt
a biológiai előnyt is korlátozni fogja. A házasságon kívüli született gyermekek száma a 20.
századig nem számottevő.
A polgári anyakönyvezés bevezetése ellenére a családokat alapvetően a keresztény
kultúrkörben meghatározott összetevőjűnek ismeri el minden állam: egy férfi és egy nő
házasságát hagyják jóvá, a bigámiát vagy a poligámiát büntetve. Az ilyen polgári aktusok során
regisztrált házasságokban született vagy oda örökbefogadott gyermekek alkotják a laicizált
felfogás szerint is a családot. Ám a többé nem isteni eredetűnek tekintett életközösség feltételei
jogszerűen változhatnak attól függően, hogy mit definiál a törvény házasság, házastárs, vagy
család alatt. Ez a folyamat a 20. század második felében indul el és válik az ezredforduló idejére
teljesen új tartalommal megtöltött intézménnyé.
A forradalmi átalakulások gyakran biztosítanak terepet arra, hogy a társas együttélés új
formái is megjelenhessenek, ám annak ellenére, hogy az orosz polgári (februári) forradalom és
a bolsevik hatalomátvétel időszakában számosan vannak, akik a család és a házasság új
fogalmai szerint akarnak élni – kommunákban, poliandriában, poligíniában, avagy az
élettársakat mindenfajta társadalmi konvenció mellőzésével váltogatva –, a szovjet rendszer
meglepően konzervatív módon helyreállítja a család polgári definícióját. Annak ellenére ugyan,
hogy a sztálini terror idején a későbbi kínai „kulturális forradalom” időszakában az emberi
viszonyokat a bizalmatlanság jellemzi – a kínai esetben a gyermekektől a rendszert bíráló
szülők feljelentését elvárják és bátorítják, ami a családok felbomlásához vezet –, a házassági és
a családi keretek konszolidálódnak és meglepő módon a hagyományos családmodellek
támaszaivá válnak.27
A házasság polgárjogi szerződés voltának elismerése mellett az 1960-as években indul meg
a jogilag el nem ismert együttélés formája. Az élettársi kapcsolat egy olyan párkapcsolati forma,
amely két, egymással házasságot nem kötött, érzelmi és gazdasági közösségben élő személy
között jön létre az együttélés tényével, minden jogi formula nélkül. Mindez a korábbi
gyakorlatokkal szemben a társadalmi konvenciók (hiszen azok tekintélyen alapulóak, a
tekintély elleni lázadást pedig a 20. századi társadalmi forradalmi mozgalmak magától
értetődően legitimnek tartottak) felbomlását eredményezte, hiszen az ilyen együttélésekből
25

A francia forradalom alatt a Párizsban regisztrált adatok szerint a házasság felbontását kezdeményező, többnyire
férj által elindított eljárásokat követően az elváltak közel kétharmada házasodott újra. Ám ezek a második
házasságok nem bizonyulnak stabilnak, mivel több, mint 50%-uk egy éven belül felbomlik, mintegy implicite
igazolva a szentségi házasságok tartósságát.

26

Érdekes sajátosság, hogy a közép- és dél-amerikai térségben a faji keveredés sokkal természetesebb volt, mint
a kontinens északi részén. Az amerikai protestantizmus faji szegregációja mindazonáltal nem univerzális
jelenség, hiszen a hongkongi, szingapúri vagy más kereskedőtelepek lakossága keveredik az ott élő ázsiai
lakossággal.

27

Azzal együtt, hogy a Kínai Népköztársaság a han nemzetiségű kínai lakosságot drasztikus adópolitikával,
kényszerabortuszokkal, politikai szankciókkal a népesedéspolitika szabályozására kényszeríti és ezáltal a család
szuverenitását semmilyen módon nem biztosítja.
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származó gyermekek felügyeleti joga, nevelése, azok öröklési joga és sok más kérdés az
együttélés élettársi kapcsolatként való elismerését tette szükségessé. Az élettársi kapcsolatok
tehát a házasság alternatívájaként jönnek létre28 és terjednek el,29 jellemző módon kevésbé az
utódvállalás céljából.
Az élettársi kapcsolatnak a házassággal való egyenjogúsítására irányuló törekvések
következménye, hogy a felek regisztráltatják a polgári hatóságokkal az együttélés tényét és
ennek következtében a házassággal közel egyenrangúvá, jogokban és kötelezettségekben ahhoz
hasonlóvá válik. Ennek ellenére jelentős különbségek maradnak majd a házasság alapján álló
életközösség és az élettársi közösség között.
A magyar Polgári Törvénykönyv szerint30 például a házastársakhoz hasonlóan az élettársak
különvagyonába tartozik az a vagyontárgy, amely már megvolt, amikor létrejött az élettársi
viszony, valamint a viszony létrejötte után az élettárs birtokába ajándékként vagy öröklés útján
került vagyontárgy, illetve azok a vagyontárgyak, amelyeket a különvagyon értékén szereztek.
Az élettárs viszont nem tartozik a törvényes örökösök közé, így végrendelet hiányában az
élettárs nem örököl az elhunyt után. A törvény értelmében az élettársak hozzátartozóknak, bár
nem „közeli hozzátartozóknak” minősülnek, de ebből következőleg például az élettárs a
büntetőeljárás során megtagadhatja a tanúvallomást élettársa ellen. Az élettársakra a
házastársakhoz hasonló szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
Az élettárs jogosult egészségügyi információkat kapni élettársa egészségi állapotáról, illetve
akadályoztatása esetén dönteni annak kezeléséről, halál esetén köteles és jogosult élettársa
temetése ügyében eljárni. Az élettárs jövedelmét a házastárs jövedelméhez hasonlóan kell
figyelembe venni a különböző rászorultság alapján járó szociális juttatások igénylésénél. A
közös gyermek szülői felügyelete, elhelyezése, tartásdíja tekintetében nincs jelentősége annak,
hogy a felek házasságban vagy élettársi kapcsolatban éltek.
Az élettársi viszonyban az élettársak közösen nem fogadhatnak gyermeket örökbe, és az
egyik élettárs nem fogadhatja örökbe élettársa vérszerinti gyermekét. Míg a házastárs
gyermekét a házastárs köteles eltartani (mostohagyermek tartása), az élettársnak ilyen
kötelessége nincs.
Az élettársak esetében nincs a házastársi közös lakáshoz hasonló fogalom értelmezve. Ebből
következően az élettárs csak szívességi lakáshasználónak minősül, ha élettársa tulajdonában
álló ingatlanban lakik. A házastársaktól eltérően az élettársak közös végrendeletet nem
készíthetnek. Végrendelet alapján történő öröklés esetén az élettárs jóval magasabb örökösödési
illetéket köteles fizetni, mint a házastárs. Az élettárs a házastárstól eltérően nem kérvényezheti
élettársa holttá nyilvánítását vagy gondnokság alá helyezését, illetve az élettárs nem minősül
preferált gondnoknak. Az élettárs ugyan jogosult elhunyt élettársa után özvegyi nyugdíjra, de a
házastársakkal ellentétben 10 év együttélés szükséges a jogosultság megállapításához. Az
élettárs a kapcsolat megszűnése után nem jogosult tartásdíjra.31
28

Az együttélést az állam tudomásul veszi, Magyarországon a Polgári Törvénykönyv 1977 óta formálisan is
elismeri ennek létezését és szabályozza.

29

Magyarországon a KSH adatai szerint az 1970-es évek elején a lakosság 2,1%-a, 2005-ben viszont már több,
mint 10%-a él ilyen kapcsolatban.

30
31

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 4:86–95. §
Az élettársak számos további kérdésben részesülnek más elbánásban, mint a házastársak: így például
köztisztviselő és közalkalmazott nem jogosult fizetés nélküli szabadságra élettársa külszolgálati kiküldetése
esetén (a hivatásos és szerződéses katona élettársa viszont igen); az élettársak külön gyermekeinek számát nem
lehet összeadni a nagycsaládosoknak járó kedvezmények és támogatások igénybevételére való jogosultság
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A 21. században az élettársi kapcsolatok egyenjogúsítására irányuló törekvés a „Frankfurti
Iskola”32 egyes képviselői – az 1960-as években kezdődő – dekonstrukciós céljainak
megvalósulási formája. Elnevezése ellenére a bejegyzett élettársi kapcsolat inkább a
házassághoz áll közel, mivel szintén anyakönyvvezető előtt kötik, és a jogok és kötelezettségek
tekintetében is a házassághoz áll közelebb, csak a névviselés, az örökbefogadás és a
mesterséges megtermékenyítés területén vannak eltérések. Ez a bejegyzett élettársi kapcsolat a
21. században válik általánosan elfogadottá,33 és a felek számára a házastársakhoz hasonló
jogosítványokat biztosít.
A 20. század folytonos társadalmi változásai egyre újabb és újabb mozgalmakat hoztak létre,
amelyek a társadalmi igazságtalanság felszámolását tűzték célul. Ez a rabszolgaság, majd a
munkásosztály, majd a nők, még később a többségtől eltérő bőrszínűek és az általánosan
elfogadottól eltérő nemi identitásúak felszabadítását tűzte célul. Az utóbbi (egyre komplexebb)
csoport jogainak elismertetése ilyen módon az élettársi kapcsolatokban következik be. A
magyar jogrendszer például 1995-ben az Alkotmánybíróság határozata alapján teszi lehetővé
azonos neműek élettársi kapcsolatát. A regisztrált élettársi kapcsolat azonban még ennél is több
jogot biztosít a benne részt vevők számára, 2009 óta ez a törvény által elismert együttélési forma
is lehetővé teszi az azonos neműek számára a fentebb említett kivételekkel a közös élet
lehetőségét.
A család fogalma ugyanakkor még mindig megkülönbözteti a hagyományos
életközösségeket az ahhoz hasonló, azonos neműek számára is elérhető formáktól. A
konzervatív kormányok igyekeznek ezt a megkülönböztetést fenntartani (Magyarországon az
Alaptörvény34 szögezi le, hogy a házasság egy férfi és egy nő életközössége), míg a különböző
nemi identitásúak politikai nyomásgyakorló csoportjai a házasság intézményének
újradefiniálására törekednek. Az, hogy a polgári házasságok azonos neműek által is köthetőkké
válnak, a 21. századi változás programjává válik. Ezt csak az a – racionális indokokkal
semmilyen módon nem magyarázható, ezért a hagyományos társadalmak elleni ideológiai
hadjárat elemeként értelmezhető – törekvés múlja felül, amely az egyházi házasságkötést is
lehetővé kívánja tenni azonos neműek számára. Az európai és amerikai protestáns felekezetek
megosztottak ebben a kérdésben, szemben a katolikus és az ortodox egyházakkal; de a svéd
lutheránus vagy az anglikán egyházak számára az egyházi – jellemzően tehát nem szentségi –
házasság biztosítása nem elfogadhatatlan ilyen esetekben.
Ezekkel a törekvésekkel azonban a család hagyományos modelljeinek relativizálásán túl a
következő generációk súlyos érték- és önismereti válságát is előidézhetik, hiszen azzal az érvvel
szemben, hogy az egyén joga eldönteni, kivel akar együtt élni, ott áll a gyermek joga ahhoz,
hogy legyen egy édesanyja és egy édesapja.35 Mindez természetesen független attól, hogy a
megállapításakor; gyermekgondozási díjat, családi pótlékot és gyermeknevelési támogatást a gyermek
szülőjének házastársa igen, élettársa viszont nem veheti fel.
32

A hivatalosan sosem létezett „Frankfurti Iskola” valójában a Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt
am Main) Társadalomkutatási Intézetét (Institut für Sozialforschung) és az azzal kapcsolatban álló
társadalomtudományi, illetve filozófiai munkásságot felmutató tudományos közösség megnevezése.

33

Érdekes módon épp a közép-amerikai katolikus kultúrájú államokban ennek az elismerése már a 20. század
második felében megfigyelhető.

34

Lengyelország, Litvánia, Szerbia, Ukrajna és más országok is hasonló módon tiltják az azonos neműek
házasságát alkottmányaikban.

35

Amint ezt a Manif pour Tous! francia családvédelmi mozgalom jelszava is megfogalmazza.
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szülők életközösségük felbontása miatt; vagy pedig az azonos nemű párok per definitionem
nem tudják biztosítani a felnevelendő generáció számára ezeket a jogokat.
Megállapítható tehát, hogy a családra és a házasságra – melyek szorosan összekapcsolódó
és súlyos problémák nélkül egymástól el nem választható fogalmak – vonatkozó társadalmi
felfogások változása az elmúlt kétszáz évben rendkívüli módon hozzájárult a társadalmi
szövetek felbomlásához és ezáltal a közösségi szolidaritást, az értékminták átadásának
lehetőségét, és a hagyományos nemi szerepekből következő pozitívumokat egyre inkább
ellehetetlenítette. Az egyéni döntések és az individuális szabadság abszolutizálása mind a
nemzeti, mind a vallási, mind a családi közösségek felbomlásához vezetett, amely történetileg
nézve jelentős konfliktusok nélkül visszafordíthatatlan civilizációs változásokat eredményez
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A családi támogatás szerepe a szakmai életútban
Engler Ágnes

A családi háttér szerepe nem kérdőjelezhető meg az egyén szakmai előmenetelében. Az
elméleti modellek és empirikus kutatások elsősorban a gyermek- és ifjúkori teljesítmény mögött
húzódó családi háttér hatásait vizsgálják, a későbbi életkorokban elért eredményesség kapcsán
a származási család hatása háttérbe szorul, a prokreációs család pedig szinte meg sem jelenik.
Tanulmányunkban három különböző kutatás adatainak felhasználásával az egyéni életút
különböző pillanataiban figyeljük meg a család és az eredményesség összefüggését. Először a
közoktatásban tanulók teljesítményét vetjük össze a családszerkezet szempontjából, majd a
felsőoktatásra figyelünk. Az első esetben a vizsgálat alanyait a származási családjukban látjuk,
a későbbiekben pedig a prokreációs család szerepét igyekszünk bemutatni az egyéni karrierút
egy olyan pontján, amikor emberi tőkeberuházásra kerül sor felsőfokú továbbtanulás
formájában. A felsőoktatáson belül olyan hallgatókat kerestünk meg, akik család és (általában)
munka mellett végzik felsőfokú tanulmányaikat. Célunk a tanulási jellemzők, akadályok,
igények feltérképezése a családi háttér támogatásának összevetésével, illetve a tanulmányi és
magánéleti feladatok összeegyeztetési lehetőségének kitapintása.
A családi háttér szerepét nem folyamatában vizsgáljuk, mivel az elemzések három
különböző kutatás regionális adatfelvételen alapulnak. Nem longitudinális vizsgálatról van
tehát szó, de az adott régióban végzett felmérések mentén kívánunk választ keresni arra
kérdésre, hogyan tudja a családi háttér befolyásolni az eredményes életpálya kialakulását a
különböző életszakaszokban. Igyekszünk választ kapni arra a kevésbé kutatott kérdésre is,
hogyan alakul az életkor előrehaladtával a származási és a prokreációs család hatása az egyéni
karrierútra.
1. A családszerkezet hatása az iskolai eredményességre
A tanulók iskolai teljesítményében és magatartásában a családi háttérnek vitathatatlan a
szerepe. A szakmai életút elejének számító közoktatás éveiben a családi erőforrások, a
családtagok által birtokolt tőkefajták jelentősen befolyásolják a gyermekek és fiatalok
előrehaladását, a társadalmi egyenlőtlenségek pedig nem látszanak kiegyenlítődni az
iskolarendszerben. (Bourdieu 1978, Coleman 1974, Boudon 1998, DiMaggio 1998, Kozma
1999, Róbert 2001, Róbert 2004, Szemerszki 2015.) Újabb kutatások sora igyekszik azonban
rámutatni arra, hogy a család hatása a gyermekek teljesítményére nemcsak a szocio-ökonómiai
státus függvényében elemezhető. A család szerkezete, a családtagok között lévő viszony, a
család légköre, a családban folytatott kommunikáció, a gyermekre fordított minőségi idő
nemcsak a teljesítményt és iskolai pályafutást befolyásolja, hanem hatással van a gyermek testilelki fejlődésére is. (Buda 1998, Kelley – Sequeira 1997, Kopp-Skrabski 2000, Pusztai 2004,
Croll 2004, Brown 2006, Acs 2007, Vandeleur et al. 2009.)
A családstruktúra és a tanulói előrehaladás összefüggéseit egy regionális kutatás során
vizsgáltuk középiskolásokra fókuszálva. A tanulói előrehaladás egyik legmeghatározóbb
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tényezője a szocio-ökonómiai státus, amelynek összetevői közül jelen kutatásban a
következőkre figyeltünk: család nagysága, család típusa, szülők iskolai végzettsége, szülők
gazdasági aktivitása, lakóhely típusa, család anyagi helyzete. A tanuló teljesítményének
mérését egy index elkészítésével végeztük, a bevont elsődleges változók a tanulmányi átlag, a
nyelvvizsgával való rendelkezés és a tanulmányi versenyeken való szereplés volt. Bevontuk az
indexalkotásba az olyan tanulási aspirációra utaló változókat, mint az órai aktivitás, az
odafigyelés, a tanulás és az iskolába járás fontossága, a jó jegyek szerzésének igénye, a
továbbtanulás fontossága. Ide tartozónak véltük az iskola különböző eseményeibe, feladataiba
történő önkéntes bekapcsolódást, így az iskolai ünnepségeken való szereplést, a rendezvények
szerevezésébe történő bekapcsolódást, a diákönkormányzatban végzett munkát, a honlap és az
iskolaújság szerkesztését. A sportversenyeken való részvételt az előzőeknél kisebb súllyal
vontuk be a mutató megalkotásába.
Az eredményességi mutató alapján két csoportot hoztunk létre. A mutató átlagát elérő és az
afeletti értékkel rendelkező tanulók az eredményes tanulók csoportjába kerültek, míg az átlag
alattiak a kevésbé eredményes tanulókéba. Az utóbbi tanulói csoport a minta 47,4 %-át adta, a
válaszadók 52,5%-a mondható eredményesnek. A tanulási eredményesség és a tanuló
családjának típusa között szoros összefüggés áll fenn (1. táblázat): az eredményes tanulók
többségét (57,5%) vér szerinti szülők nevelik, az egy szülő által nevelt gyermekek 41,6%-a
bizonyult eredményesnek, a mozaikcsaládban élőknek 37%-a. A családban élő gyermekek
száma és az eredményesség között nem volt szignifikáns kapcsolat. Az eredményes tanulókat
legnagyobb arányban a két (48%) és a három vagy annál több gyermeket nevelők esetében
(42%) találjuk.
Úgy tűnik tehát, hogy a teljes családi szerkezet jó hatással van a gyermekek tanulmányi
előmenetelére, de leginkább abban az esetben, ha édesapa és édesanya jelenti ezt a hátteret.
Adataink szerint az egyik szülőt nélkülöző háztartásokban növekedő, jól teljesítő gyermekek
valamennyivel megelőzik azokat, ahol pót (nevelő) szülő él.
1. táblázat A tanulói csoportok megoszlása eredményesség alapján a családtípusok szerint
(p=0,001)
Kevésbé eredményes
tanulók
Eredményes tanulók
Összesen

Teljes család

Egyszülős család

Mozaikcsalád

42,5

58,4

62,9

57,5
100

41,6
100

37,1
100

Adatbázis: Családok strukturális válságának hatása az iskolai eredményességre (N=627)

A szülők iskolai végzettségének hatását a jól ismert képlet mutatja: minél magasabb a szülő
iskolázottsága, annál eredményesebben tanulnak gyermekeik. Ebben az adatbázisban a
diplomás apák 67%-ának, a diplomás anyák 63%-ának eredményes tanuló a gyermeke, a csak
általános iskolát végzett szülőknél 43% és 47% ez az arány. A különbség ugyan mérvadó,
azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alacsonyan iskolázott szülők gyermekei között a
teljes családból érkezőknél a vártnál magasabb (80%) a jól teljesítő.
Hasonló jelenségre figyeltünk fel a települési lejtő kapcsán. A lakóhely sokkal inkább
befolyásoló tényező volt, hiszen a kevésbé eredményesek 43%-a, az eredményes tanulók 32%III. évf. 2020/2
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a él nem városi településen (p=0,007). A települési lejtő különösen a nem teljes családban élőket
érinti: míg az édesszülőkkel élő falusi, tanyasi tanulók fele eredményes a tanulásban, addig az
egyszülős falusi gyerekeknek már csak harmada, a mozaikcsaládban élőknek mindössze 28%a (p=0,021). Úgy tűnik tehát, hogy a területi egyenlőtlenségből származó hátrányokat a teljes
családban történő nevelkedés kiegyenlítheti.
A család egzisztenciális körülménye kis mértékben befolyásolta a tanulók iskolai
sikerességét. Az apák döntő többsége aktív munkavállaló (94%), gazdasági aktivitásuk gyengén
volt szignifikáns az eredményességgel (p=0,05). Az anyák 84%-a volt munkaviszonyban a
megkérdezés idején, a gyermek eredményességével nem függött össze az aktivitás. Az átlaghoz
viszonyított anyagi helyzet szintén csak gyenge szignifikáns kapcsolatot mutatott: az
eredményes tanulók 65%-a érezte magát átlag alatti helyzetűnek, a kevésbé eredményesek
72%-a.
2. A család szerepe a kisgyermeket nevelők továbbtanulásában
A gyermek születését követő első évek rendkívül fontosak a gyermek és szülei számára. A
Magyarországon példaértékű lehetőséget biztosító gyed, gyes időszaka elsődlegesen a
gyermekre való odafigyelésé, a gyermek neveléséé és gondozásáé, hiszen az ekkor végbemenő
testi-lelki fejlődés az egész életet meghatározza. (vö. pl. Mérei – Binét 1971, Buda 1985, Kopp
- Skrabski 2003, Farkas 2006, Harcsa 2014).
A munka világának elhagyása ugyanakkor bizonyos hátrányokat eredményezhet, mivel az
otthon töltött évek alatt megkopnak a képességek, a megszerzett tudás elavulttá válik, illetve a
kompetenciák sérülése mellett a munkaerő-piaci reintegrálódás bizonytalansága jelenti a munka
világának rizikófaktorát (Koncz 2004, Hakim 2006, Makay – Blaskó 2012).
A tudás erodálásának elkerülését, és ezzel együtt az aktív munkavállalói létbe történő sikeres
visszatérés lehetőségét biztosíthatja a gyermeknevelési ellátás idején folytatott tanulás (Goldin
2006, Engler 2011, Berg- Mamhute 2013). Hazánkban jellemzően az anyák veszik igénybe
ezeket az ellátásokat. A munkaerőpiac elhagyása, az otthon töltött idő hossza, a visszatérés
időzítése mind az egyéni élethelyzetekből adódó, de az adott társadalmi-gazdasági
kontextusban zajló döntések függvénye. (Ld. pl. Frey 2003, Spéder 2003, Koncz 2006, Blaskó
2008, Ternovszky 2012)
A családos hallgatók közül a három év alatti gyermeket nevelő nők nagy arányban
képviselték a gyesen, gyeden lévő kismamákat az egyetemek és főiskolák padjaiban az
ezredforduló környékén. Ez annak a rendeletnek volt köszönhető, amely kimondta a
gyermeknevelési szabadságon lévők tandíjmentességét. A kisgyermeket nevelő hallgatók
tanulási jellemzőit és a tanulás következményeit egy regionális longitudinális kutatásban tártuk
fel, a felsőfokú tanulmányok idején, majd a végzést követő években.
Érdeklődésünk középpontjában az állt, mi késztette a kisgyermekes hallgatókat a felsőfokú
tanulmányok elkezdésére a gazdasági értelemben vett inaktív évek alatt, milyen
eredményességgel haladnak előre tanulmányaikban, később hogyan tudták mindezt
kamatoztatni a munkaerő-piaci reintegráció során. Különös hangsúlyt fektettünk annak
vizsgálatára, hogyan tudták összeegyeztetni tanulmányaikat a kisgyermek-neveléssel, és
hogyan járult hozzá ehhez az egyetemi, főiskolai intézmény.
A longitudinális kutatás legfőbb eredménye, üzenete, hogy a kisgyermek mellett végzett
felsőfokú tanulás kiváló befektetésnek bizonyult. Nemcsak a sikeres munkaerő-piaci
reintegrációhoz járult hozzá, hanem az egyetem, főiskola világa sajátságos módon gazdagította
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a hallgatók társadalmi és kulturális tőkéjét. Jelen tanulmányban azonban nem a felsőfokú
tanulás során kimutatott hozamokra koncentrálunk, hanem a sikeres folyamat mögé pillantva a
„háttérszereplőket” ismerjük meg.
A továbbtanulásról szóló döntésekben nagyfokú támogatást tapasztaltunk a családtagok
részéről, értve ezalatt a kismamák szüleit és házastársait. Megfigyeltük azonban, hogy a
hallgatók egy részénél ezek a kezdeti támogatások lassan elmaradnak. A szülők és társak
kevesebb alkalommal vállalják át a tanulás miatt kieső teendőket, például a háztartásban
nyújtott segítséget (bevásárlás, főzés, takarítás), a gyermekgondozással kapcsolatos feladatokat
(pelenkázás, sétáltatás) vagy a gyerekfelügyeletet.
Azok a hallgatók azonban, akik folytonos segítségnyújtást tapasztalhattak meg az egyetemi
vagy főiskolai tanulmányaik alatt, objektív és szubjektív adatokkal mérve is kimutathatóan
eredményesebbnek bizonyultak. Az objektíven mérhető adatokkal alátámasztható eredmény a
félévi átlagokban, a halasztások számában, a tanulás iránti motivációt mérő skálákon, a későbbi
elhelyezkedési mutatókon váltak kimutathatóvá.
A válaszadó hallgatók önbevallásán alapuló mutatók a tanulás és család összeegyeztetésével,
a tanulásra fordított idő mennyiségével és minőségével függtek össze. Az elemzésekből
egyértelműen kiderült, hogy a támogatott hallgatók hatékonyabb tanulók: az időbeosztásuk
kedvezőbb, a tanulásra fordított időt produktívan ki tudják használni, jobb a stresszkezelésük,
kevesebb a konfliktusuk családtagjaikkal. Ugyanakkor könnyebben és hatékonyabban tudnak
bekapcsolódni az egyetemi vagy főiskolai közösségekbe, hathatósabban használják az
információáramlást, hatékonyabb a csoporttársaikkal és oktatóikkal történő együttműködésük.
A családi segítséget nagyobb mértékben nélkülözők kimutathatóan több problémával
szembesültek a felsőfokú tanulmányok során. (1. ábra) A tanulásból adódó stressz, fáradság,
időhiány mindkét csoportnál jelentős probléma, azonban ezek kezelése és hatása szignifikánsan
összefügg a családi háttér idő- és figyelem-ráfordításától. Az ábrán látható, hogy a gyermek
elhelyezése még a támogatottabb családokban is jelentős probléma (60%). Különösen így van,
ha a szülők még aktívak voltak, vagy ha a férj munkaideje nem engedte meg a
gyermekfelügyelet átvállalását a konzultációk vagy vizsgák, illetve az otthoni tanulás ideje
alatt. A gyermek nagyszüleinek távolmaradását sok esetben a földrajzi távolság is magyarázta,
de előfordult a „szendvicsgeneráció” jelensége is, amikor saját szüleik gondozása hátráltatta
őket a fiatalok segítésében.
A tanulás és család összeegyeztetésében elsősorban a férjek szerepét kell kiemelni, akiknek
szintén plusz terhet jelent a kieső feleség és anyai szerepek pótlása a napi munkavégzés mellett.
Ahol ez kedvezően valósult meg, ott a tanulás miatt fellépő házastársi konfliktusok előfordulása
a kérdőívet kitöltők válaszai szerint jelentősen kisebb. A családjukat biztosan maguk mögött
tudók esetében 5-6%-os a különböző jellegű problémák aránya, míg a másik hallgatói csoport
40%-ánál a sok tanulnivaló miatt lép fel feszültség, húsz százalékuk a gyakori távollét miatt
kerül összetűzésbe férjével, az anyagi terhek egytizedüknél okoznak problémát.
A hallgatók elmondása alapján a család és munka mellett leginkább éjjel jut idejük a
tanulásra, az ebből adódó fáradtság azonban kihat mindkét élettérre. A családtagokkal töltött
idő csökkenése állandó lelkiismeret-furdalással tölti el őket, akárcsak a munkahelyen való
megfelelési igyekezet. Mindehhez társul a vizsgastressz, a határidős tanulmányi feladatok, a
konzultációs távollétek munkahelytől és családtól egyaránt.
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A vizsgastressz jelentősen megviseli***
Az egész napos konzultáció után fáradtan ér
haza.
Anyagi háttér biztosítása problémát
jelent.***
Gyermek elhelyezése gondot okoz.*
Az éjszakai tanulás miatt kedvtelen és fáradt.*
Sokat van távol az órák és vizsgák miatt.*
Az egész család kevesebb időt tölt együtt.*
Miközben együtt van családjával, az iskolai
teendőire gondol.*
Ha otthon van, elzárkózik, amíg tanul.
0
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1. ábra A kisgyermek mellett felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók nehézségei a
családi támogatás mértéke szerint, % (*** sign.=0,000, ** sign.=0,004, *sign.=0,05-0,01).
Adatbázis: Kisgyermeket nevelő hallgatók vizsgálata (2006-2009)
3. Felsőfokú tanulmányok család és munka mellett
A család és munka mellett tanuló hallgatók későbbi vizsgálata során hasonló akadályok,
problémák kerültek felszínre. A 2013-ban végzett kutatásban részidős képzésben résztvevő
férfiak és nők tanulmányi jellemzőit tártuk fel kvalitatív és kvantitatív módszerrel. Esetükben
a fent bemutatott intézményi problémák kiegészültek a munkavállalásból adódó feszültségekkel
(nemcsak a családi élet nehezíti meg az időbeosztást, a pontos megjelenést, a feladatok
teljesíthetőségét). A megkérdezett hallgatók érzékenyen reagáltak az oktatás minőségére (a
kurzusok tartalmának hasznosíthatósága, az oktatási módszerek felnőttekre szabása, az oktatók
bánásmódja), valamint az egyetemi egységek elérésére (tanulmányi osztály, könyvtár,
jegyzetbolt, menza elérhetősége a konzultációk idején). (Vö. többek között Kasworm 1990,
Richardson - Estelle 1998, Schuetz – Slowey 2000, Forray – Kozma 2009, Robert – Saar 2012)
A sikeres tanulmányokhoz a magánéleti háttér nagymértékben hozzájárult. Az interjúk során
számos alkalommal megjelent a családi háttér jelentősége, elsősorban nem a származási, hanem
a prokreációs családot illetően. A hallgatók beszámoltak arról, hogy társaik hogyan támogatják
őket, hogyan segítik át nehezebb időszakokon konkrét támaszt nyújtva, ahogyan például a
következő alany meséli: „A párom kiemel a gép elől, amikor már rádőlök. Rám adja a kabátot,
a csizmát, kilök az ajtón és azt mondja, egy órát elmegyünk sétálni… És akkor viszonylag annyi
idő alatt a feszültség is kimegy belőlem, ő egyébként is nagyon támogató, nyugodt ember.
Általában az ő reakciója az, hogy megkérdezi, átnézzek valamit, lefűzzek valamit…”
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Hasonló támaszt nyújt az alábbi társ: „Amit a párom el tud intézni, ő vállalkozó, tehát nincs
úgy helyhez kötve, akkor feltolom a vonatra, elmondom, hogy kit keresel, hova mész és vagy el
tudja intézni, vagy nem.” Korábban elmaradt továbbtanulás pótlásánál is megjelenik a társ
segítsége: „Ő [a férje] is mindenben támogat. Mikor ott hagytam az egyetemet, muszáj volt
támogatnia abban is, mert akkor már terhes voltam, és anyagilag sem úgy álltunk, hogy esküvő,
gyerek, egyetem, sok lett volna. De ő mindig mondta, mikor már nagyobbak lettek a gyerekek,
hogy menjek vissza tanulni. És ahogy találtam egy jobb időbeosztású munkahelyet, ezt meg is
tettem. A férjem nagy örömére, azóta is mindenben segít, még vizsgaidőszakban a házi
teendőket is átveszi, hogy nélküle nem menne” – emlékszik vissza a korábbi tanulmányait
félbeszakító hallgató.
A gyermekek szintén pozitív hatással lehetnek szüleik továbbtanulására. Egyfelől ösztönzik
őket a jelentkezésre, a nagyobbak segítenek az otthoni feladatokban, sőt, a felkészülésben. „A
gyerekek nagyon örülnek neki [hogy tanul]. Most már nemcsak én noszogatom őket, hanem ők
is engem, viszont sokat segítenek, mert ugye nagylányaim vannak, az egyik gazdasági főiskolás,
tehát ők teljesen pozitívan fogadják, és engem támogatnak. Sőt, lökdösnek előre, mert néha
azért elesek…, de ők nem hagyják, nem hagyják, és ez nekem nagy segítség” – vallja az egyik
hallgató. Másfelől sokan úgy gondolják, a saját példájuk jótékony hatással lesz gyermekeik
tanulási attitűdjére: „azt szeretném, ha ők [gyerekei] is tovább tanulnának, egyetemre járnának,
és így talán példát is mutatok nekik, hogy én még ennyi évesen is tanulok.” Emellett egyes
szakokon a tanultakat a gyerekekkel történő otthoni készülés során is kamatoztathatják: „amit
megszerzünk tudást, azt is fel tudjuk majd használni, nem a pici gyereknél, de a nagyobbnál”.
A család mint támogató közeg fontos szereppel bír tehát az elvárások teljesítésében,
ugyanakkor, éppen ezen a terülten csapódik le leginkább a több éves tanulási beruházás
nehézsége a családos hallgatók esetében, amint ezt egy válaszadó megfogalmazta: „akinek van
munkahelye, annak nem lehet kimutatni, hogy én most ideges vagyok, fáradt vagyok, nem
kezdhetek el vitatkozni…A család issza meg a levét, aki közel áll hozzám, mert az látja, hogy
most el kell vonulni, mert tanulni kell, nincs idő mással foglalkozni.”
A hallgatói eredményesség és az elköteleződések elrendeződése közötti kapcsolat vizsgálati
eredményei a várthoz képest eltérően alakultak. Feltételeztük ugyanis, hogy a munka és család
mellett tanulók ideje, energiája, figyelme többszörösen megoszlik kötelezettségeik miatt, ami a
tanulásban nyújtott teljesítményt, valamint a felsőfokú intézménybe történő integrálódást
visszaveti.
Az eredményességet két oldalról közelítjük meg. Az egyik, objektív szemszög a megszokott
mutatókból áll, jelen esetben az utolsó félévi átlag, az idegen nyelv ismerete, nyelvvizsgával
való rendelkezés vagy nem rendelkezés. A másik megközelítés szubjektív jellegű, a hallgatók
bevallásán alapul: mennyire érzi magát motiváltnak, milyen gyakran jár órára, milyen fokú az
aktivitása a szemináriumon, milyen alapossággal készül vizsgára, mennyire becsületes módon
jár el a beadandók elkészítésénél és a vizsgákon, milyen mértékben tartja be a határidőket. Az
eredményességi index megalkotásához összesen 14 változót vontunk be, majd összevetettük a
demográfiai háttérváltozókkal. A kapcsolatokat a 2. táblázat szemlélteti.
A tanulói életút két vizsgált szakaszát tekintve meglepő kép tárul elénk. A gyermek- és
fiatalkori tanulói eredményességet oly nagymértékben befolyásoló családi háttér (apa és anya
iskolai végzettsége, lakóhely) és annak „beruházási következménye” (alapiskolázottság) nem
befolyásolja szignifikánsan az egyén teljesítményét. A saját, felnőttkori háttér sokkal inkább
mutat összefüggést az eredményességgel: a családi állapot, a gyermek megléte vagy nem léte,
a gyermekszám, a jelenlegi intézmény típusa, de még a társ végzettsége is meghatározóbb a
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szülőkénél. Úgy tűnik tehát, hogy a korábbi tanulmányi életútra tett hatások (a középiskola
típusát kivéve) halványulni látszódnak a felnőttkori háttér mellett.
2. táblázat Az eredményességi mutató és a demográfiai háttér kapcsolata
szignifikanciaszint (Rnégyzet)
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Az eredményesség mértéke családi állapot szerint a vártnál eltérően alakul. Azt
feltételezhetnénk ugyanis, hogy a több szerepben tevékenykedők (munkavállaló mellett társ,
szülő) kevesebb figyelmet tudnak tanulmányaikra fordítani. Az eredményességi mutató
azonban ellenkező képet mutat: családi állapot szerint legeredményesebbek a házasságban élők,
valamint azok, akik gyermeket nevelnek. A gyermekek száma pozitívan befolyásolja a
teljesítményt, a nagycsaládosok rendelkeznek a legkiválóbb mutatókkal (p=0,000; 0,001).
Az eredményességi mutató alapján a megkérdezetteket két csoportra osztottuk, az
eredményesekre és a kevésbé eredményesekre, a 2. ábra az eredményes hallgatók megoszlását
szemlélteti családi állapot szerint. Általánosságban elmondható, hogy a nők fele (55%-a) az
eredményes csoportba tartozik, a férfiaknak pedig a harmada (32%). Családi állapot szerint is
szignifikáns összefüggés áll fenn, miszerint a legeredményesebb hallgatók a házasságban élők
(az eredményes hallgatók felét teszik ki), az élettársi kapcsolatban élőknek és az
egyedülállóknak egyaránt negyede tartozik ide. Úgy tűnik tehát, hogy a stabil párkapcsolat és
a gyermeknevelés nem hátráltatja a felnőttkorban végzett tanulási folyamatot, sőt, elősegíti azt.
Ezt mindkét nem esetében megfigyelhetjük: a gyermeket nevelő nők sokkal jobban
teljesítenek, mint a gyermektelen nők, ez a férfiaknál is igaz, kisebb különbséggel. A gyermekes
férfiak és gyermekes nők közti különbség tükrözi az egész mintán észlelt különbséget (ti. a
formális tanulásban a nők eredményesebbek), de ugyanez igaz a gyermektelen férfiak és nők
közti eltérésre is. A családos hallgatók eredményességét a gyermekszám sem befolyásolja
negatívan, ellenkezőleg: minél több gyermeke van a hallgatónak, annál jobban teljesít a tanulás
világában.
Az eredményességi indexszel kapcsolatos elemzéseket a hallgatók saját megítélése is
megerősíti. A kérdőívben a válaszadóknak meg kellett jelölniük, hány százalékban érzik
magukat motiváltnak, elkötelezettnek a felsőfokú tanulmányaik során. A maximális száz
százalékból a legmagasabb értéket a gyermekes nők adták meg (átlag 78%), a gyermeket nem
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nevelő nőké 69%. A férfiak közül a gyerekeseké magasabb (59%, szemben a gyerektelenek
50%-ával).
A főbb motiváló tényezők összehasonlítása is jellegzetes különbségeket jelez. A
környezetének példát mutatató gyermekes nők számára fontos motívum a környezetnek való
bizonyítás, valamint a büszkeségérzet. Ez a csoport szignifikánsan a legelkötelezettebb abban,
hogy a tanultakat beépítse személyiségébe, emberi tőkéjébe, szakmaiságába. A gyermeket nem
nevelő nők a külső hasznosságot tartják szem előtt, a megfelelő társadalmi státus elérését, a
kitűzött cél megvalósítását, jobb jegyek megszerzését, a környezetnek bizonyítást. A
gyermektelen férfiak a kedvező társadalmi pozíciót tartják leginkább ösztönzőnek, a
gyermekesek erősen célorientáltak.
2. ábra Tanulmányi eredményesség nem és utódok szerint, százalék
45
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*** sign.=0,000
Adatbázis: LeaRn kutatás 2013
Összegzés
A családi háttér és a szakmai előrehaladás összefüggéseit három különböző életkori
szakaszban igyekeztünk megvizsgálni. A gyermek és ifjúkori életkorban a szocio-ökonómiai
státusznak igen meghatározó szerepe van a tanulási eredményességben. A regionális kutatás
adatait tekintve megjelent a magasan kvalifikált szülőkkel rendelkező, városi gyermekek
túlsúlya az eredményes tanulók között. Gyengébb összefüggésben, de számított az anyagi
háttér, a család nagysága és a szülők gazdasági aktivitása is. Fontos eredmény azonban, hogy a
szülők kvalifikáltságából és a település típusából származó hátrányokat az ép családi szerkezet
kompenzálni képes. Hasonlóan lényegi eredmény, hogy az eredményes tanulók jellemzően
teljes családból érkeznek. Természetesen az adatbázis nagysága, a lekérdezés térbeli
lehatároltsága miatt nem vonhatunk le egyértelmű következtetéseket, nem általánosíthatjuk
eredményeinket, de mindenképpen jelzésértékű a családi struktúra befolyása.
A felsőoktatás levelezős képzéseiben tanuló nők és férfiak között végzett vizsgálataink több
figyelemre méltó eredményhez vezettek. A kisgyermeket nevelők szakmai útjába a
gazdaságilag inaktív és aktív időszakban nyerhettünk bepillantást. A munkavállalást is
elősegítő önképzés akkor volt igazán eredményes, ha a kismamák mögött stabil, támogató
családi háttér állt, elsősorban a férj, másodsorban a kisgyermeket nevelő pár szülei.
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A család és a tanulás összehangolását, a tanulmányok sikeres elvégzését ebben a speciális
élethelyzetben a család biztosította, közvetett módon elősegítve ezzel a munkába történő sikeres
visszatérést is. Természetesen a sokrétű elemzés számos egyéb összefüggésre is felhívta a
figyelmet, például a családi háttér támogatásának mértéke és a demográfiai háttérváltozók
kapcsolatot mutattak, de meghatározó volt az is, a megkérdezett hallgatónak volt-e korábban
felsőoktatási tapasztalata. A család szerepe azonban megkérdőjelezhetetlennek bizonyult ebben
az életszakaszban.
A harmadik vizsgálatban a család és a tanulás összehangolásának problematikája a
munkavégzéssel bővült. A hallgatói eredményességet és integrációt vizsgáló kutatásban a
család mellett tanulók sikeresebbnek bizonyultak, ami alapján feltételezzük, hogy a
gyermekneveléssel és gyermekgondozással együtt olyan tudásra és kompetenciákra tesznek
szert a férfiak és nők egyaránt, amelyek kiválóan alkalmazhatók az önképzésben, és vélhetően
a fizetett munkavégzésben is.
Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a szakmai életpálya egészében meghatározó a
családi háttér szerepe. A gyermek és ifjú korban még meghatározó származási család befolyása
a későbbi életkorokban csökkeni kezd, szerepét fokozatosan átveszi a prokreációs család.
Mindkét típus esetében bebizonyosodott azonban, hogy a család az egyéni életekben a támogató
funkcióját akkor tudja leginkább megvalósítani, ha stabil és minőségi kapcsolatok biztosítják a
családi hátteret. A kutatási eredmények egybehangzó üzenete, hogy a család lényeges szerepet
tölt be az egyének szakmai életútjában. Ez azonban nem korlátozódik le az egyéni
karrierépítésre, hiszen a munka – magánélet egyensúlya kedvezően hat vissza a családi
légkörre, a család minden tagjának személyes és szakmai boldogulására.
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A boldogabb családokért és ifjúságért
Farkas Péter
Napjaink igazi válsága, antropológia válság. Minden további társadalmi, gazdasági, szociális
zavar innen eredeztethető. A globalizált és individualista, „fejlett” világon belül Magyarország
is bajban van.
A házasság és a család intézménye nincs válságban, noha a társadalom válságjelenségei
hatnak rá. Az individualista és a posztmodern világban, napjainkban erőteljesen hódít a
véleményünk szerint veszélyes és káros gender ideológia.
A kiutat a családok és közösségek megerősítésében, a civil társadalom építésében és a
történelmi egyházak erkölcsformáló szerepének helyreállításában látjuk. Ebben kiemelt
lehetőséget, és egyben felelősséget jelent a párkapcsolati kultúrára és a családi életre nevelés
az iskolákban a felnövekvő generációk számára, de egyben szüleik számára is.
Helyzetkép:
Korunk világgazdasága egy világméretű, globális piacgazdaság felé halad. A globalizáció
ellenzői bírálják a világméretű fogyasztói társadalom kialakulását, a világ gazdagokra és
szegényekre szakadását, a közösség- és családellenes individualizálódást, illetve az ökológiai
diverzitás vészes csökkenését.
A fogyasztói társadalom jelenlegi formájában zsákutca. A nyugati civilizáció válságban van.
Fogyatkozik és öregszik a társadalom, terjed a drog és a deviancia, bomlik a család.
A demográfiai jelzőszámok jó ideje mutatják, hogy a termékenység csökken, a
házasságkötési szándék lanyhul, nő a válások száma, egyre népszerűbb az élettársi életforma,
és növekszik a házasságon kívüli születések száma.
Ma a magyar társadalom atomizálódott és közösséghiányos. A globalizációval szemben
egyre védtelenebb a nemzet, már-már visszafordíthatatlanul elszennyeződik a környezet, és az
elmúlt évtizedben válságba került a gazdaság is. A magyar társadalom identitási és lelkiismereti
válsággal küzd. A rossz lelkiállapot következtében enyészik a társadalmi tőke, az európai
átlagnál is kevesebb a gyerek, több az alkoholista, rövidebb az átlagéletkor és rosszabb a
közhangulat. A túlpártosodott országban jellemző az éles szembenállás, a szekértábormentalitás.
Véleményünk szerint napjaink igazi válsága az emberben van. Minden további társadalmi,
gazdasági, szociális zavar innen eredeztethető.
A neoliberális Európa és Észak-Amerika mind erkölcsi, mind intellektuális értelemben
hanyatlik. Ma hiányzik az élet folyamatossága iránti alázat és a generációk közötti szolidaritás.
A libertinus kapitalizmus, amely az anyagiakért való versengéssé degradálja az életet nem
fenntartható, nem életképes. A globalizált és individualista „fejlett” világon belül
Magyarország is bajban van. Ennek négy alapvető okát vélelmezzük.
Az első ok a nemzet spirituális alapzatának Trianon óta tartó megroppanása. A krízis
második oka a népesedési potenciál vészjósló hanyatlása.
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A válság harmadik okának a testi-lelki egészség folyamatos romlását tartjuk.
A krízis negyedik okának a nemzedékek, az egyének és a társadalmi rétegek közötti
szolidaritás leépülését véljük.
Az ifjúságra is jellemzőek:
- fokozódó individualizmus,
- növekvő kulturális szakadás,
- erőteljes társadalmi szegmentálódás,
- magányos zárványlét,
- kevesekre posztmodern értékvilág jellemző,
- többséget illetően materiális fogyasztói logika,
- szabadság, de bizonytalan, cseppfolyós jövő.
A legfontosabb társadalmi deficitek az elmúlt évtizedben:
- demográfiai válság,
- lakosság kirívóan rossz egészségi állapota,
- alacsony foglalkoztatottság, magas inaktivitás,
- tartós és nagymértékű szegénység,
- fogyatékos emberek elfogadhatatlan életkörülményei,
- cigányság helyzete,
- életminőségbeli különbségek a város és falu, az ország fejlettebb és fejletlenebb régiói
között,
- tartós esélykülönbségek.
- A házasságra, családra vonatkozó következményei mindennek:
- a házastársi élet válsága (válások, együttélés, „alternatív közösségek” – azonos neműek
párkapcsolata),
- a család fogalmának „átrendeződése”: nem a társadalom alapsejtje, ágyrajáró egy fedél
alatt élők halmaza,
- gender ideológia – csak kulturálisan determinált „választható” nem,
- a termékenységi ráta viharos zuhanása, egyszülős vagy patchwork családban,
- szociáletikai nevelési krízis, fogyasztói szemléletű család, szeretetteljes légkör nélkül,
visszaszoruló apaszereppel.
A családokat érintő ellentmondások:
- gyermekszerető, de gyermektelen társadalomban élünk,
- csökkenő házasságkötések – egy házasságbarát társadalomban,
- nagyvonalú, de kevésbé eredményes családtámogatási rendszer,
- munka és családi kötelezettségek összeegyeztethetetlensége.

III. évf. 2020/2

116

https://www.ecssz.eu

Farkas • A boldogabb családokért

Európai Családtudományi Szemle
Demográfiai prognózis1

Magyarországon az 1990-es évektől napjainkig számos olyan demográfiai folyamat indult
el, illetve folytatódott, amely végső soron tovább fokozta a népességcsökkenés mértékét/ütemét
és a korösszetétel jelentős elöregedéséhez vezetett.
A termékenység csökkenése egész Európára jellemző volt a kilencvenes években, de a
legtöbb országban megfordult a trend, és a 2000-es évek elejétől emelkedés következett be.
Magyarországon ez nem történt meg, jó esetben is csak stagnálásról lehet beszélni az utóbbi
években. A 2011-es termékenységi mélypont után 2012-ben növekedett a teljes termékenyégi
arányszám, és ebben talán az időközben hozott családpolitikai intézkedéseknek is szerepe lehet.
Amennyiben ezek az intézkedések hosszabb távon fennmaradnak, illetve újabbakkal
egészülnek ki, a termékenység tartós emelkedése is elképzelhető.
A halandóság tekintetében Magyarországon mind az élettartamokat, mind a férfiak és nők
közötti halandósági különbségeket figyelembe véve hazánk az európai rangsor alsó
harmadában foglal helyet. Ugyanakkor a 2000-es évektől töretlenül emelkedik az élettartam, és
ez az emelkedés a gazdasági válság hatására sem torpant meg, így valószínűsíthető, hogy
további emelkedésre lehet számítani. A két nem élettartama csak kevéssé közelített egymáshoz
az elmúlt két évtizedben.
A nemzetközi vándorlással kapcsolatos adatok jóval több bizonytalanságot tartalmaznak,
mint a születésekre vagy a halálozásokra vonatkozóak, ezért az előreszámítás hipotéziseinek
kidolgozásánál kevésbé nyújtanak biztos alapot. Feltehető, hogy az elmúlt két évtizedben
összességében pozitív egyenleget mutató vándorlási folyamatban az utóbbi néhány évben
lényeges változások következtek be, mind a vándorlás irányát, mind pedig annak volumenét
tekintve. Egyre kevesebben vándorolnak be az országba, miközben növekszik az elvándorlás.
A pozitív vándorlási egyenleg hosszabb távon akkor növekedhet ismét, ha a szomszédos
országokon kívül más országokból is többen érkeznek, és az elvándorlás is mérséklődik.
Mindezeket figyelembe véve jött létre az a demográfiai hipotézisrendszer, amelynek alapján
elkészült az előreszámítás három változata: az alapváltozat, amely a leginkább reálisnak tartott
jövőképet képviseli; valamint a magas és az alacsony változat, amelyek a még lehetségesnek
tartott változások felső és alsó határát képviselik.
Az alapváltozatban 2060-ban várhatóan 7 millió 920 ezer fő lesz Magyarország népessége;
a magas változat 8 millió 590 ezres népességszámot jelez, az alacsony változatban 6 millió 920
ezer fő szerepel.
A 20 év alatti népesség aránya 20 százalékról 17-19 százalékra, a 65 évesé és idősebbé pedig
17 százalékról 30-33 százalék körülire változik.
A „reális migrációs” változat 1 millió 900 ezer fős népességveszteséget jelez, míg a
migrációs „modellváltás” forgatókönyve már 2 millió 100 ezer fős csökkenést prognosztizál,
de még az optimista magas változat esetén is 1 millió 100 ezer fővel lesz kevesebb a népesség
2060-ra.
Hosszú távon a különböző előreszámítási modellek mindegyike a népesség jelentős
csökkenését vetíti előre. A gyermekvállalási magatartás, az élettartam és a nemzetközi
1

Demográfia 2013. LVI. évf. 2-3.
Demográfia 2014. LVII. évf. 4.
Demográfiai Portré 2015.
KSH NKI – Népesség előreszámítás, 2015. http://demografia.hu/hu/tudastar/nepesseg-eloreszamitas
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vándorlás terén is igen jelentős pozitív változásnak kellene bekövetkeznie Magyarországon
ahhoz, hogy a népesség csökkenése mérséklődjön és az öregedési folyamat lelassuljon.
A fentiek alapján egy stabilizálódó, fenntartható népességszámú társadalom csak több
évtizedes (min. 15-30 év) folyamatos családközpontú politika esetén lehet realitás véleményem
szerint. S bár a részletek elemzése fontos lenne, összességében meglátásom szerint a
népességfogyást csak általuk megoldani nem lehetséges.
III.

A megoldás felé:

A kiutat a családok, a helyi közösségek megerősítésében, a civil társadalom építésében és a
történelmi egyházak erkölcsformáló szerepének helyreállításában véljük megtalálni. Az egyéni
szabadság csak közösségben bontakozhat ki, saját szabadságunk és méltóságunk csak együttes
fellépéssel őrizhető meg.
Egy jól működő országban, társadalomban növekvő figyelmet kap a helyi, regionális
sokszínűség. Ennek legfőbb biztosítékát a keresztény társadalmi tanítás értékrendjében és az
ökoszociális piacgazdaság paradigmájában látjuk.
A keresztény alapelvek (a perszonalitás, a szolidaritás, a szubszidiaritás, és a közjó) egyedül
képeznek harmonikus rendszert. Elkerülik mind az individuális liberalizmus, mind a
kollektivista kommunizmus-szocializmus szélsőségeit. Az államnak pedig a közjót kell
szolgálnia, megvalósítva a szociális igazságosság és a szociális szeretet alapértékeit.
Sokan ma is úgy tartják, a család válságban van. Úgy véljük, a család ma is a magánélet
centruma, amelynek szocializációs hatásai továbbra is maradandóbbak, kötelékei erősebbek,
kapcsolatrendszere pedig fontosabb más intézményeknél. Nem alakult ki életképes
alternatívája, tehát a család intézménye nincsen válságban. (Természetesen a társadalom
válságjelenségei jelentősen érintik.)
A család által képviselt szellemi, etikai, vallási, szociális értékek az egyén jó(l)létének, lelki
egészségének és a társadalom fejlődésének alapját jelentik.
A családot kifogyhatatlan erősforrásnak tartjuk, mert ereje a szeretetből fakad. Ha erősek a
családok, erős a nemzet. Amikor azt mondjuk, család, azt mondjuk, szolidaritás. A családok
képezik a társadalom gazdasági, humán és szociális tőkéjét, ezért különösen fontos értékteremtő
tevékenységük méltó erkölcsi és anyagi elismerése.
A családok mellett közösségeinket kell erősítenünk. Csak ép és boldog családokból álló
közösségekre épülhet erős nemzet!
Az ember közösségi lény, nem élhet csoport és közösség nélkül. A közösség az embereknek
azon csoportja, amelyet azonos célok, ugyanazon hit és szokásrendszer köt össze, mely képes
kulturális és kommunikációs mintázatait, morális rendszerét új egyedekre és csoportokra
áthagyományozni.
A közösséget alapvetőnek és meghatározónak tekintjük az egyes ember fejlődésében,
ugyanis az egyént születése pillanatától élete végéig a közösségi formációk építik, alakítják,
kényszerítik vagy késztetik.
A legtermészetesebb közösség a család.
A közösség számos funkciót lát el: identitást biztosít, a társadalmi kontroll szerepét tölti be,
információs igényt elégít ki, szocializál, referenciacsoportként működik, valamint kölcsönös és
segítő interakciós sémákat alakít ki.
A közösségfejlesztés elsősorban a települések, térségek, szomszédságok közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a
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polgároknak és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek mértékében a
közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája
életre segítheti vagy kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat.
Tulajdonképpen a bölcs településszervezés- és fejlesztés azon a belátáson alapul, hogy a
jövőt elsősorban nem az anyagiak, hanem az itt élő emberek tudása, innovációs képessége, hite
és összekapaszkodása határozza meg.
A civil társadalom eredetileg a „politikai társadalom” szinonimája volt. A közjóért felelős
szabad polgárok közössége, akik átérzik etikai felelősségüket.
Az újkortól a civil társadalom a nem állami, nem direkt politikai szerveződéseket jelenti.
Az egyik legnagyobb feladat, hogy a közösségek erősítése révén visszaadjuk a civil
társadalom eredeti jelentéstartalmát, a közjóért érzett felelős közösségi magatartást.
A családok és a közösségek megerősítéséért sokat tehetnek a történelmi egyházak család- és
közösségi pasztorációjuk révén.
A keresztény családnak küldetése van a világban. A keresztény házasságot a krisztusi
szeretet alapelvei határozzák meg, a család pedig világra nyitott felfogású.
A keresztény család egyszerre evangelizált és evangelizáló közösség.
A krisztusi közösség legfőbb célja, hogy Jézus legyen jelen közöttük. Tagjait az ajándékozó
magatartás jellemzi.
Az ember felfogásunkban
- Subsistencia – önállóság (térbe is lehatárolt létező),
- Egsistentia – önérdekérvényesítésre képes (az ember cselekedeteivel önmagát formálja
az időben),
- Transcendentia – felelősség önmaga, az embertársak és Isten felé.
A keresztény emberkép: Krisztocentrikus, eszkatológikus és trinitárius.
A férfi és a nő házasságán alapuló család a személyes szeretet nagyszerű és nélkülözhetetlen
helye, amely továbbadja az életet. A szeretetet nem lehet a pillanatnyi érzésekre szűkíteni, a
szeretet nem öncélú, hanem keresi egy személyes „te” megbízhatóságát. A szeretet kölcsönös
megígérésében, jó és balsorsban, a szeretet az élet folyamatosságát igényli, egészen a halálig.
Az emberek azon alapvető vágya, hogy kialakítsák a család szeretetteljes, szilárd és
nemzedékeket egybefogó kapcsolatait jelentős mértékben állandónak mutatkozik, a kulturális
és vallási határoktól, valamint a társadalomban végbemenő változásoktól függetlenül.
Az igenben, melyet a férfi és nő egész életre szólóan szabadon kimondanak egymásnak,
Isten szeretete lesz jelenvalóvá és megtapasztalhatóvá.
A katolikus hit számára a házasság szent jel, amelyben hatékonnyá válik Istennek az Egyház
iránti szeretete. Következésképpen a keresztény család a megélt Egyház része: „családegyház”.
(„A család hivatása és küldetése az Egyházban és a mai világban” – részlet, 2015.)
IV.

Párkapcsolati kultúrára és a családi életre nevelés alapkérdései

Az ember nem magányos és elszigetelt egyénként él, hanem személyes relációk
szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége a kapcsolatokban bontakozhat ki,
szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család.
A gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket,
amelynek szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre
nélkülözhetetlen az első életévekben.
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Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán folytatni
tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot.
Akár az iskoláknak, akár más ifjúsági szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint
nevelő intézetre kell építenünk, illetve ennek hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolnunk.
Mivel korunkban a családok jelentős része súlyos problémákkal küzd, ezért a család egyre
kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását.
Néhány évtizeddel ezelőtt természetesnek adódott, hogy a gyermekek belenőttek az anya- és
apaszerepbe, erre mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok
„mikrocsaládként” élnek, ráadásul a családtagokat a napi tevékenységük inkább elválasztja,
mintsem összeköti. Kevés lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem
is beszélve a válságokkal küzdő, illetve sérült családokról.
Ezért ma különösen szükségét érezzük a családi életre való tudatos felkészítésnek, s ebben
egyre nagyobb feladat hárul az iskolára és más nevelő intézményekre, szervezetekre.
Tapasztalatunk szerint az iskolában a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorult a nevelés a
párkapcsolati kultúrára és a családi életre való felkészítés.
A Népesedési Kerekasztal CSÉN munkacsoportja a következő témaköröket jelölte meg (s
ezekre dolgozott ki kézikönyvet):
1. Önismeret és érzelmi intelligencia (saját élmények, megtapasztaltak alapján
tudatosítható).
2. Jellem és értékrend (a személyiség alakulása és alakítása, jellemformálás,
értékválasztás).
3. Kommunikáció, konfliktuskezelés (én-te-mi, generációk közötti kapcsolat,
erőszakmentes kommunikáció stb.).
4. A család működése, különböző szintjei (érték, jobban mi zajlik a családban, például
szerepvállalások, kölcsönösség feladatmegosztás, érzelmek, indulatok kezelése stb.).
5. Családi gazdálkodás (pénz, idő, fogyasztás, értéklétrehozás, tervezés, adni-kapni stb.).
6. Szexualitás (érzelmi, lelki kapcsolat, fizikai, biológiai, felelősségtejes s boldog
szexualitás).
7. Változások kezelése (fejlődés, alkalmazkodás, krízis, erőforrások, feszültségtűrés,
veszteségkezelés, tervezés, jövőkép, értékőrzés stb.).
8. Veszélyek, devianciák (feszültség-, illetve agressziókezelés, függések, mintakövetés,
nyílt kommunikáció, segítő háló stb.).
A családbarát értékrend társadalmon belüli általánossá tétele megkívánja, hogy az iskolai
párkapcsolati kultúrára és családi életre nevelés mellett „szülőképzések” is megvalósuljanak:
- szülői kompetenciafejlesztés képzései;
- szülőségre felkészítő szakmai műhelyek és előadások;
- speciális kihívásokkal küzdő (életkor, fogyatékosság, deviancia) gyerekek szüleinek szóló
képzés;
- szülőképzés családokkal foglalkozó szakembereknek;
- kommunikációs készségek fejlesztése – segítő szakemberek számára;
- kapcsolati problémákkal küzdő szülők segítése;
- szupervízió családokkal foglalkozó segítő szakemberek számára.
Az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem
képzelhető el a családi életre nevelés nélkül.
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Összegzésképpen:

Úgy gondolom, hogy frappánsabban semmi nem foglalhatja össze a tanulmányban
megfogalmazottakat, mint a családok védelméről szóló sarkalatos törvény bevezető része,
melyet idézünk:
„Együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei
a hűség, a hit és a szeretet. A család, mint független önálló közösség Magyarország
legfontosabb nemzeti erőforrása. A társadalom alapegységeként a nemzet fennmaradásának
biztosítása és az emberi személyiség kibontakozásának természetes közege, amit az államnak
tiszteletben kell tartania. A családban történő nevelkedés előnyt jelent minden más
lehetőséghez képest. A család létrejöttének legbiztonságosabb alapja a házasság, amely az
egymás tiszteletén és megbecsülésén alapuló szeretetközösség, ezért mindenkor
megkülönböztetett megbecsülést érdemel. Gyermekek születése és a családok gyarapodása
nélkül nincs fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés. A gyermekvállalás nem jelentheti a
család szegénységbe süllyedését. Harmonikusan működő család nélkül nincs jól működő
társadalom. Az állam segíti a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetését. A családok
védelme és a családok jólétének erősítése az állam, az önkormányzatok, a társadalmi és
érdekképviseleti szervezetek, az egyházak, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek
egyaránt feladata.”
Válogatott és ajánlott irodalom jegyzéke:
- Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma – SZIT Kézikönyvek 12, SZIT,
Budapest, 2007.
- A boldogabb családokért – MKPK, SZIT, 1999.
- Ferenc pápa: Evangelium gaudium, SZIT, Budapest, 2014.
- Ferenc pápa: Amoris letitia, SZIT, Budapest, 2016.
- Benda József: A szakadék szélén, BIA, Budapest, 2015.
- Demény Pál: Népességpolitika a közjó szolgálatában, KSH NKI, Budapest, 2016.
- Farkas Péter: A szeretet civilizációjáért, L’Harmattan, Budapest, 2012
- Farkas Péter: A szeretet közössége, L’Harmattan, Budapest, II. kiadás, 2014.
- Földházi Erzsébet: Magyarország népességének várható alakulása 2011-2060 között,
Demográfia, 2013, LVI évf. 2-3.
- Komlósi Piroska (szerk.): Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés, L’Harmattan,
Budapest, 2014.
- Spéder Zsolt (szerk.): A család vonzásában, Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére,
KSH NKI, Budapest, 2014.
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A házasság és a család jogfilozófiai szempontból
Frivaldszky János

1. Miként tekintsen a jogász a házasságra és a családra?
A jogász feladata a legtágabb értelemben az, hogy az igazságosság erénye szerint juttassa
mindenkinek azt, ami őt, illetve őket jog szerint megilleti.1 Ehhez előbb azt szükséges tudni,
hogy mik a dolgok, az emberi-társadalmi viszonyok, valóságok jogi szempontból, azaz
természetük szerinti jó, helyes működésükben szemlélt elrendezettségükből fakadó normatív
valójuk szerint, hiszen csak ekkor tudjuk pontosan megállapítani azt, hogy kit mi illet e
viszonyok belső természete szerint jogosan. Ez utóbbihoz szükség van tehát az emberi, a
személyközi viszonyok és társadalmi valóság természetjogászi, azaz reálontológiai
szemléletéhez. Létezik tehát az emberi-társadalmi viszonyok olyan, a (természet)jogász
számára érzékelhető, jogászi bölcsessége által (iuris-prudentia) normatív szerkezetében
megragadható természetjogi valósága, amely mivel ʻemberi’, ezért erkölcsi jellegű is egyben,
s ahol így, harmonikusan elrendezetten minden a dolgok természete, rendje szerint a „helyére
kerül”. Ekkor mindenki azt kapja tehát, ami őt, őket a természetjog szerint, azaz a ʻdolgok’ (az
emberi-társadalmi viszonyrendszerek) belső rendje, azaz a természetjogi értelemben vett
ʻjogviszony’, illetve ʻintézmény’ természete szerint őt, őket megilleti. Létezik tehát az emberi
viszonyokban olyan harmonikus személyközi és társadalmi elrendezettség, amelyben a dolgok
helyesen, az emberi viszonyok természete szerint vannak elrendezve, s ahol az egyes konkrét
jogviszonyokban is így minden e rend szerint kerül megadásra. A jogász feladata az, hogy az
emberi viszonyok ezen objektív helyes elrendezettségét felismerje, s az igazságosság erénye
alapján érvényre juttassa azt ott, ahol még nem érvényesül a szociológiai valóságban. Az
emberi viszonyok belső igazságos (jogos) elrendezettségének felismerése és annak érvényre
juttatása tehát a jogász feladata.2 Ehhez azonban – hangsúlyozzuk – az emberi viszonyok
reálontológiai, azaz jogászi szemléletére van szükség. A jogásznak csak annyira kell ismernie,
ám annyira mindenképpen kell tudnia fogalmilag megragadnia az emberi viszonyok
természetét, hogy tudjon közöttük különbséget téve disztingválni, megállapítva, hogy mi azonos
és mi különböző, és milyen mértékben, avégett, hogy az azonosaknak pontosan azt a
jogvédelmet juttassa, ami a dolgok természetéből azokat azonosakként megilleti, a
különbözőknek pedig a különbözőség mértéke szerint juttassa a különböző mérvű jogi kezelést.
A klasszikus jogászok dialektikus érvelő módszertana éppen erre, a dolgok természetéhez
idomuló gyakorlati szempontú kategorizáló különbségtevésekre, és az ezekhez szükséges

1

Vö. Frivaldszky János: A jogfilozófia alapvető kérdései és elemei. Budapest: Szent István Társulat, 2013. 12–18.
[A továbbiakban: Frivaldszky (2013a)]

2

Vö. Frivaldszky János: A római jogi örökség: a jog mint a „jó és a méltányos művészete”. In Frivaldszky János
szerk.: A jogi gondolkodás mérföldkövei a kezdetektől a XIX. század végéig. Budapest: Szent István Társulat,
3
2016. 19–52.
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meghatározás-keresésekre irányult.3 A jogtudomány helyes művelése tehát e reálontológiai
alapú ismeretelméletet és jogfilozófiát igényli. Az azonos (jog)viszonyok különböző módon
történő téves kezelése, továbbá a különbözőek azonos módon való elhibázott szabályozása
önmagában igazságtalan, jogtalan, mert nem tekinti e (jog)viszonyok mint dolgok belső
normatív jogiságát, igazságát. A jogász nem filozófus, így nem kell például a házasság és a
család filozófiai kifejtését megejtenie, de annyiban meg kell tudnia határoznia azokat, hogy a
jogi fogalmi, definíciós megragadás révén tudja azt, hogy mi házasság illetve család jogi
értelemben és mi nem az ugyanilyen értelemben.4 A jogi különbségtevő, azaz a – klasszikus
értelmű – dialektikus elhatárolások révén, valóságközeli filozófiai fogalomalkotással operáló
distinkciós értelemben van tehát a jogásznak szüksége a két jogi definícióra, de arra
mindenképpen. Erre teszünk kísérletet ebben a tanulmányban. Egyrészt azért, mert meglepő
módon alig találunk erre kísérleteket, másrészt mert égető szükség van rájuk. Az előbbi
tekintetében érthető az, ha a legelemibb emberi valóságok – mint a házasság és a család –
fogalmi megragadása nehéz, mert annyira az évezredes hétköznapi primér tapasztalatunkban
vannak jelen, hogy alaphelyzetben nem is látjuk fogalmiasításuknak szükségét.5 A második
megjegyzés tekintetében viszont azt kell mondanunk, hogy a jogásznak manapság elemi
szüksége van e két fundamentális emberi valóság jogászi fogalmi megragadására, hogy tudja,
hogy mik azok jogi szempontból, hiszen azok teljes újrafogalmazása, s így kiüresítése zajlik a
jogélet szinte minden területén. A házasság és a család valóságát átfogalmazni igyekvő
genderelméletek olyan széles palettája jött időközben létre, amelyeknek csak a bemutatása is
önálló monográfiákat tölt ki.6 Így mi erre természetesen most nem tudunk sort keríteni, de nincs
is szükségünk rá, hiszen elégséges csak a házasság és a család jogi, azaz természetjogi és a nem
jog(ász)i, hanem ideológiai-politikai megközelítése közötti különbséget kimutatni. Mi csak a
jogászi szemléletmódot követjük. Nem minden szemléletmód jogi ugyanis, amit a jogászok
vallanak, követnek. Éppen az a probléma a szóban forgó két intézmény tekintetében, hogy a
jogászok manapság nem jogi módon tekintenek rájuk. Nem látják például a házasságban a
kötelmi jogviszonyt. Legfeljebb, legjobb esetben az intézményi jelleget, s így annak struktúráit
veszik észre, de a kötelmi jogviszony-jellegét már nem érzékelik. Így nem tudnak különbséget
tenni például a házasság és a manapság elterjedőben levő – egyébként helytelen koncepcióban
fogant7 – bejegyzett (regisztrált) élettársi kapcsolat között, miközben alapvető e kettő között a
különbség (természet)jogi szempontból. Korunk tipikus jogásza individualista és érdekelvű,
továbbá relativista nézőpontot követve nem érzékeli a személyközi viszonyokban megjelenő
olyan alapvető jogviszonyt és intézményt, mint amilyen a házasság. A legjobb szándékú és
egyébként morálfilozófiai vagy (család)szociológiai értelemben helyes irányban tett elméleti
3

Vö. Frivaldszky János – Könczöl Miklós: Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán.
Budapest: Pázmány Press, 2015. Ld. benne különösen e fejezeteket: Frivaldszky János: Dialektika: rendszer és
érvelés a római jogban; Frivaldszky János: A római jogászok dialektikájától a modern jogrendszerekig;
Frivaldszky János: A glosszátorok és a kommentátorok jogászi érvelése; Frivaldszky János: Dialektika a
klasszikus korban és korunkban: igazságra irányuló párbeszédes érvelés.

4

Vö. Frivaldszky János: Természetjog és emberi jogok. Budapest: PPKE JÁK, 2010.

5

Xavier Lacroix: In principio la differenza. Omosessualità, matrimonio, adozione. Milánó: Vita e Pensiero, 2006.;
Antonio Malo: Io e gli altri. Dall’identità alla relazione. Róma: EDUSC, 2010. 7–9.

6

Lásd például e nagyon alapos és helyes szemléletű, kiváló jogfilozófiai munkát: Laura Palazzani: Sex/gender:
gli equivoci dell’uguaglianza. Torino: G. Giappichelli Editore, 2011.

7

Ld pl. Fabio Macioce: PACS. Perchè il diritto deve dire no. Cinisello Balsamo (Milánó), San Paolo, 2006.; Vö.
Michele Aramini: PACS matrimonio e coppie omosessuali. Quale futuro per la famiglia. Milánó: Paoline, 2006.

III. évf. 2020/2

123

https://www.ecssz.eu

Európai Családtudományi Szemle

Frivaldszky • A házasság és a család jogfilozófiája

törekvések eredményei a személyközi (családi) értékszempontok érvényesítéséről, valamint a
házasság jelentésének (értelmének) kereséséről adnak számot, de a kötelmi jogviszonynak mint
a ʻdolog’ természetének intézményes szemléletéről csak a legritkábban. Néha azonban éppen a
helyes szemléletet valló – a házasság és a család igazi valóságát tekintő – morálfilozófusok
éreznek rá az azokban rejlő intézményes és strukturális elemekre, és így olykor jó irányban
végzett, kifejezetten jogfilozófiai elemzésekbe is bocsátkoznak.8
Az imént említett jogviszony- és intézményközpontú jogászi szemlélet hiányából fakad az,
hogy korunk jogászai számos esetben úgy írnak a házasságról és a családról, hogy éppen azok
jogi elemeit nem tekintik. Mindeközben libertariánus gender-ideológiai politikai kívánalmakat,
vagy követeléseket fogalmaznak meg egyre többen a házasság és a család lényegi természetébe
ütköző módon. Éppen az a szemléletmód sikkad el tehát, hogy milyen immanens
(természet)jogi normatívák fakadnak a házasság mint jogviszony természetéből, s hogy annak
milyen strukturális, lényegi elemei vannak, de ugyanez érvényes a család intézményes
valóságára is. Manapság olyan – filozófiai antropológiai és morálfilozófiai szempontból –
abszurd követelések is napvilágot látnak, amelyek a házasság és a család minden lényeges
elemével szemben fogalmazódnak meg, mint például a poligámia vagy a ʻpolyamory’9
esetében. A vérfertőzés ősi és egyetemes tilalma, amelyet a kulturális antropológusok
igazolnak, illetve a poligámia rég elfeledett gyakorlata – ami néhány évvel ezelőtt legfeljebb
még mint az erkölcsileg, civilizatorikusan fejletlen törzsek szokásaiban itt-ott felelhető
gyakorlat került említésre –, most mint posztmodern igénybejelentések fogalmazódnak meg (az
előbbi pl. mint „transz-generációs szerelem”) a végletekig szubjektivizált és relativizált tartalmú
ʻszerelem’ és a ʻszeretet’ fogalmainak a házasság és a család valóságával való
szembefordításaiként. Vissza szükséges tehát térni a házasságban és a családban meglevő
emberi relációk filozófiai antropológiai értelemben vett valóságelvű szemléletéhez, valamint
azok jogfilozófiai értelméhez, jelentéséhez. Így fogjuk látni azt, hogy az ezekben rejlő szerepek,
struktúrák, funkciók, illetve az ehhez kötődő egzisztenciális terek mind-mind a házastársak, a
szülők és a családban levő gyermekek személyes emberi kiteljesedését szolgálják. A
házasságban és a családban jelen lévő szeretetnek is ehhez kötődő, rögzített jelentése van a
házasság és a családi viszonyok természetes sajátosságainak megfelelően.
A házasság és a család lényegi elemeinek szubjektivista és relativista kiüresítésével, illetve
visszájára fordításával ezeket a valóságokat támadják a genderelméleteket valló
libertariánusok, s így maga az emberi kiteljesedés kerül veszélybe, tekintve, hogy minden
ember családi lény is egyben.
A jogásznak a házasság intézményében látnia kell az egy férfi és egy nő teljes, azaz a testet
és lelket, valamint az anyagi viszonyaikat átfogó, egész életre szóló, nyilvánosan tett, kötelmi
jogviszonyban elkötelezett egységét, amelyet bármiféle feltétel vagy fenntartás nélkül tesznek,
s amelyhez ígéretükhöz híven örök, azaz időkorlát nélküli hűséget fogadnak a házasfelek, ami
így lényegénél fogva felbonthatatlan. A házasság java és célja a házasfelek házasságban való
kiteljesedése, valamint szeretetük gyümölcseként a gyermekek nemzése és felnevelése az így
létrejött családban. A válás nem lehet eleme a házasságnak, minthogy az nem más, mint a
tönkrement vagy tönkretenni hagyott házasság megszüntetése, felbontása. Egy feltételek és
fenntartások nélkül megkötött, a halálig tartó elköteleződésre és egységre létrejött
8

Lásd pl. Lacroix i. m.

9

A kritikáját ld. Francesco D’Agostino: Credere nella famiglia. Cinisello Balsamo (Milánó): San Paolo, 2010.
54–55.

III. évf. 2020/2

124

https://www.ecssz.eu

Európai Családtudományi Szemle

Frivaldszky • A házasság és a család jogfilozófiája

jogviszonynak nem lehet ugyanis tartalmi eleme annak ellenkezője, azaz felbontása. Az, hogy
a jogrendszerek mégis lehetővé teszik a házasságok felbontását, mutatja azt, hogy a patológia,
a házasságok tönkremenetele rendszerinti lett, egyébként nem utolsó sorban éppen a válás
lehetővé tételével, ami így magát a házassági elköteleződést is rendkívül elgyengíti. Egy
intézmény fogalmi elemeit nem lehet annak patológiájából absztrahálni, nem lehet abból
megérteni, de a patológia természetesen nem is lehet eleme a normális működésnek. Miközben
tele van a tárcánk vásárlói és egyéb klubtagsági „hűség-” és „bizalomkártyákkal”, a házasság
kötelmi viszonyának hűség-elemét már nem szokás komolyan venni, miközben elvileg
mindenki ennek szándékával köti ünnepélyes keretek között a házasságát. Vegyük tehát
komolyan a hűséget, a kölcsönös bizalom el nem árulásának házassági követelményét, mint a
házassági kötelmi jogviszony – a dolog természetéből fakadó – egyik alapvető, lényegi elemét.10
2. A vizsgálati módszerről, avagy minden „természetes”-e és így helyes-e, ami szociológiai
módon adottnak tűnik?
A házasság valóságáról manapság ideologikusan alakított sztereotípiák uralják a
közgondolkodást. A házasságról a médiából, illetve a közbeszédből annyi érzékelhető, hogy
deklaráltan válságban van, a családról pedig annyi, hogy a „családon belüli erőszak” elleni
jogvédelmi harc „egyre fokozódik”. Miközben a családi viszonyokra, a házasságra vonatkozó
uniós és nemzeti jogalkotás mennyisége egyre növekedik, a házassággal és családdal
összefüggő értelem-zavar nyilvánvaló, s az alól nem mentesek a jogászok sem.11 Hogyan
tekinthetünk tehát a házasságra és a családra a jogász azon reflektív szemszögéből, amely a jogi
normák érvényességét azok jogfilozófiai értelemben vett kötelező erejéhez köti, s nem tekint
minden jogi normát rögvest pusztán csak azért jognak, mert azt az annak meghozatalára
felhatalmazott szerv alkotta meg? Így tehát nem a jogpozitivista, de nem is a politikai,
pszichológiai, szociológiai vagy etikai, hanem sajátosan a jogfilozófiai, pontosabban a
természetjogi alapú jogfilozófiai nézőpontot kívánjuk érvényesíteni ebben a tanulmányban.12
10

Vö. Flaminia Chizzola: La relazione umana alla luce della differenza sessuale. Milánó: Giuffrè Editore, 2012.
154–155.

11

Francesco D’Agostino: A család és a fiatalkorúak jogai. In A Család Pápai Tanácsa: A gyermekek: család és
társadalom az új évezredben. Nemzetközi pasztorálteológiai Kongresszus, Vatikánváros, 2000. október 11–13.
Budapest: Püspökkari Családpasztorációs Bizottság, Márton Áron Társaság, 2005. 129. [Családpasztorációs
Füzetek 3.]

12

Robert P. George érvei így például azért kevéssé hasznosíthatóak, mivel nem annyira jogfilozófiaiak (a
jogfilozófia általunk is képviselt, „relacionalista” értelmében), hanem inkább morál- és politikai filozófiaiak.
Lásd. Robert P. George: In defense of natural law. Oxford: University Press, 2001. Témánk szempontjából
közelebbről a 8. fejezet (Marriage and the Liberal Imagination) érdekel minket, mindazonáltal mivel az egyéni
cselekvés és az így vett emberi javak felől közelít, s nem pedig az emberi relációk ontológiai struktúráját veszi
alapul, ily módon nem tudtunk a neves kortárs természetjogász érveire támaszkodni. Nemrégen megjelent egy
helyes szemléletű – mindazonáltal nem biztos, hogy minden tekintetben a legjobb érvelést alkalmazó –
nagyhatású, többszerzős kötet a házasságról: Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George. What is
Marriage? Man and Woman: A Defense. New York: Encounter Books, 2012. Értékelő bemutatásához lásd Rixer
Ádám recenzióját: Rixer Ádám: A házasság lényege. Rixer Ádám recenziója: What is Marriage? Man and
Woman: A Defense. Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George. New York: Encounter Books, 2012.
Principium: Keresztény Közéleti Folyóirat. 2016/1. 79-86. (Ld. még: Ádám Rixer: The Essence of Marriage:
What is Marriage? Man and Woman: A Defense. Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George. New York:
Encounter Books, 2012. Principium: A Christian Journal of Public Life. 2016/1. 79–86.)
http://principiumjournal.com/hu/?page_id=655
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Közelebbről, a jog relacionális, azaz személyközi jellegét tekintjük a maga intézményistrukturális valóságával, ami így a dolgok és az emberi viszonyok objektív természetén,13 ha
tetszik: igazságain nyugszik. Ezen megközelítésmód érvényesítéséhez az olasz jogfilozófiai
kutatási eredményeket vesszük alapul.14
Kezdjük mégis a vizsgálatot egy szociológiai természetű kérdés feltevésével, hogy az
empirikusan regisztrálható, a jelenségvilágba tartozó tényeket azok értelmével együtt rögzítsük.
Valóban haldoklik-e a család intézménye, és ez időleges jelenség-e vagy pedig egy
visszafordíthatatlan folyamat, amely a házasság intézményének is a végét jelenti? A
szociológiai válasz az, hogy a XIX. század végén még csak jelzett jelentős változások15 után a
XX. század hetvenes éveire már megkondított vészharang mára már nem zeng,16 vagyis a
házasság és vele a család leegyszerűsítetten krízisnek is értékelhető átalakulása17 nem jelenti
13

Aquinói Szent Tamás jogszemléletében a jogiság a dolgok objektív rendjéhez kötött, így a Másikat megillető
iustum is egyfajta dologszerűséggel rendelkezik. Ottavio de Bertolis: Il diritto in San Tommaso D’Aquino.
Torino: G. Giappichelli Editore, 2000. 33–35.

14

A módszertani kiindulópontot az olasz jogfilozófia neves képviselőinek, Francesco D’Agostinónak és Sergio
Cottának a megközelítésmódjai jelentették a számunkra, de gondolatébresztőnek bizonyultak Gabriella Gambino
meglátásai is.

15

Az első „igazi” szociológus, Émile Durkheim az öngyilkossági hajlam egyik okát abban látja, hogy a családok
régi megtartó, integráló funkciójukat már nem képesek megtartani: „A család alkatában ugyanis olyan változások
zajlottak le, hogy a család emiatt elvesztette régebbi megóvó hatását. Míg régebben tagjai többségét születésüktől
halálukig vonzási körében tartotta, és szilárd, oszthatatlan, bizonyos fokig maradandó tömböt alkotott,
napjainkban már csak múlékony forma. Alig jön létre, máris szétszóródik. Mihelyt a gyermekek felnevelkedtek,
neveltetésük igen gyakran a családon kívül folytatódik, főleg pedig, mihelyt elérik a felnőttkort, szinte
szabályszerűen szüleiktől külön telepednek le, és a családi tűzhely elnéptelenedik. Azt mondhatjuk tehát, hogy
a család ma, fennállási idejének nagyobbik része alatt, csupán a házastársi kapcsolatból áll […]. Minthogy a
család szerepe ily módon kisebb lett az életben, már nem elegendő célnak. […] A legfontosabb azonban az, hogy
ez a periodikus szétszóródás semmivé teszi a családot mint kollektív lényt. Hajdan a családi társadalom nemcsak
egyének gyülekezete volt, akiket a kölcsönös szeretet kötelékei egyesítettek, hanem a csoport egysége volt,
elvont és személytelen. A család az örökletes név volt, mindazokkal az emlékekkel, amelyeket felkeltett, a
családi ház, az ősök életének színhelye, a hagyományos társadalmi helyzet és presztízs stb. Mindez ma eltűnőben
van. Egy olyan társadalom, amely szüntelenül feloszlik, hogy másutt, teljesen új körülmények között és egészen
más elemekkel alakuljon újjá, nem elég folytonos ahhoz, hogy olyan egyéni arculata és saját története legyen,
amelybe tagjai belekapaszkodhatnak. Ha tehát az emberek nem pótolják tevékenységükben ezt a kiveszőben levő
régi létesítményt, elkerülhetetlenül hatalmas űr támad életükben. Emiatt nemcsak a házasemberek, hanem a
házasságon kívüliek is jóval több öngyilkosságot követnek el. Mert a család ilyen állapota arra készteti a
fiatalembereket, hogy elhagyják szüleiket, illetve családjukat, mielőtt újabbat, a magukét megalapíthatnák;
többek között ezért növekszik szüntelenül az egyszemélyes háztartások száma, és […] ez az elszigeteltség erősíti
az öngyilkossági tendenciát. Ezt a mozgást azonban semmi sem állíthatja meg.” Émile Durkheim: Az
öngyilkosság. Budapest: Franklin Nyomda, 1967. 382–383. Az előszót a magyar kiadáshoz az a Cseh-Szombathy
László írta, aki a magyar családszociológia legnevesebb képviselője volt.

16

Francesco D’Agostino: Linee di una filosofia della famiglia – nella prospettiva della filosofia del diritto. Milánó:
Giuffrè Editore, 1991. 51. Bár kevés házasság jön létre, s számos válás van, mindazonáltal „a felbomló
házasságok arányából még nem következtethetünk a fennálló házasságok minőségére és stabilitására.” Gödri
Irén: A házasságok és az élettársi kapcsolatok minőségének és stabilitásának néhány metszete. In Spéder Zsolt:
(szerk.): Család és népesség – itthon és Európában. Budapest: Századvég, KSH Népességtudományi
Kutatóintézet, 2003. 198.

17

„Szociológiai nézőpontból, a család mély változási folyamatoknak van kitéve, de ezen folyamatok
nagymértékben többirányúak [selettivi] és rétegzettek. Más szóval, nem beszélhetünk a család »egyik« vagy »a
kríziséről«.” Pierpaolo Donati: Pensiero sociale cristiano e società post-moderna. Róma: Editrice A.V.E, 1997.
221.
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egyszersmind ezen intézmények megszűnését is.18 A (nukleáris) család átalakulóban van, de
annyit bizton állíthatunk, hogy a család intézménye nem tűnik el, mivel az az emberi természeti
lényegben gyökerezik, s így filozófiai antropológiai alapjai vannak. Lehet, hogy a házasság
intézményes dimenzióját a posztmodern kor embere „nehezen tűri”, miközben az affektív
szférát és a személyeset emeli a középpontba, de ez még nem jelenti szociológiai értelemben
sem azt, hogy maga a házasságon alapuló család ne lenne továbbra is a társadalom természetes
alapsejtje. A házasságon alapuló család nem olyan eleme ugyanis az emberi viszonyoknak, mint
ami csak kulturálisan meghatározott, s így szocio-kulturálisan teljesen kontingens, hanem
mélyen az emberi természetben gyökerező jellege van. Az ember és az emberiség történetisége
okán egzisztenciájában kulturálisan változik, amit a szociológia és a kulturális antropológia
empirikus eszközeikkel mérni tud, azonban az ember ontológiai struktúrájában, azaz természeti
lényegében nem változik, amely utóbbit a természetjogász jogfilozófus bizonyossággal
állíthatja. A módszertani válasz pedig az, hogy a szociológia a jelenségszférát vizsgálja, de a
jelenségeket értékelni nem tudja a dolgok és a viszonyok lényegének, természetének,
értelmének fényében, mert ez a (jog)filozófia kompetenciája.19 (A szociológus is tehet azonban
– kompetencia-szférájában maradva – olyan normatív állítást, miszerint bizonyos empirikusan
észlelhető tendenciák a társadalmi reprodukciót, szolidaritási struktúrák és kötelékek teherbíróképességét és stabilitását elnehezítik stb., így szociológiai értelemben, azaz a társadalmi
fennmaradás és kiegyensúlyozott működés szempontjából jelentős struktúrákat, intézményeket,
szerepeket, szocializációs folyamatokat aláásó káros folyamatokról van szó.) A jogfilozófia
pedig az emberi viszonyok belső természetét, azaz lényegi valójukat, s így helyes működésüket
írja le, pontosabban, bontja ki normatíve, aminek fényében bizonyos jelenségszférában
társadalmilag empirikusan létező és így szociológiailag regisztrálható cselekvések, együttélési
formák minősülnek az emberi lét és együttlét méltósága és kibontakozása szempontjából
helyesnek vagy helytelennek. Így pusztán azért, mert bizonyos házasságszerű vagy egyéb
alternatív együttélési formák a klasszikus házasság intézményét kiváltandó a társadalomban
vagy a közbeszédben hangsúlyosan jelen vannak, még nem minősülnek sem helyeseknek, sem
jogilag támogatandóaknak. A jogalkotásnak és a bírói gyakorlatnak ugyanis az emberi
viszonyok belső természetéből, azok értelméből kell kiindulnia, s e viszonyok belső
normativitásából indítva kell értékelnie és szabályoznia a társadalomban létező emberi
viszonyokat, társadalmi gyakorlatokat.
A család vonatkozásában a jogfilozófus kiemelt szerepet kap, mert aligha akadhat olyan
intézményes valóság, amelynek belső jogi struktúrája, s így intézményes-jogi jellege ennyire
nyilvánvaló lenne. Mi úgy tekintünk a családra, mint ami ideáltipikusan, azaz fogalmilag a
házassági köteléken alapszik, miközben tudjuk, hogy méltányolható társadalom- és
szociálpolitikai, valamint szociológiai megfontolásokból az ún. „csonka család” is
természetesen család tényszerű jellegénél fogva. Ha tehát „család”-ról szólunk külön
megjelölés nélkül, akkor a házasság intézményén alapuló családot értjük rajta. Mind a házasság,
mind az azon alapuló család (természet)jogi jelleggel rendelkezik, mivel szilárd belső

18

Francesco D’Agostino: A család a társadalom alapja. In Emberi jogok, család és politika. Konferencia a
Vatikánban 1998. október 22–24. Budapest: Püspökkari Családpasztorációs Bizottság, Márton Áron Társaság,
2000. 47.; Francesco D’Agostino: Una filosofia della famiglia. Milánó: Giuffrè Editore, 2003. 99.

19

A jogfilozófiai (természetjogi) és a szociológiai nézőpont különbségeihez és találkozási pontjaihoz lásd:
Frivaldszky János: Klasszikus természetjog és jogfilozófia. Budapest: Szent István Társulat, 2007. 377–388.
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alkotmánnyal, s azon alapuló rendezőelvekkel bírnak, miközben fogalmilag, azaz lényegileg
szorosan összetartoznak.
3. A házasság és a család szociológiai megítélése a konfliktusos, illetőleg a kooperatív
ember- és társadalomszemlélettől függ
Minden szociológiai megközelítés antropológiai premisszákon alapul. Ezt az antropológiai
választást sem a szigorú metodológia, sem az ismeretelmélet nem odázhatja el vagy takarhatja
el. A szociológiai elméletet vagy leírást meghatározó egyik eldöntendő kérdés az, hogy az
embert s annak viszonyait alapvetően konfliktusosnak, vagy ezzel ellenkezőleg, inkább
kooperatívnak láttatjuk-e.20 Sok tekintetben az erre adott válasz dönti el a társadalmi
mozgatóerők fogalmi megragadását és azok megítélését is. Míg a klasszikusok (görög-római és
középkori) távoli örökségén haladva az embert alapvetően társas lénynek tekintik mind a mai
napig sokan, addig például a marxi–engelsi gondolati séma gyökeréig visszanyúlóan – nagyon
leegyszerűsítetten – számos kortárs gondolkodó a társadalmi konfliktusok, elnyomó
mechanizmusok termékének látja. Mindkét gondolati alapállás megfigyelhető korunkban a
házasság és a család szociológiai, illetőleg társadalomkritikai megítélésében és értékelésében.
Úgy tűnik, hogy a szociológusok egyre kevésbé képesek a szociológiai családfogalom
megragadására, amely tanácstalanság a házasság fogalmára is egyre jobban kiterjed.21 Akárhogy
van is, a szociológiai családfogalom nem a jogfilozófiai családfogalom, bár az utóbbi az előzőre
20
21

Tommaso Sorgi: Costruire il sociale. Róma: Città Nuova Editrice, 1991. 31.
Ezen bizonytalankodás oka egyrészről a család realitásának társadalmi változósága lehet, de talán nem zárható
ki a „politikailag korrekt” kijelentésekre ügyelő, óvatoskodásra valló – sokszor talán csak a tudatalattiban ható
– törekvés sem. Az eredmény az, hogy nagyfokú homályosság fedi a család, s vele a házasság szociológiai
fogalmát. Míg korábban Magyarországon, mintegy reflektálatlanul, nagy egyértelműséggel használták a
szociológusok a házasság köznapi értelmét egy férfi és egy nő jogi kötelékekkel megalapozott szociológiai
valóságának fogalmi megragadására, amely a családnak rendes alapja, működésének pedig közege, illetve míg
korábban csak az ismert szociológiai irányzatokhoz kötődő módszertani problémák merültek fel a család
definiálása kapcsán, addig mára ideológiai okokból olyannyira ódzkodnak a szociológusok ezen intézmények
definiálásától, hogy olykor szinte már a felismerhetetlenségig tágítják és lazítják az eredeti fogalmi ismérveket.
Vö.: Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek. Budapest: Gondolat, 1979. 10–33.
341. 1. jegyzet [Társadalomtudományi Könyvtár]. Andorka Rudolf a házasságot a család fogalmának szerves
részeként tételezi: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris, 1997. 353. Bár a szocializmus
ideje alatt Magyarországon a házasság létét, érvényét folyamatosan vizsgálat alá vonták és vizsgálat alatt
tartották, de alapvetően nem kérdőjelezték meg a házasság létjogosultságát, s ez igaz a válásokkal foglalkozó
szakkönyvre is: Csiky Ottó: A modern házasság problémái. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965.
A kortárs hazai jogi szakkönyvek továbbra sem vetik fel a házasság mibenlétének jogi problémáját, hanem azt
társadalmi szerepében alapvetőnek tekintik, miközben azt állítják, hogy a család alapvetően nem jogi fogalom:
Csiky Ottó – Filó Erika: Magyar családjog. Budapest: HVG–ORAC, 2003. 11–12. Hamarosan azonban változás
állhat be, mivel a jogászok manapság többnyire az uralkodó szociológiai, társadalomelméleti fogalmakat veszik
intézményeik definiálásnak kiindulópontjául, különösen, ha a „politikai korrektség” által érintett jelenségekről
van szó. A közismerten baloldali beállítottságú Anthony Giddens a házasság fogalmát már csak így határozza
meg: „társadalmilag elismert és jóváhagyott szexuális közösség két felnőtt ember között.” Anthony Giddens:
Szociológia. Budapest: Osiris, 1997. 378. Nincs tehát szó a felek ellenkező-neműségéről, így a homoszexuális
kapcsolat is lehet házasság, ha társadalmilag elismerik és jóváhagyják. Márpedig a politikai korrektség és
különféle radikális mozgalmak képviselői, csoportjai éppen azon vannak, hogy a házasság fogalmát a fejekben
átdefiniálják, illetve, hogy kiköveteljék a jelenleg házasságnak még nem minősülő alternatív együttélési
formációk számára a házasság jogi státuszát. Ha pedig ezt propagandisztikus módszerekkel, illetve a jogalkotás
eszközeivel sikerül elérni, akkor már lehet állítani, hogy „társadalmilag elismert és elfogadott” a homoszexuális
párok házassága is.
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is támaszkodik, de annak filozófiai antropológiai intézményes, értékelvű értelme, jelentése által
közvetítetten. Ez utóbbi szerint a család a házasság intézményén keresztül kerül
meghatározásra, miközben a házasság a gyermeknemzésre strukturálisan nyitott: „A család
valójában kétféle – a házastársi és generációk közti – kapcsolat dinamikus összefonódása […].
[…] a családot – a társadalom alapsejtjét – a lehető legtömörebben úgy határozhatjuk meg, mint
férfi és nő azon szilárd és felbonthatatlan egységét, amelynek szükségszerű célja a gyermekek
nemzése és amely a házassági szerződés révén nyilvános elismerést nyer.”22
A házasságról és a családról a legmarkánsabb kritikát az engelsiánus-marxista, ideologikus
szemléletű társadalomkritika adta. A konfliktusos társadalmi és emberi viszonyokban
gondolkodó társadalomkritika annak marxista, illetőleg újabban posztmodern elméletében, a
folytonosan feltételezett elnyomásból kiinduló kritikai szemléleti módja miatt eleve nem képes
a házasságot, valamint az azon alapuló család intézményét belső és külső értékeiben adekvát
módon megragadni. Már Engels is a gazdasági alapú társadalomkritikát a feminista látásmóddal
ötvözve a monogám családot olyanként fogta fel, mint amit a férfiuralom és a tulajdon
átörökítésére való polgári törekvés hozott létre. Így a nő elnyomása eleve az osztályharchoz
hasonló küzdelmet kódolt a modern monogám házasság intézményébe. A monogám házasság
tehát gazdasági okokból született az uralkodó osztály érdekeinek védelmében.23 Engels szerint
tehát a monogámnak nevezett házasság a gazdasági hatalomra épült, és a férfi elnyomó szerepét
biztosította, megpecsételve a házasság felbonthatatlanságával. Mivel voltaképpen az elnyomás
struktúráiban és annak intézményében fogant a polgári monogám házasság, ezért a tulajdoni
viszonyok forradalmi átalakításában mindez meg fog változni. Oly módon, írja Engels, hogy a
nemi szerelmen alapuló házasság valóban önkéntes lesz. A monogám házasság tehát nem a
felek, azaz a férfi és a nő békés, harmonikus együttéléseként jelenik meg, az ő antropológiaiszociológiainak szánt történeti olvasatában, hanem „úgy lép fel, mint az egyik nem leigázása a
másik által”, mint a „nemek szembenállásának a proklamációja”, mint az „első osztályellentét”.
Míg Marx még csak azt állítja, hogy a férfi és a nő házassága az első munkamegosztás
gyermeknemzés céljából, Engels ezt öntudatosan továbbfejlesztve az osztályharc és az
elnyomás megszüntethetetlen melegágyát látja a monogám házasság intézményében: „Az első
osztályellentét, mely a történelemben fellép, egybeesik a férfi és a nő antagonizmusának a
kifejlődésével a monogám házasságban, és az első osztályelnyomás a női nemnek a férfinem
által történő elnyomásával.”24 (Mindez nagyon fontos lesz a majd később tárgyalandó
genderfeminizmus lényegi törekvéseinek megértéséhez.) A monogám házasság csak mint
civilizációs termék jelenik meg, amely a birtoklás szofisztikált, fejlett módja: férfiuralom révén
uralom a nő felett, és a tulajdon átörökítése révén a tulajdon feletti rendelkezés
meghosszabbítása a generációk között. Ez a civilizációs haladás így egyúttal visszaesést is
jelent a kommunisztikus házasságformákhoz képest, mivel most már „egyesek java és fejlődése
csak mások jaja és visszaszorítása árán érvényesül.”25 A monogám házasság Engels szerint a
folyamatos és fokozódó kirekesztések által jött létre, minthogy egyre tágabb körben lettek
kiszorítva a rokonok a férji és a feleségi, s így az apai és az anyai szerepekből azzal
22
23

Angelo Scola: Férfi + nő. Budapest: Szent István Társulat, 2006. 119.
A monogámia azonban csak a nőre vonatkozik, míg a férfi nyílt vagy leplezett poligámiában él a társadalmi
gyakorlat és felfogás szerint. Friedrich Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete. (A MarxizmusLeninizmus Klasszikusainak Kiskönyvtára 24) Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1975. 89–90., 103.

24

Engels i. m. 89–90.

25

Engels i. m. 90.
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párhuzamosan, ahogy a „csoportházasságok” felszámolódtak. A monogám házasság, mint a
társadalom alapsejtje, nem a társadalom kötőszövete, hanem megosztottságainak és
elnyomásainak melegágya: „A monogám házasság a civilizált társadalom sejtformája, amelyen
már tanulmányozhatjuk az ebben a társadalomban teljesen kibontakozó ellentétek és
ellentmondások természetét.”26 A kommunista berendezkedésű országokban teljesen
szétzilálták a családi kapcsolatokat, mivel az otthoni ügyek is a diktatórikus berendezkedésű
pártállam közügyévé váltak. A nyugati marxista ihletettségű gondolkodók hasonlóképpen a
családot látják a legveszedelmesebb intézménynek, mivel láthatatlanul, a tudatunkba ívódva
rejti el elnyomó mechanizmusait.27 Ezért a pszichoanalitikusok baloldali képviselői közül
többen28 a család e rejtett, tudatalatti elnyomó szerepére igyekeznek felhívni a figyelmet.
Azonban Cseh-Szombathy László, a 80-as évek közepén publikált, immár klasszikussá vált
munkájában29 árnyaltabban fogalmaz. Értékszemléletű családszociológiai kötetében azt állítja,
hogy a házasság – politikai berendezkedéstől függetlenül – egyszerre harmonizáló jellegű és
egyben konfliktushordozó is. Ebből következik, hogy egy helyesebb szociológiai
megközelítésben a házasság nem természeténél fogva konfliktushordozó, belső struktúráiban
pedig nem elnyomó társadalmi intézmény. Éppen ellenkezőleg állnak a dolgok. A házassági
konfliktusok az egyre kiteljesedő, újra- meg újra alakuló és átalakuló összhang
megkerülhetetlen „útjai”. Mindebből az következik a számunkra, hogy „a szociológia”
nézőpontjából immáron nem állítható, hogy a házasság a társadalmi konfliktusok és elnyomó
mechanizmusok ősforrása és prototípusa lenne. Csakhogy a marxista-engelsiánus eszmék
26

Uo.

27

A Frankfurti Iskola egyik képviselője, Horkheimer, például a modern polgári családot paradox módon olyan
feudális jellegű hierarchikus intézménynek látja, amely a modern egyén emancipációját gátolja, s a családi
személyes függések rendszere nem teszi lehetővé a hirdetett modern individualizmus-elv és a racionalitás
uralmát. A családi, szülői tekintélytisztelet kritikátlan tudatba ivódását veszélyesnek látja a náci Németország
példáját vizsgálva. Szerinte a náci propagandára különösen fogékony személyek esetében a „szülőkultusz” a
szigorú, büntető apa csodálatán alapul. Max Horkheimer: Autorität und die Familie in der Gegenwart. In Helmut
Dahmer (szerk.): Analytische Sozialpsychologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980. 343–344, 353.

28

David Cooper, a 68-as nemzedék ismert (anti)pszichiáter alakja, radikálisan családellenes nézeteket vall. „A
család halála” című, provokatív húrokat is pendítő kötetében például azt hangoztatja, hogy a család minden
kizsákmányoló társadalomban az uralkodó osztályok hatalmát erősíti meg úgy, hogy kidolgozza a viselkedés
társadalmi ellenőrzésére alkalmas mintáit, paradigmatikus formáit, amelyeket minden más társadalmi intézmény
utána jól hasznosíthat. Szerinte a családi szerepek átvitelre kerülnek a burzsoá állam és társadalmi valóság
különböző területeire, miközben izoláló jellegük miatt számos pszichés problémát okoznak, mivel a családon
belüli szerepek eleve patologikusak, ami miatt ezen szerepekben a családi élet szereplői szenvednek. Frusztráció,
hiányérzet, elnyomás és tökéletlenségérzés stb., ezek és ehhez hasonló ismérvek a családi kapcsolatok jellemzői,
amely jellemzők megjelennek, az átvitel miatt, a társadalmi élet más területein is. A pszichoanalitikából ismert
családi (szülő-gyermek) meghasonlottságok így Coopernél mintegy „társadalmasíttatnak” és átpolitizálódnak.
Nézete szerint minden társadalmi baj okozója tehát végeredményben a család a maga patologikus intézményikategorizáló viszonyaival, elszemélytelenítő (!) kényszerű szerepeivel, tabuival, normáival és beépített bűntudatébresztésével, amely intézmény, mármint a család, távolról sem akar elhalni magától, de egyfajta kulturális
anarchisztikus („makropolitikai”) forradalom útján el kellene tűnnie az ember emancipációja, szabadságának,
énjének spontán kiteljesedése érdekében. Szerinte a kommunák lennének hivatva a család kiváltására, amelyben
a szexuális szerelem a legnagyobb szabadságot kapná bármilyen viszonylatban és értelemben, a
homoszexualitást is ideértve. David Cooper: The Death of the Family. New York: Pantheon Books, 1970. Nem
is véletlen, hogy a posztmodern korban az új kulturális forradalom egyik fő vezető diszciplínája a
pszichoanalitika új (nyelvfilozófiával ötvözött) iránya lett, amely megközelítésmód – posztmarxista eszmék által
is áthatottan – a társadalmi-hatalmi relációkba fordította át a freudi meglátásokat.

29

Cseh-Szombathy László: A házassági konfliktusok szociológiája. Budapest: Gondolat, 1985. 58–59.
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visszaköszönnek a kortárs genderfeminista törekvésekben, amelyek nem a normális működés
mellett természetesen, azaz az intézményt magát meg nem kérdőjelező módon előforduló
konfliktusokat kívánják feltárni, hanem a házasság és a család intézményeit akarják
problematizálni és kritikailag dekonstruálni azáltal, hogy az azok alapját jelentő nemek közötti
különbségeket, s az azokra épült szerepeket igyekeznek delegitimálni.30 A genderfeminizmus
így hadat üzen az „elnyomás” legfőbb forrása ellen, a heteroszexuális kapcsolaton nyugvó
házasság és a család ellen. De mindezekre módunkban áll később még bővebben kitérni.
Az egyik oldalon, a marxista ideológiai indíttatású társadalomkritikai és/vagy
pszichoanalitikai megközelítésben azt hirdetik tehát, hogy a család a társadalmi elnyomás
eredeti és egyben legveszedelmesebb eszköze, mert annak normái, szerepei észrevétlenül, a
szeretet, a szolidaritás és az intimitás mögé bújva ívódnak belénk, majd ezeket reprodukálják
az emberek a társadalmi élet megannyi intézményében, így „termelve újjá” a családi jellegű
elnyomás társadalmi struktúráit. Ezért a feladat az, hogy a család mintáját követő funkcionálási
módokat, azokat leleplezve és semlegesítve, egyszer és mindenkorra kitöröljük a fejünkből
(David Cooper). A genderfeministák pedig a nemek közötti különbségek tagadásával a
heteroszexuális párkapcsolaton alapuló házasság és család intézményét támadják.
A másik oldalon egészen máshogy tekintenek a házasságra és a családra. A klasszikus
(tomista-perszonalista) természetjogi megközelítésben a házasság és a család az ember
eredendően társas, a többi ember felé szeretet-vonzalmát tápláló természetének alapvető,
elsődleges s egyben prototipikus megnyilvánulása.31 A házasságon alapuló család a társadalom
természetes alapsejtje, amelynek belső alkotmánya van – ami így a pozitív jog védelmére
jogosult –, s amely intézmény(ek) nélkül az emberi személy kiteljesedéséről, valamint a
társadalom és a politikai közösség igazi javáról nem lehet beszélni.
4. A jogfilozófia a személyközi kapcsolatok intézményes szféráját tekinti korunk
intézményellenessége közepette is
A „család egy jó intézmény, de ki akarja az életét egy intézményben leélni?” – hangzik egy
viccesnek szánt falfelirat, amely jól jelzi a kortünetet. A házasság és a család a posztmodern
korban általánosan érezhető intézményellenességnek esik áldozatul, amely beállítottságnak
jobbára baloldali ideológiai gyökerei vannak. A jelzett posztmodern intézmény- és
jogellenesség illúziója azonban csak az állami, a társadalmi és a személyközi dimenzió
kötelezettségeket teremtő intézményes kötelékeivel szemben érezhető. Az intézményellenesség
a család és a házasság, illetőleg a különféle együttélési kapcsolatok területén érzékelhető
30

Kérdés volt, hogy mit kezdjenek a nemi különbözőséggel. Így voltak olyanok, akik megpróbálták ezen
oppozíciót semlegesíteni, de voltak olyanok is, akik azt ki akarták használni a nők javára. „A dekonstrukció
hatására sok teoretikus dolgozott azon, hogy megfordítsa a hagyományos hierarchiát, és a nőiség elsőbbségét
hirdesse.” Jonathan Culler: Dekonstrukció. Budapest: Osiris, 1997. 247.

31

Vö.: Cathrein Győző: Erkölcsbölcselet. I. (Általános erkölcsbölcselet.) Temesvár: Csanád-egyházmegyei sajtó,
1901. 24. A Katolikus Egyház társadalmi tanításában a Bibliában foglalt keresztény antropológiai igazsághoz
tartozik a férfi és a nő eredendő összetartozása: „A Teremtés könyve kínál néhány támpontot a keresztény
antropológia számára. Ilyen az emberi személy elidegeníthetetlen méltósága, amelynek gyökere és garanciája a
teremtő Isten tervében található; ilyen a társas természet, mint az emberi lény alkotó eleme, aminek ősmintája
férfi és nő eredendő összetartozása: az ő egységük »a személyek közösségének ősformája« […]”. Az Egyház
társadalmi tanításának kompendiuma. Budapest: Szent István Társulat, 2007. 37. pont. 41. A család a társadalom
első és eleven sejtje, s a családi élet a közösség és a részesedés megtapasztalását teszi lehetővé. II. János Pál
pápa: Enc. Familiaris consortio. (A családi közösség.) Budapest: Szent István Társulat, 2002. 61–62.
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érzelem-központúság előtérbe kerülésével párhuzamosan elterjedő jelenség.32 Azt kell, hogy
mondjuk azonban, hogy a manapság örvendetesen ismét alapvetőként felfedezett szeretet
túlmutat az érzelmi szférán,33 s nem idegen az akarati, az intézményes vagy a normatív-regulatív
dimenziótól, amint azt a házasság és a család példája mutatja, minthogy ezen intézményinormatív dimenziók nélkül az érzelem csak illékony spontaneitás vagy merő ténylegesség,
amelyek ki vannak téve a hektikus változékonyságnak.34 Márpedig míg a jog nem képes hatni
az érzelmekre, addig hatékonyan működik az intézményes, strukturális és normatív-regulatív
szférában. Így jogfilozófiai szempontból megállapíthatjuk, hogy a jogalkotónak fel kell tárnia
a család intézményében rejlő rendező princípiumokat, és az azokban rejlő normativitást kell
megfogalmaznia és kibontania pozitív jogi eszközökkel. A jogalkotó azonban manapság
sokszor nem éppen így jár el, minthogy a házasság és a család közjogiatlanítása, privátszférába
sorolása érzékelhető. A családi viszonyok magánosítása azonban nem jelenti azt, hogy a
házasság és a család jogalkotástól mentes területté válna. Éppen ellenkezőleg, a jogalkotási
termékek, valamint az egyre tágabban értett individuális jogok teljes terrénumukat eluralják,
eluralnák immáron. Az intézmény- és jogellenesség posztmodern illúziója így paradox módon
az egyre fokozódó eljogiasítás tényével párosul a házasság és a család vonatkozásában.35
Ha a házasságra és a családra tekintünk, akkor szembetűnő azok biológiai viszonyainak,
eseményeinek intézményes-antropológiai, azaz sajátlagosan jogi jellege.36 A család az emberi
lét szerkezetének konstitutív eleme, így nemcsak a jogi szabályozás tárgya, hanem belső
intézményes-normatív természettel, azaz jogisággal is rendelkezik, amely tételes jogi elismerést
kíván. A család mivoltához tehát a jogisága elszakíthatatlanul tartozik hozzá, amiképpen a jog
és a társadalom is elszakíthatatlanul áthatják egymást. Ahol társadalom van, ott jog is van (ubi
societas, ibi ius) – hangzik a klasszikus maxima, márpedig a család a társadalom alapvető
természetes egysége.37 Nem az állam adja tehát a jogi minőséget a családnak, hanem a család
32

D’Agostino (2003) i. m. 102–103.

33

Túlmutat a „nemi szerelmen” is, amelyet Engels központiként tételez.

34

D’Agostino (2003) i. m. 106.

35

36
37

D’Agostino (1991) i. m. 56. Ez a tény Jürgen Habermas olvasati, értelmezési keretében az „életvilág” politikai
rendszer által alkotott jog révén való „gyarmatosításának” általánosabb jelenség-együttesében értékelendő. Az
életvilágban szerveződő „kommunikatív hatalom” azonban egy ellenirányú hatást is képes (lenne) kifejteni.
Magyar nyelvű irodalmából lásd: Balogh István – Karácsony András: Német társadalomelméletek. Budapest:
Balassi, 2000. 162–165.; ill. Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete. Budapest:
Felsőoktatási Koordinációs Iroda, 1992. 55–60. Vö.: Pokol Béla: Jogbölcseleti vizsgálódások. Budapest:
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 77–95.; Karácsony András: Jogfilozófia és társadalomelmélet. Budapest: Pallas
Stúdió–Attraktor Kft., 2000. 127–153.
D’Agostino (2005) i. m. 134.
A természetjogászok közül azok, akik Aquinói Szent Tamást közvetlenebbül követik, így Victor Cathrein is, az
utódok nemzését és felnevelését tekintik a házasság fő céljának, ami voltaképpen az egész emberiség java.
Cathrein a házasságnak kettős mellékcélját is nevesíti ezután: az egyik az, hogy a házasfelek egymást szeressék
és gyámolítsák, másik az, hogy a nemi ösztönt, amely a legerősebb érzéki vágy, az emberi méltóság sérelme
nélkül, illetve anélkül, hogy az „az érzéki élvezeteket oly módon felszabadítaná, hogy az ész az alsóbb ösztönök
fölött való uralmát elveszítené”, ki tudják élni. Cathrein Győző: Erkölcsbölcselet. II. (Különös erkölcsbölcselet.)
Temesvár: Csanád-egyházmegyei sajtó, 1901. 381–382. Henri Ahrens szerint viszont, aki a személyt központibb
helyen tekinti természetjogi rendszerében, a házasság olyan „életközösség, mely teljes célját és kielégítését
magában a teljes személyiségben, teljes odaadásban, a kölcsönös személyek teljes erkölcsi élvezetében és az
egyesülési kapocsban éri el.” Idézi Cathrein (1901) i. m. 382. Manapság a házasság tekintetében a házasfelek
között a kölcsönös szeretet momentuma kerül kiemelésre, amelynek gyümölcse és kifejeződése a gyermekáldás.
Jutta Burggraf például a következőképpen fogalmaz: „Isten nem elsősorban új emberi lények létrehozatalára
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belső normativitását, princípiumait ismeri el az állam a tételes jogon keresztül azáltal, hogy
azokat a pozitív jog eszközeivel védi. A jog nem arra van ugyanis hivatva, hogy kreálja az
emberi lét legalapvetőbb jegyeit, hanem hogy azokat elismerve védje. Az állam így nem
jogmentesítheti azt, ami az állami jogalkotást megelőzően immanens jogi jelleggel rendelkezik,
így jogalkotásával nem foszthatja meg a házasságot és a családot belső strukturális jellemzőitől,
sem közvetlenül sem közvetve, sőt azokat kell eszközeivel védenie. Mivel a család a
legmagasabb emberi létminőség, az emberi méltóság kiteljesedési helyét hordozza, ezért az az
emberi méltóságért védendő intézmény, amely védelmet a család saját belső normativitása,
természeti joga írja elő kötelezően. Amikor tehát a pozitív jog a családot védi, akkor nem
csupán egy emberi értéket véd, hanem az „emberi önazonosság kialakulásának az elsődleges
intézményi keretét”38 védi.
5. A család, mint a társadalmi relációk mintája
A család olyan strukturális jellemzőkkel rendelkezik, amelyek nemcsak az ember
személyiségfejlődéséhez és szocializációjához járulnak hozzá alapvető módon, hanem az egész
társadalom számára alapvető jelentőségűek, s így a jogalkotó felé is alapvető mintákat
szolgáltatnak. Ezek például a bizalom, a másik személyének elismerése, a szolidaritás, a
testvériség,39 amely a békét előfeltételezi,40 a gondoskodás és a felelősségvállalás, a
normakövetés és a tekintélytisztelet, vagy általában a nomologikus tudat, amelyek mind
eredendően a családban alakulnak ki.
A bizalom nélkül például az egész gazdasági élet, a szerződési jog területének teljes
rendszere elképzelhetetlen lenne. De a parlament és a kormány társadalmi felhatalmazása és
működése is erre az elvre épül, mivel a választásokon megbízással felhatalmazást adnak a
kormányzásra a polgárok, a kormány pedig mindvégig a parlament bizalmához kötött, amely
bizalomra a kormányzáshoz mindvégig szükség van (éspedig nem csak a parlamenti többség
számszerű biztosítása végett).
A szolidaritás tudata és mintái hasonlóképpen a családban alakulnak ki, mivel az az élő
tapasztalat arról, hogy lehet emberi közösség alapja a másik személy valódi társként kezelése.
Enélkül üres, tartalom nélküli frázis lenne a nemzetközi szolidaritásra, összetartozásra41 való
teremtett minket nőnek és férfinak. Éppen ellenkezőleg: az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember
képes a nemzésre, ezáltal kifejezve és fenntartva a nemi természetében ily módon tükröződő isteni képmást.”
Jutta Burggraf: A gender. Embertárs, 2008/1. 8.
38
39

40
41

D’Agostino (2005) i. m. 135.
A testvériség és a szeretet eredendő megnyilvánulási formája a családban található. Az igazságosság azért lehet
nyitott a szeretetre, mert mindenki megtapasztalhatja azt otthoni családi kötelékekben, hogy a szeretet valódi,
működő törvénykönyve lehet egy emberi közösségnek. Del Vecchio az alapvető viszonyulási módnak azt a
követelményt tekinti, hogy „elismerjük a valamennyi embert összefűző testvéri köteléket”. Giorgio Del Vecchio:
A természetjogról. In Varga Csaba (szerk.): Jog és filozófia. Budapest: Akadémiai, 1981. 226. Ez az „emberi
nem egyetemes társadalmának” elismerését jelenti, aminek, s amely szabályainak egyszersmind alá is kell vetni
magunkat. Az igazságosság és a szeretet viszonyát pedig a jogfilozófusok közül a legelmélyültebben,
eszmetörténeti és rendszeres elemző formában, tudomásunk szerint Reginaldo Pizzorni vizsgálta: Reginaldo
Pizzorni: Giustizia e carità. Bologna: Edizioni Studio Domenicano, 1995.
Vö. D’Agostino (2000) i. m. 55.
A II. világháború első éveiben megjelenő, az eredetileg római jogász Giorgio La Pira nevével fémjelzett
„Principî” folyóirat számaiban erősen érzékelhető a népek közötti egységre, a nemzetek közötti szolidaritásra és
a testvérisége való vágy. Ennek valós lehetőségét klasszikus szerzőktől vett hosszabb-rövidebb idézetekkel és
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patetikus utalás a népek vagy az „emberiség családjának” nevében, ahogy az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatának első, bevezető mondata fogalmaz.42 Enélkül hiába hivatkozunk arra,
hogy az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott szegényebb, szerencsétlen történelmi sorsú
államok méltányos elbírálást igényelnek, mint amiképpen a családba most születő, újonnan
érkezett kisgyermek sem a maradékot kapja, ami az asztalon megmarad, hanem az egész család
élete alakul át a kis jövevény köré szerveződve. A társasági jog egyik alapelve például, a
societas leonina tilalma (amikor egyesek csak jogokat, míg mások csak kötelezettségeket
szereznek) hasonlóképpen a közösségi összetartozásból fakadó igazságosság igényének
tapasztalati tényén alapszik, amelynek elsődleges terepe a család.
A család így a jog által való társadalomszervezés alapvető mintáit is szolgáltathatja, amelyek
a pozitív jog elveiként is megjelennek. A szeretet a család alapvető integratív, konstitúciós elve,
amely nélkül sem gyermekvállalásról, sem az idősek gondozásáról, sem házastársi kötelékről,
sem testvéri viszonyról nemigen lehet szó, de ez a szeretet társadalmi értelmében minden jog
végső orientációs célja is egyben. Nem véletlen, hogy számos neves filozófus a jogalkotó végső
célját nem az igazságosságban, hanem a politikai barátságban fogalmazta meg, ami
voltaképpen a társadalmi méretű szeretet.43 Végül azt is említenünk kell, hogy a számos
jogfilozófus által a jogi viszony lényegének tekintett,44 a Másik személy kötelező elismerési
követelményének elsődleges tapasztalata szintén a család valóságán alapul,45 még akkor is, ha
a különböző relációk típusának megfelelően különböző az elismerés tartalma. Az elismerés
azonban nem az egyéni akarati döntés függvénye, hanem az a család ontológiai struktúrájából,
relációiból fakad. A családon belül a Másikat egyediségében és szerepében fogadják el, amely
egyszersmind az önazonosságot is jelenti. Az apa és az anya ugyanis csak a gyermekéhez képest
minősül fogalmilag apának és anyának, enélkül csak felnőttek lennének, a fiú pedig szülei
viszonyában minősül csak valaki fiának, egyébként csak gyermek lenne. A férj csak a
feleségéhez képest nevezhető ilyennek és fordítva.46 Az egység és a különbözőség, az egyediség
és a közösség olyan mintáit mutatja tehát a család, amelyek az egész emberiség családjára
nézvést is konstitutív elveket tartalmaznak.
6. A család belső jogisága: a családi személyközi relációk nem elnyomó hatalmi viszonyok
Ha a család lemond önnön belső normativitásáról, azaz természetes jogiságáról, akkor ezzel
a rá vonatkozó külső, politikai jellegű jogalkotás expanzióját erősíti meg,47 ami sokszor a család
belső természetes jogiságával ellentétes tartalmú szabályozást eredményez. Így ezen feladással
paradox módon a család önmaga járul hozzá a családot korunkban jellemző anomikus

rövid tanulmányokkal igyekeztek alátámasztani. Principî, con Nota introduttiva di Giorgio La Pira, Torino: G.
Giappichelli, 2001.
42

Giorgio Del Vecchio éppen ezen utalásból indul ki, mikor a népek jogközösségét, az államok természetes együvé
tartozását, azaz azok egyetemes társadalmát igyekszik teoretikusan megalapozni. Giorgio del Vecchio: A
természetjog mint az emberi nem egyetemes társadalmának alapja. In Frivaldszky János (szerk.): Természetjog.
Szöveggyűjtemény. Budapest: Szent István Társulat, 2006. 113.

43

Vö. Frivaldszky (2007) i. m. 196–236.

44

Lásd. Frivaldszky (2007) i. m. 391–392, 398–402. Lásd a 403. oldalon a 23. jegyzetet.

45

D’Agostino (1991) i. m. 63–64.

46

Vö. Gabriella Gambino: Le unioni omosessuali, un problema di filosofia del diritto. Milánó: Giuffrè, 2007. 49.

47

D’Agostino (1991) i. m. 57.
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állapotokhoz. Ha a házasság és a család vonatkozásában elfogadjuk, hogy az belső jogi jelleggel
nem rendelkezik, mivel azok az affektivitás magán világába tartoznak, akkor ezzel a jogalkotó
a családi jogviszonyokat szinte bárhogyan szabályozni képes akaratát erősítjük helytelenül. A
jog ugyanis nemcsak a politikai jogalkotó által alkotott normákat, illetve az egyének alanyi
jogait jelenti. A jog mindenekelőtt az emberi viszonyok sajátos elrendezettségét fedi. A család,
mint tudjuk, számos ilyen eredeti reláció kötelékeinek együttese, amelyben nemcsak
funkcionális, igazságossági, hanem legfőképpen az ezeket átható szeretetkapcsolatok48 is
vannak a családi szerepekhez kötötten. Márpedig korunk éppen a természetes kötelékekkel nem
tud mit kezdeni, mivel a személyközi relációkban csak egymásnak feszülő alanyi jogokat képes
látni, amelyek folytonosan jogsérelmi, ún. igényállapotban vannak, rendszerinti
alapállapotukat tekintve.
A modernitás a közjogi viszonyokban nem volt képes elfogadni a társadalmi együttélés
jellege folytán adott természetes hierarchikus relációkat. Így a modernitásban nem az az
újdonság, hogy a kormányzatot választhatóvá tette, hanem hogy magát az államot, a közszférát,
annak létét tette individuális akaratok kreációjává. A posztmodern kor pedig most már a
magánszférába utalt mikroviszonyokban sem képes elfogadni természetes szerkezetükben és
normativitásukban az emberi relációkat. Amiképpen a modernitásban az állam, úgy most a
posztmodern korban a házasság és a család váltak mesterséges, illetőleg konstruálható
képződményekké. Ez két dolgot jelent: egyrészt azt, hogy a) egyéni kívánságok, preferenciák,
elvárások, ízlések és érdekek mentén ki lehet találni új és új családformákat, amit a jognak el
kell(ene) ismernie, másrészt azt, hogy b) szerintük a család jelenlegi tradicionális intézménye
belső és külső hatalmi viszonyok által meghatározott, így struktúrájában korántsem
„természettől adott”. Ezért a posztmodern kor libertariánus gondolkodói nem annyira
családjogról, hanem a családot alkotó egyének családon belüli jogairól beszélnek immáron.49
Úgy tartják, hogy azon családi relációk, amelyek természetes módon eleve elrendezettnek
tűnnek, voltaképpen hatalmi akaratok és érdekek által meghatározottak, így szükségképpen
elnyomott érdekek, illetve jogok rendszerinti sérelmét palástolják. Az elnyomás szerintük belül
és kívül egyaránt jelentkezik. Ezekre térünk ki most.
A) Ezért így például a gyermek érdekeinek képviseletére nem igen látják alkalmasnak a
szülőket, hanem olyan gyermeki jogokról beszélnek, amelyek szinte már antagonisztikus
ellentétben állóknak látszanak a család intézményével.50 Nincs olyan jogász, aki ne gondolná
úgy, hogy a gyermeki jogok sérelmeit a lehető leghatékonyabb eszközökkel kell meggátolni, és
azoknak mindenképpen elejét kell venni. Fokozott éberségre és elővigyázatosságra van
szükség, mivel többnyire az ún. „gyengébb szociális alanyok” szenvednek jogsérelmet,
amelyek között a leggyengébbek a gyermekek. Csakhogy a jogvédelem fokozása nem
felejtetheti el velünk azt a tényt, hogy a gyermek legfőbb érdeke az, hogy egészséges
környezetben fejlődhessék, márpedig ez számára a család. A jogok ezen elvtől függetlenül,
ezzel párhuzamosan védendőek. A család jellegénél fogva, normális esetben, nem
veszélyezteti, hanem kiteljesíti a gyermek személyiségét, ha tetszik, érdekeit. Ezzel szemben
néha már úgy látszik, hogy a jogsérelmet a posztmodern gondolatiság képviselői közül sokan
rend-szerintinek, általánosnak vélelmezik a családon belüli gyengébb alanyok (gyermekek,
nők) vonatkozásában, s így nem csak a valódi jogsérelmi állapotokra korlátoznák a jogászok
48

Horváth Sándor: A természetjog rendező szerepe. Budapest: Jelenkor, 1941. 67.

49

D’Agostino (2005) i. m. 131.

50

Vö. D’Agostino (2005) i. m. 132.
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jogvédelmi munkáját. Úgy tűnik, hogy a család a posztmodern (elvileg) relativizmus számára
zártságában, értéktartalmában, köz-funkcióiban és ugyanakkor belső „hierarchikusságában”
„veszélyes” és „leküzdendő” modellnek számít. Olybá tűnik, hogy maga a feleségi mivolt,
avagy az, hogy valaki valakinek a gyermeke, jelenti immáron potenciálisan a veszély forrását,
mert így a gyengébb szociális alany elnyomó relációkba kerül. Talán ezzel magyarázható az,
hogy bár az empirikus felmérések szerint döntően nem a házasságon alapuló tradicionális
családban, hanem az egyéb együttélési/élettársi kapcsolatokon nyugvó háztartások vagy
otthonok falain belüli jelenség a „családon belüli erőszak”, mégis a többnyire vétlen
(házasságon alapuló) család e bűncselekmény-típus címzettje a közbeszédben. Úgy tűnik tehát,
hogy e nyelvpolitikai szándék célja az, hogy maga a család tűnjön erőszakos intézménynek,
amely ellen küzdeni kell. Márpedig a családon belüli funkcionális hierarchikusságnak, a nemi
és családi szerepeknek, valamint a család társadalmi funkcióinak semmiféle eredendően
„elnyomó” jellege nincs, amely kritikai dekonstrukciót és intézményes felszabadítást kívánna.
B) A kifelé érezhető elnyomás a posztmodern libertariánus és posztmarxista feminista
gondolkodók szerint azt jelenti, hogy a heteroszexuális házasságon nyugvó tradicionális
házasság- és családmodell negatívan diszkriminálja a a) házasságot kötni nem kívánó
személyek, illetve a b) homoszexuálisok alternatív együttélési modelljeit. Ezen két együttélési
formára térünk így ki az alábbiakban.
7. Lehet-e az élettársi kapcsolatot házasságnak tekinteni?
Ami a különneműek együttélését illeti, elmondható, hogy ez az együttélés természetesen nem
barátok kollégiumi együttlakása egyetemi tanulmányok megkönnyítése céljából, hanem mint
tudjuk, a szexualitás gyakorlására irányuló „együttélést” jelent házasságkötési szándék nélkül.
A már nem vadházasságnak, hanem bizonyos eufemizmussal „együttélés”-nek nevezett
kapcsolatban a partnerek nem akarják kinyilvánítani kötelékük jövőre irányuló tartósságának
szándékát a nyilvános elköteleződő igennel, mivel nem akarják a házasságot. Mégis a
házasságon alapuló család státuszát utánzó jogi jelleget akarnak, s a családhoz közelítő
kedvezményeket kívánnak. Egyrészről nem akarják tehát kapcsolatuk jogiasítását és
társadalmiasítását, másrészt mégis jogi elismerést akarnak. Az együttélést, s nem a házasságot
akarják, így nem akarnak jogi köteléket, de akarnak jogi elismerést, ezért mondhatjuk azt, hogy
akarnak is meg nem is kötődni jogilag egymáshoz, amely ellentmondás kezelése jogi
lehetetlenség.51 A házasulandók ezzel szemben abszolút szuverén és szabad akaratuk
átruházhatatlan döntésével publikusan nyilvánítják ki, hogy házasságot kívánnak kötni, amely
így a magánszférából a publikusba lép át a jogi szabály által, annak minden jogi
következményével a születendő gyermek, illetve a vagyon tekintetében és minden más
jogkövetkezmény vonatkozásban. A jogi szabály rájuk vonatkozó hatálya következménye a
kapcsolatuk tartósságát kinyilvánító házassági döntésüknek, de a jogi szabály egyszersmind a
tartósság formája is.52 A házasulandók kinyilvánítottan kívánják a teljes életközösségre szóló,
azaz hiteles elköteleződő kapcsolatuk ezt kifejező és egyben fenntartó jogi szabály alá
rendelését.53 A házasság nem a pozitív jog által megerősített és megkoronázott élettársi
51

D’Agostino (1991) i. m. 138.

52

Vö. uo.

53

A jogi szabály a személyközi kapcsolatok tartósságát fejezi ki normatíve, ami a kapcsolatban élő személyek
tudatára is visszahat. Ehhez lásd. Sergio Cotta: Il diritto nell’esistenza. Milánó: Giuffrè, 1991. 257–276
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együttélés,54 hanem attól minőségileg különbözik, mivel a jog konstitutívan tartozik hozzá. Az
élettársi együttélés szándéka szerint éppen ettől mentes, vagyis így lényegétől megfosztott
„házasság”-féle lenne.
Az élettársi együttélés jogalkotói vagy bírói eszközökkel való kívülről történő megerősítése
általában nem közvetlenül a házasság elleni támadással valósul meg, hanem az együttélés jogi
megtámogatásával. Ezáltal az eredetileg a jogon kívüli magánszféra, ahova az együttélés merő
faktikusságával tartozik, a családjog keretébe kerülne, ami a jog által eddig alig szabályozott, a
faktikusság és a változó érzelmek által uralt magánszféra eljogiasítását eredményezné.
Ha viszont a jogalkotó egyenlő védelemben részesít természetük szerint nem egyenlő
relációkat,55 akkor ezzel a természete szerint kiemelkedő védelmet érdemlő intézményt, azaz a
házasságot veszélyezteti. A különböző dolgok egyenlőként kezelése ugyanis nem csupán
igazságtalan, hanem jogtalan is, ha tetszik, természetjog- és alkotmányjog-ellenes, mivel nem
védi immáron azt, ami védendő. Azáltal, hogy a házasságot és az együttélést is ugyanúgy védi,
miközben ez utóbbi az előbbivel nyilvánvalóan sem az abban részes egyének, sem a társadalom
tekintetében nem egyenértékű,56 azzal a házasságot jogtalanul veszélyezteti.
54

D’Agostino (1991) i. m. 139.

55

A heteroszexuális és a homoszexuális párok között – az érzelmi szférán túl – nincsen semmiféle azonosságelem, olyan egyenlőség, amit a jog intézményesíteni tudna. Gambino (2007) i. m. 82.

56

A Magyar Kurír 2008. augusztus 5-i számában ismerteti A. Patrick Schneider az eredetileg a New Oxford
Review-ban megjelent tanulmányában foglalt eredményeit. A kutató az együttéléseket vizsgálta az Egyesült
Államokban, s végül ilyen összegző megállapításokat tett: „Az együtt élés előkészület a válásra 1. Az együtt élés
egyre gyakoribb. 35-40 évvel ezelőtt igen ritka volt, társadalmilag tabunak számított. Az együtt élések száma az
1960-as években 19%-kal, az 1970-es években 204%-kal, az 1980-as években 80%-kal, az 1990-es években
66%-kal, 2000. és 2004. között 7,7%-kal növekedett, azaz az elmúlt évtizedekben összesen tizenegyszeresére
nőtt. 2. Bizonytalanok a kapcsolatok. Az együtt élő párok hatoda mindössze 3 évig marad együtt; az élettársi
kapcsolatoknak csupán tizede tart 5 évnél tovább. 3. Nagyobb a válás kockázata. Közel kétszeres valószínűséggel
válnak el azok, akik házasságuk előtt együtt éltek (39%), mint akik nem éltek együtt (21%). 4. A nők többet
szenvednek. Az élettársi kapcsolatban élő nőkre sokszor ugyanakkora felelősség nehezedik, mintha házasságban
élnének (elsősorban a gyermeknevelés feladata), ám a szükséges jogi védelem nélkül – miközben a kapcsolatban
ők teremtik elő a jövedelem 70%-át. 5. Nagyobb a nemi úton terjedő betegségek kockázata. Az élettársi
kapcsolatban élő férfiak négyszer akkora valószínűséggel csalják meg párjukat, mint a házasságban élők. Az
1960-as években még csak három nemi úton terjedő betegség volt; ma több mint húsz gyógyíthatatlan nemi
betegséget ismerünk. Az elmúlt 6 évben az esetek száma megháromszorozódott. Az élettársi viszonyban élők
körében hatszor annyi a nemi beteg, mint a házasságban élő nők között. 6. Nagyobb a drogfüggőség és a
pszichiátriai problémák esélye. Egy 130 tanulmány alapján készült vizsgálat szerint azok a házaspárok, akik
korábban együtt éltek, hajlamosabbak a kábítószer- és alkoholszenvedélyre. Együtt élő pároknál a depresszió
esélye háromszor nagyobb, mint házaspároknál. 7. Rosszabb az anyagi helyzet. Azok az együtt élők, akik
sohasem házasodnak össze, 78%-kal kevesebb vagyonnal rendelkeznek, mint a folyamatosan házasságban élők;
ugyanez az adat 68% azoknál az együtt élőknél, akik korábban elváltak vagy megözvegyültek. 8. A gyermekek
szenvednek. Az élettársi kapcsolatban élők gyermekeinek szegénységi mutatói ötször rosszabbak, mint azokéi,
akiknek szülei házasságban élnek. Az együtt élő párok 12-16 éves gyermekeinél hatszor annyi érzelmi és
viselkedési probléma mutatkozik, mint azoknál a kortársaiknál, akiknek biológiai szülei házasságban élnek. Az
élettársak tizenéves gyermekeit 122%-kal nagyobb valószínűséggel tanácsolják el az iskolából, és 90%-kal
valószínűbb, hogy alacsony tanulmányi átlagot produkálnak. Ezek a gyermekek csonka családban, nagyszülők,
nagybácsik, nagynénik, unokatestvérek nélkül nőnek fel. 9. A társadalom fizet. A bebörtönzöttek aránya a világ
összes országa közül az Egyesült Államokban a legmagasabb, ahol kétmillió embert tartanak fogva. 1980-ban
ez a szám még alig haladta meg az 500 000-et. Az állami börtönökben fogva tartott fiatalkorúak 70%-ánál az
apa nem él a családdal. A gyermekkorú bűnelkövetők háromnegyedénél a szülők élettársi kapcsolatban élnek.
10. Az együttélésben nagyobb az erőszakos cselekedetek aránya. A gyermekek elleni erőszak mutatói az ép
családokban a legalacsonyabbak; ennek 6-szorosa ott, ahol nevelőszülők nevelik a gyermekeket; 14-szerese ott,
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Az individuális szabadságjogok kiterjesztése a kulturális önmeghatározási, önkifejlesztési
jog jegyében alapozná meg a partnerek jogát arra, hogy a házassággal egyenértékűnek tekintsék
élettársi együttélésüket, s így ennek elismerését követeljék. Csakhogy a jog elsősorban az
emberi kapcsolatok meghatározott rendjének, ontológiájának szabályait tartalmazza. Nem lehet
tehát jogszerűen, az individuális jogokra hivatkozva a házasság eredeti jogi dimenzióját
kiüresíteni úgy, hogy egyenlő jogokat biztosítva a házassággal egyenértékű jogvédelemben
részesíti a jogalkotó az alternatív együttélési formákat pusztán az alanyi jogosultságokra
hivatkozva.
Mivel az élettársi kapcsolatban együttélő partnerek úgy vélik, hogy házasság-szerű a
kapcsolatuk, ezért kívánják a házasság intézményvédelmével járó jogi előnyöket. A házasság
tehát az a referencia-modell, amelyhez képest az élettársi együttélés nézetünk szerint súlyos
hiánytól szenved, mégpedig a házasság konstitutív elemének hiányától, mivel a kinyilvánított
házasságkötési szándék az, ami tudatosan, szántszándékkal hiányzik. Vagyis hiányzik náluk a
jogot felhívó akarat.57 Úgy gondolják, hogy elég az, ha az affektivitás és a tényleges együttélés
megvan, a házasság és a család jogi-intézményes dimenziójával szemben pedig ellenérzést

ahol az anya egyedül neveli a gyermekeket; 20-szorosa ott, ahol a biológiai szülők élettársi kapcsolatban élnek;
33-szorosa ott, ahol az anya élettársa nem a biológiai apa. Az élettársi kapcsolatban élő nőket háromszor nagyobb
valószínűséggel bántalmazzák fizikailag, mint a házasságban élőket, és kilencszer nagyobb gyakorisággal esnek
gyilkosság áldozataivá. Gyermekek esetében hasonlóak az adatok.”
Forrás: http://www.magyarkurir.hu/?m_op=view&id=23094,
Eredetileg megjelent: http://www.lifesitenews.com/ldn/2007/oct/07100902.html (2007. 10. 9) Az amerikai
kutató szavaival összefoglalásul elmondható tehát, hogy az együttélés a férfinak rossz, a nőnek rosszabb, a
gyermek számára pedig egyszerűen tragikus.
57

D’Agostino (1991) i. m. 136.
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táplálnak.58 Csakhogy a jog nem képes érzelmekre alapozni intézményeit,59 mivel a jog az
emberi relációk intézményes-strukturális dimenziójában hatékony szabályaival, amelyet
viszont az együttélni (élettársi kapcsolatban élni) szándékozók hárítanak el maguktól a házasság
intézményének elutasításával.60 Feltehetjük a kérdést, hogy az állam miért támogasson
kedvezményekkel olyan együttélési formákat, amelyek kinyilvánítottan nem akarják az
intézményes házassági elköteleződést, s így indirekte az azzal járó tartósságot? Ha olyan
jelentéktelen az a „papír”, akkor miért ódzkodik tőle a posztmodern kor embere? Talán azért
jelentéktelenítik el (még a jogászok is!) a házasságot a „csak egy papír” kérdésévé, mert korunk
individualizmusa tudatosan vagy csak a tudatalattiban figyelmen kívül hagyja, hogy a házasság
valódi kötelék, kötelem és intézmény, miközben korunk embere nem igazán mer
felelősségvállalást eredményező nyilvános elköteleződést tenni. Ezt mutatja az is, hogy ha
mégis rászánja magát, akkor is sokszor az „önbeteljesítő jóslatként” működő házassági
vagyonszerződést köt, amely eleve elgyengíti a házasság kötelékét. Ha pedig meggyengülése
után felbontásra kerül a házasság, akkor igazolva látják, hogy valóban érdemes volt a
vagyonjogi szerződést megkötni. A házassági vagyonjogi szerződés így igazi non-szensz,
58

59
60

Ennek oka az, hogy a marxista-engelsiánus látásmód szerint „a kizsákmányoló osztálytársadalmakban a nemek
viszonyának alapvető jogintézménye a monogám házasság volt, mint a magántulajdon tipikus családformájának
az alapja. A nemek kapcsolatának kizárólagos formájává a történelem folyamán azonban sohasem vált: a
házasságon kívüli nemi érintkezés abszolút tilalmát ugyanis egyetlen társadalmi rendszer joga sem tartalmazta.
[…] a monogám házasság a mindenkori uralkodó osztály intézménye volt – a kizsákmányolt osztályé annyiban,
amennyiben az uralkodó osztály érdekelt volt a házasság jogintézményének az elnyomottak körében való
fenntartásában és védelmében is, például a jobbágyság újratermelése érdekében, mert a földhöz való birtokosi
jogot és az apai státuszt átörökítette. […] a monogám házassággal és a belőle sarjadó családdal minden korban
együtt járnak olyan házassági-családi viszonyok, amelyektől megtagadták a törvényes jelleget, üldözték, de
végül is megtűrték őket. Mivel egész rétegek (főleg az elnyomottak) házasságkötése, családi élete esett jogi
tilalom alá, minden korban léteztek az együttéléssel sok vonatkozásban azonos, monogám jellegű, a jog által
megtűrt, a házasság joghatásait azonban teljesen vagy részben nélkülöző formái, mint az ókori concubinatus, a
feudális morganatikus házasság és a polgári társadalom »vadházassága«. Ezek az együttélési formák azonban
nem a magántulajdon átörökítésére szolgáltak, s bár monogám kapcsolatot jelentettek, tagadták a monogám
házasságnak a legfőbb, a magántulajdonosi státust meghatározó jellegét; kapitalista viszonyok közt az alá- és
fölérendeltség jogi mozzanata sem jellemezte őket. A jog végül egyetlen korban sem tehetett mást, mint
tudomásul vette az elnyomott vagy alacsonyabb osztályhoz tartozók élettársi viszonyát, kifejezte ezzel szemben
a társadalom érdektelenségét, egyben azonban erkölcsi rosszallását is; megtagadta a házasságon kívüli
együttéléstől a házasság legfőbb joghatásait […]. Sajátos vonása volt a mindenkori jogi szabályozásnak az, hogy
a törvényes házassági viszonyok hangsúlyozott védelmezése érdekében az élettársi viszonyhoz fűződő
jogkövetkezményeket a lehetőségekhez képest is elvékonyította. A házasság kívánatos intézmény volt minden
korban, az élettársi viszony viszont csak megtűrt, nem kívánatos jelenség: az utóbbira vonatkozó jogi
szabályokban ezért az előbbit kedvezményezni szándékozó jogpolitika különös súllyal jutott kifejezésre. […]
Egyébként az élettársi viszony paradox módon sajátos megerősítése a monogámiának, s ennek a kategóriának
új, a magántulajdonosi viszonyoktól s ezzel együtt a hatalmi mozzanatoktól elvonatkoztatott tartalmára utal.”
Katonáné Soltész Mária: Házasság, család, válás és a jog. Budapest: Gondolat, 1982. 24–27. Az idézett
szövegből kitűnik, hogy a szerző a marxista osztályküzdelem jegyében tekinti a kérdést, ahol az összes joghatást
élvező monogám házasság intézménye az uralkodó osztály kezében levő olyan eszköz, amellyel az az alávetett
osztályokat képes elnyomni és ezen „elnyomást újratermelni”. Minden más együttélési forma ezzel szemben a
nem a tulajdon átörökítésén alapuló, inkább szimpatikus relációnak tűnik, amelyben élők voltaképpen ugyanazt
kívánják, mint a házasságban élők, tehát a kizárólagos tartós együttélést, de nem a tulajdonszerzés és megtartás
alapjára építve. Legalábbis egy ilyen alaphang érzékelhető az idézett sorokból.
D’Agostino (2005) i. m. 131.
„A házasság nélküli együttélés (élettársi kapcsolat) a vizsgálatok többsége szerint ellentétes a tradicionális
családi értékekkel, és kizárja a házasság intézménye iránti elkötelezettséget.” Gödri (2003) i. m. 213.
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minthogy a házasság értelmével és lényegével ellentétes, mivel éppen nem az örök
elköteleződésre épít, hanem eleve a házasságból való menekülésre készít fel. (Ahol ezen
szerződésre feltételezhetően szükség lehet, azt a házasságot nem szabad megkötni.) Ezen szerződések elterjedése azt jelzi, hogy a posztmodern kor embere nem mer bízni abban, hogy a
házasság képes jól működni, így a köteléktől, a házassági kötelmi viszonytól nem kell tartani,
éppen ellenkezőleg.61
A posztmodern kor a kontingenset, vagyis az esetlegeset, ami bármikor „máshogyan is
lehetséges”, azt magasztalja fel a választási szabadság értékének túlhangsúlyozásával. A
bármikori szolgáltató- és biztosítóválasztás, illetve a megbízási szerződések és
projektszerződések elterjedése a munkaviszony helyett mutatják azt, hogy a posztmodern kor
kifejezetten értéket lát a tartósság általános oldásában és a társadalom alrendszereiben
folytonosan újrateremtett és fenntartott „másképpen is lehetségesben”.62 A házasság azonban
társadalmi dimenzióját tekintve inkább hasonlít jellegében egy társasági jogi szerződésre, mint
egy pusztán bilaterális szolgáltatási kötelemre, hiszen tartalmában kötött kész családi
szerepekre, a férjére és a feleségére, az anyáéra és az apáéra, s az azokban foglalt relációkra
mondanak igent a felek a házasság intézményébe lépve.
A házasság egy sajátos, családjogi tartalmú kötelmi jogviszony férj és feleség között. Az
együttélés, az élettársi viszony nem családjogi kötelmi jogviszony, hanem egy faktikus helyzet,
akkor is, ha az hosszabb ideje áll fenn. A manapság elterjedőben levő ʻbejegyzett (regisztrált)
élettársi kapcsolat’ – egyébként helyteleníthető intézménye – pedig egy tényszerű helyzet
regisztrációja, ami ettől még nem válik természetesen sem házassági, sem házasságszerű
kötelmi jogviszonnyá. Különneműek esetében azért nem, mert nincsen házasságra irányuló
akarat a felek részéről (ezért is disszonáns e házasságra „hajazó”, mintegy házasság-szerű
képződmény, amelyet – a házasságot lerontó jellege okán – olykor így nem is tesznek lehetővé
egyes jogrendszerek a különneműek számára), s így ennek hiányában a tényszerű helyzet puszta
regisztrációjával sem házassági, s ami most még fontosabb: sem házasságszerű kötelmi
jogviszony nem jön létre a felek között. Az azonos neműek esetében pedig fogalmilag eleve
kizárt a házasság. Térjünk rá most ez utóbbi együttélési viszony elemzésére.
8. Miért nem minősül fogalmilag jogi értelemben házasságnak az azonos nemű párok
együttélése?
A házasságszerű kapcsolatban élni kívánó homoszexuális személyek kapcsolatai a heteroszexuális személyek együttélésével szemben strukturálisan nem képesek a házasság
utánzására. Ezért az ezt szorgalmazó jogászok misztifikálva tennék ezt, miközben a fikció
esetében a jogász pontosan tudja azt, hogy nincs tényazonosságról szó. Szót sem érdemes
vesztegetni arra, hogy a homoszexuális emberek méltóságukban és jogaikban természetesen

61

A házassági ígéret és kötelék tekintetében Angelo Scola úgy fogalmaz, hogy a „felbonthatatlanság egészen más,
mint a tilalom, amelyet el kell viselni, és sokkal több, mint egyszerű, megtartandó erkölcsi norma”. Scola (2006)
i. m. 98.

62

Niklas Luhmann, a jog nagyhatású kortárs társadalomelméletét kidolgozó német gondolkodó szerint a
komplexitás növelése és annak szakracionalitások szerinti redukciója a társadalmi alrendszerekben zajló
műveletek által zajlik. Ezen társadalom- és jogszemlélet kritikáját adja Bruno Romano könyveiben: Critica della
ragione procedurale. Logos e nomos. Róma: Bulzoni, 1995.; Filosofia e diritto dopo Luhmann. Róma: Bulzoni,
1996.
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mindenki mással teljes mértékben egyenértékűek és egyenlőek.63 Együttélésük azonban nem
minősülhet házasságnak, minthogy az azon képesség, s így dimenzió híján van, amely a
házasságot és a családot sajátlagosan jogivá teszi a heteroszexuális házassági kapcsolatok
esetén. Ez pedig a különneműségen alapuló emberi (házassági és családi) szerepek és a
különneműségből fakadó gyermeknemzési képesség.64 A gyermeknek ugyanis nem pusztán arra
van alapvető, egzisztenciális szüksége, hogy saját szüleitől, azaz egy nő és egy férfi nemzéséből
szülessen és ők neveljék, tehát nemcsak arra van az egészséges személyiségfejlődéséhez
szüksége, hogy anyja és apja legyen, hanem arra is, hogy a szüleitől, mint férfi és nő, azaz férj
és feleség – egy életre elkötelezett – szeretetéből szülessen. A gyermek apja egyszersmind az
anyja férje, a gyermek anyja pedig apjának felesége. E relációkban foglalt házassági és egyben
szülői szerepek, személyes terek és családi funkciók65 léte alapvetően fontos a gyermek
egészséges személyiség- és identitásfejlődéséhez (például a vérfertőzés ősi és egyetemes
érvényű tilalmán keresztül, és vannak, akik az Ödipusz-konfliktus sikeres meghaladását külön
kiemelik az egészséges gyermeki személyiségfejlődésben, amely szituációk eleve feltételezik a
szóban forgó családi szerepeket, pozíciókat). Ezen antropológiai valóságok a homoszexuális
párok kapcsolatában objektíve hiányoznak, így az ő kapcsolatuk eleve nem lehet házasság
alapja, s így természetesen család alapja sem, amiért nem is fogadhatnak örökbe gyermeket, a
gyermek egészséges személyiségfejlődéséhez való jogainak védelme miatt. Mindezekért nem is
helyes, mert felesleges szószaporítás (ʻpleonazmus’) ʻheteroszexuális házasságról’ beszélni,
minthogy házasság fogalmilag csak egy férfi és egy nő között lehetséges. A család pedig
fogalmilag házasságon nyugszik, ezért a homoszexuális pár kapcsolata definícióból adódóan
nem lehet család alapja.
Gyakran elhangzik a homoszexuális párok „házasságának” elismerése mellett felhozott
érvek között az, hogy csak a ʻszeretet’ az, ami számít, s ezeknél a pároknál az legalább annyira
meglevő lehet, mint a heteroszexuális párkapcsolatokban, a házasságban. Csakhogy látni kell a
fentiekből is, hogy a házassági és a szülői szerepekben rejlő nemi különbözőség az antropológiai
alapja azon családi funkcióknak, amit e személyek a családban betöltenek. A szeretet is e nemi
szerepekhez szabottan ölt sajátos, egyedi alakot az egyes relációkban: más ugyanis az apai
szeretet a gyermek számára és más az anyai, ráadásul több tekintetben mást jelent a fiúgyermek
és mást a leánygyermek számára. A leánygyermeknek és a fiúgyermeknek részben más
formában és más miatt, de mindenképpen szüksége van az apai66 és az anyai szeretetre is,
mindazzal együtt, amit azok pszichológiailag és érzelmileg jelentenek a gyermekek helyes
irányú és tartalmú személyiségfejlődése számára. A biológiai gyökereken is nyugvó67 anyai
szeretetre elsőrendű szüksége van mind a fiú, mind a lánygyermeknek, de a két nem számára
némileg másként. Az apa pedig a norma, a szabály megjelenítőjeként is fontos szerepet tölt be
a gyermeki személyiségfejlődésben.68 A gyermek helyes identitásfejlődéséhez szüksége van
tehát a férfi és női nemen alapuló e családi szerepekre, s az ilyen antropológiai
63

Gambino (2007) i. m. xiii

64

Vö. Gambino (2007) i. m. 189–190.

65

Lacroix i. m. 54.

66

Az atyai szeretet elemeit ld. Malo i. m. 245.

67

Malo i. m. 244–245.

68

Ennek elismeréséhez sem a pszichoanalitikai hagyományt, sem Jacques Lacan vonatkozó gondolatait nem kell
elfogadni. Lacan jogfilozófiai vonatkozású gondolatainak bemutatásához és kritikájához ld.: Frivaldszky János:
Jog a személyközi viszonyokban – az olasz jogfilozófia nyomdokain. Budapest: Pázmány Press, 2012. 334–355.
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meghatározottságú atyai és anyai szeretetre. A homoszexuális pároknál mindez
antropológiailag nincs és nem is lehet jelen.
A posztmodern kor nemi identitásért küzdő genderelméletei a nemi identitást egyrészről
eljelentéktelenítik, minthogy csak a biologikumra szorítják vissza (amely szerintük viszont
orvosilag variálható), s a társadalmi szerepeket „kívülről” az emberekbe „beleszocializáltnak”
tartják, amely így társadalmilag dekonstruálható és újra is alkotható, másrészt viszont
különféleségként, „másság”-ként megfogalmazva abszolutizálják azt, mivel annak minden
variációjához tapadó együttélési formát közvetlenül házasságra jogot formálónak, publikus
elismerést érdemlőnek tekintenek.69 Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy a nemi szerepek
különbözősége, amelyen a (heteroszexuális) házasság alapul, egyszerre jelent biológiai,
pszichológiai és szociális különbözőségeket a nők és férfiak között. E nemi jellegek (a férfi és
a női) ajándékként kölcsönösen gazdagítják egymást, s együtt, de mégis különbözőségeikben
adják azt, amit egy férfi és egy nő házasságukban betöltött férji és feleségi és egyben szülői
(anyai és apai) szerepeinek nevezünk. A homoszexuális pároknál ez a különbözőség nincs meg,
és a gyermeknemzés lehetősége is kizárt. A jogalkotó azáltal, hogy esetleg lehetővé teszi, hogy
a homoszexuális párok örökbe fogadhassanak gyereket vagy mesterséges megtermékenyítéssel
szülhessenek, még nem teszi kapcsolatukat házasságszerűvé, hiszen csak egy külső társadalmi
szerepet adhat legfeljebb, amely csak a házasság látszatát teszi hihetőbbé kifelé.70 A
házasságszerű kapcsolat megkreálása a homoszexuálisok számára csak azt jelentené, hogy a
jogot azon szerepre való eljutás elősegítésére próbálják meg felhasználni, amivé válni
szeretnének, de nem tudnak.71 A homoszexuálisok identitását semmivel nem erősíti meg, ha
gyermeket fogadhatnának örökbe, miközben csak egy külső társadalmi szerepet kapnának,72 s
nem valódi emberi szerepeket, az anyáét és az apáét. Mindeközben a gyermek meg lesz fosztva
a teljes családban való növekedés jogától. Márpedig kétséges esetben mindig a gyermek érdeke
az előbbre való73 a nemzetközi dokumentumok szerint is, s nem pedig a homoszexuális párok
gyermek iránti vágya, bármennyire is méltánylandó az. A pozitív jog nem lehet egyéni
boldogságkeresések megvalósításának az eszköze74 oly módon, hogy eközben a jogalkotó vagy
a bíró a valóságot, a társadalmi viszonyok természetét negligálja.
A homoszexuálisok házasságáért küzdő liberális és posztmodern libertariánus irányzatot
együttesen az jellemzi, hogy nem rendelkeznek kifejezett emberképpel, filozófiai
antropológiával. Vagy a módszertani individualizmus jegyében fogant elméleteket veszik
alapul, vagy a hatalom filozófiáját vallják, de a személyközi viszonyok immanens természetében,
filozófiájában nem tudnak gondolkodni, márpedig enélkül sem a házasságról sem a családról
nem tehetünk érvényes jogfilozófiai állításokat. Nézetük szerint csak az egyéni vágyak jelentik
a hiteles kiindulópontot, miközben tagadják, hogy léteznének a személyközi kapcsolatok
természetes, s ezért objektív alapjai, amelyet a jognak formalizálnia, védenie és szabályoznia
kellene. Márpedig nézetünk szerint a korábban említettek miatt a homoszexuálisok kapcsolatai
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A posztmodern nemi identitásküzdelmek megértéséhez és kritikájához lásd: Burggraf (2008) i. m. 4–10.; Oscar
Alzamora Revoredo: A genderideológia: veszélyek és lehetőségek. Embertárs, 2008/1. 11–23.
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Ld. D’Agostino (2005) i. m. 139.
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D’Agostino (2005) i. m. 141.
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Uo.
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D’Agostino (2005) i. m. 140. Gambino (2007) i. m. 189.
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D’Agostino (2005) i. m. 141.
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a jog számára nem relevánsak, mivel gyermeknemzésre strukturálisan alkalmatlan a kapcsolatuk. Szigorúan tehát a magánszférába tartozik szexuális életvitelük, mint ahogy ez utóbbi
áll mindenki más esetében is, miközben a szexuális életvitelt az erkölcsi rend ítéli meg. Mivel
azonban a jog a társadalmi együttélés etikája felett őrködik,75 így ezért meg kell állapítanunk,
hogy a homoszexuálisok házasságának „közjogiasítása” nemcsak jogtalan, hanem erkölcsileg
is romboló lenne a társadalom közerkölcsét tekintve. De folytassuk jogfilozófiai természetű
gondolatmenetünket. Miért kellene a szexuális jellegű magánkapcsolatuknak, mikor a
szexualitás magánjellegét manapság szigorúan védi mindenki, közüggyé válnia, s jogi
elismerést is kapnia?76 Hasonlóképpen a barátság sem jogiasítható el magánjellegében,
minthogy a jog számára nincs relevanciája.77 Nem változik ugyanis a természete a barátságnak,
ha a köz elől rejtve marad, mivel természete szerint magánjellegű. Úgy gondolhatnánk, hogy a
házasság is voltaképpen egy érzelem alapú boldogító igen a Másik személyére. A házasság
jogintézménye azonban ennél több. Nem érzelmeket intézményesít, hanem a formálisan és
nyilvánosan kimondott döntéssel a házasulandók egy életállapotra, sőt egy státuszra, a férjére
és a feleségére mondanak igent, amely státuszok nem tudnak nem jogi jelentőségűek lenni.
Mindazonáltal nem az akaratuk hozza létre a státuszt, hanem annak jogi nyilvános elismerése,
hogy ennek az emberi közösségnek, amit házasságnak hívunk, van egy nagyon mély emberi és
társadalmi értelme és értéke, amely még a házasokat is meghaladja, minthogy az egész emberi
társadalom számára általános emberi minőséget hordoz.78 Az emberiség azon ráérzése, hogy a
család a házasságon alapul, azon az alapvető meglátáson nyugszik, hogy csak a házasságon
nyugvó család járul hozzá a legteljesebben az ember személyi kiteljesedéséhez. A jog pedig
konstitutív módon járul hozzá a házasság létéhez és ezen szerepéhez. Ezen sajátlagos minőség
abban áll, hogy míg az állatok csak utódnemzésre és legfeljebb gondozásra képesek, addig az
emberek sajátlagos minőséget, szerepet kapnak a házasságban azáltal, hogy férjek és feleségek
lesznek, a gyermekek születésekor pedig apák és anyák, a megszületettek pedig a szülők fiai és
lányai. A személyek identitásukat a családi szerepekben nyerik, amelyeknek mind az alapja a
házasság egyedülálló antropológiai struktúrája.79 Minthogy a homoszexuális pároknál a
házasság antropológiai struktúrája hiányzik, ezért bármiféle analógia a házassággal kizárt,80 így
kapcsolatuk házasságként jogilag sem formalizálható.
Manapság politikailag nem minősül „korrektnek” természetellenesnek tartani a
homoszexuális párok együttélését, sőt ez az emancipáció oda vezetett, hogy paradox módon
magát a homoszexuális jelleget jelentéktelenítik el. A szexualitásban ugyanis sokféle módon
megnyilvánulni képes ösztönös szerelmet látnak, amely a nemi különbségektől függetlenül
azonos mindenkiben, s ami így a nemi különbségeken túl van, illetve azokat megelőzően
létezik. Nem győzzük azonban hangsúlyozni, hogy a jogalkotó és a jogász nem tekinthet el
attól, hogy csak a heteroszexuális házasságnak van társadalmi dimenziója a benne foglalt nemi
különbözőségeken alapuló, családi és társadalmi szerepekből fakadóan. A jogász feladata nem
az, hogy etikailag, pszichológiailag vagy szociológiailag értékelje a homoszexuálisok
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D’Agostino (2005) i. m. 136.
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D’Agostino (2005) i. m. 138.
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D’Agostino (2003) i. m. 147.
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D’Agostino (2003) i. m. 148.
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Uo.
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D’Agostino (2003) i. m. 149.
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együttélését, de még az sem, hogy társadalom-politikát gyakoroljon a homoszexuálisok
érdekében,81 hanem az, hogy a jog elveit találja meg a házasság és a család intézményeinek
vonatkozásában. Azt kell tehát, hogy mondjuk Francesco D’Agostinóval, hogy a pozitív jog
nem egyéni boldogságkeresések vagy egyéni pszichológiai vágyak beteljesítésének az eszköze,
még kevésbé van arra rendelve, hogy az egyénileg választott személyi identitásokat hozza létre
eszközeivel, mivel azokat nem tudja létrehozni.
Térjünk vissza a korábban elhangzott érvre. Sokan azzal érvelnek a homoszexuális párok
feltételezett örökbefogadási joga mellett, hogy náluk a - felmérések szerint82 - nagyobb
szeretetet kapnak a gyermekek, mint a rosszul működő családokban vagy gyermekintézetekben.
Azonban nem az a kérdés, hogy tudnak-e szeretni a homoszexuális párok, hanem, hogy
alkalmasak-e a szülői szerepekre. A válasz – mint láthattuk – egyértelműen az, hogy nem,
hiszen antropológiailag objektív értelemben és objektív okokból nem képesek azzá lenni, amire
a gyermeknek szüksége van az egészséges személyiségfejlődéséhez: nem képesek anyák és
apák lenni. Nem képesek továbbá házastársak sem lenni férjként és feleségként, pedig ennek a
nemi különbözőségben létrejövő házassági egységnek a szeretetére és az abból fakadó családi
strukturális szerepek meglétére a gyermeknek alapvető szüksége van.83
A jog feladata az, hogy elismerje az identitást, a dolgok, az emberi viszonyok természetét.84
Erre hivatkozva mondhatjuk azt, hogy a homoszexuálisok együttélése nem imitálhatja a jog
eszközei által megkreáltan a házasságot. A baj nem abban van, hogy a homoszexuális párok
házassága strukturálisan utánozza a házasságot, mint például a heteroszexuálisok élettársi
együttélése, hanem, hogy misztifikálva teszi ezt85 erős ideológiai támogatottsággal. Ezen
utánzásnak azonban semmilyen valós alapja nincs a homoszexuális pároknál a különböző nemi
jelleg hiánya miatt, így nem válik kapcsolatuk kvázi házasság-szerűvé a mímelés révén.86
Márpedig – ismételjük újólag – a pozitív jog a dolgok valós természetét kell, hogy érvényre
juttassa.
9. A genderfeminizmus család-dekonstrukciós programja
A genderfeminizmus nem a nőkérdés napirenden tartására irányul avégett, hogy a nők
helyzetén javítani lehessen az egyenjogúsítási küzdelmet tovább folytatva. Hajdanán a
marxista-engelsi koncepcióban a nemek közötti elnyomást diagnosztizálták, amelynek eszköze
és terepe szerintük a monogám házasság. Mivel a nők elnyomása a „nemi osztályok”
különbségén alapult, így most a genderfeminizmus magát a nemi különbözőséget látja és láttatja
alattomosan elnyomónak. A genderfeminizmus immáron így tulajdonképpen az emberi
természet ellen folytatja küzdelmét a posztmodern antiesszencialista (a lényeget tagadó)
szemléletnek megfelelően, miszerint nincs sem emberi természet, sem emberi lényeg.87 A
81
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D’Agostino (2003) i. m. 150.
A szóban forgó felmérések, megfigyelések és az azok alapján született elemzések, tanulmányok számos súlyos,
alapvető módszertani hibával, illetve ellentmondásos következtésekkel terheltek, így tudományos hitelességük,
tudományosan értékelhető jellegük erősen megkérdőjelezhető. Ld. Lacroix i. m. 20-27., 53-55.
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A nemi különbözőség és a családi struktúrák megléte kölcsönösen feltételezik egymást. Lacroix i. m. 72.
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Vö. Gambino (2007) i. m. xi, 46, 184.
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D’Agostino (2005) i. m. 137.
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A dekonstruktív szemléletben nincsen emberi lényeg, amelyhez képes valamilyen társadalmi tény, illetőleg
magatartási vagy kapcsolati forma „csak” társadalmi „jelenség”-nek minősülne. Csupán társadalmi „felszíni”
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genderideológia elméleti alapállása a férfi és a nő közötti minden olyan természetes különbség
tagadásán alapul, amelyek legitim nemi szerepeket alapoznának meg. A genderfeminizmus
képviselői szerint nincsen tehát a nemi különbözőségnek és az azok alapján kialakult nemi
szerepeknek „természetes módon adott” alapja, másrészt, ami esetleg természetes vagy annak
hat, attól az még szerintük nem minősül értékesnek, s így támogatandónak. Azt hangoztatják,
hogy a nemek nem természeti különbségeken alapulnak, hanem társadalmi konstrukciókon.88 A
nemi különbségek természetes alapjainak tagadásával – az engelsi örökség bázisán – a házasság
és a család került a forradalmasító támadás célkeresztjébe, hiszen a még uralkodó felfogás
szerint a házasság fogalmailag minimálisan is a nemi különbözőségeken alapuló kölcsönös,
egymást gazdagító együttműködés, intézmény. Ha sikerül a genderfeministáknak a nemi
különbözőségekről kimutatniuk vagy a közgondolkodásban elhinteniük, hogy azok pusztán
önkényes társadalmi konstrukciók termékei, akkor a „másképpen is lehetséges” alternatív
társadalomszervezési gondolat jegyében a kritikai cselekvés társadalmi-politikai eszköztárával
meg is lehet változtatni a közgondolkodást, illetőleg a törvényhozáson, valamint a perlési
politizáláson keresztül a fennálló elnyomó viszonyokat forradalmasítani lehet a nemek
területén.89 Itt a gyakorlatorientált kritikai elmélet és a politikai cselekvés karöltve küzd a
fennálló házassági és családi viszonyok ellen. A klasszikus jogszemlélet jegyében a férfi és a
nő viszonyát a házasság és a család intézményét szem előtt tartva tekintették, az azok alapjául
álló természetes – és részben kulturálisan meghatározott – viszonyok rendjében. A jogász e
természetes emberi relációkat figyelmesen megfigyeli és megérti, a jogalkotó pedig pozitív jogi
normákba önti az ezekben rejlő princípiumokat, természetjogi előírásokat. A genderfeminizmus
a megváltoztatandó férfi és női kapcsolatokat nem-nélküli személyek alternatív szexuális
irányultságainak önmegvalósítási közegeként tekinti.90 Ehhez megannyi individuális jog
társulna, amelyeknek védelmében mindenki maga alakítaná ki saját szexuális identitását,
társadalmi nemi szerepét és párkapcsolati együttélési formáját tetszése és választása szerint. De
e jogok nem az emberi természeten alapulnának, hanem választási szabadságon alapuló
önmeghatározási jogok lennének. Így azonban ezen új jogok megjelenése bizonyára kihatna a
jelentésadások léteznek, azok hatalmi és diszkurzív fluiditásában. Alberto Andronico: La decostruzione come
metodo. Riflessi di Derrida nella teoria del diritto. Milánó: Giuffrè, 2002. 7–9. Az ember, ha egyáltalán még
van ilyen alany, csak sűrűsödési pontja ezen diszkurzív jelentésadások áramlásainak és
működésmechanizmusainak.
88

Különbséget tesznek ʻbiológiai nem’ (szexus) és ʻtársadalmi nem’ (gender) között. Mindegy, hogy mi az
emberek biológiai neme, mivel mindenki maga választja meg saját társadalmi nemét, mivel az amúgy is csak
társadalmi konstrukció. A szexus a természetre utal és két lehetőséget feltételez, a férfit és a nőt, a gender
azonban a nyelvészetből származik és három nemet jelöl: a hímnemet, a nőnemet és a semlegesnemet. A férfi és
a nő közötti különbségek voltaképpen nem a természetes nemük által meghatározottak, hanem a társadalom
alakítja ki azokat. Így a férfi és a női szerepek nem természeti renden alapulnak, hanem pusztán olyan merő
társadalmi sztereotípiák, amelyek megkonstruáltattak: „A férfi és a nő közötti különbségek (a magától értetődő
morfológiai különbségeken kívül) eszerint nem »adott« természetüknek felelnek meg, hanem ehelyett a kultúra
»divatja« alakította ki ezeket azoknak a társadalmilag megkonstruált szerepeknek és sztereotípiáknak
megfelelően, amelyeket az egyes társadalmak tulajdonítanak a nemeknek.” Burggraf (2008) i. m. 4.
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A cél az lenne, hogy a homoszexuális párkapcsolatot a nemiség megélésének természetes és normális
megnyilvánulásaként ismerje el a társadalom, amivel végre véget lehetne vetni a homofóbiának. Gambino (2007)
i. m. x. Így, ami korábban természetesnek tűnt, azaz a nemi kettősség, az majd már nem tartatik annak. Csak
akkor lehet a jelenlegi természet-elleneset e negatív konnotációtól megszabadítani, ha majd a társadalmi nemben
nem lesz semmiféle természetes. Vö. Judith Butler: Problémás nem. Budapest: Balassi, 2006. 250.
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természetes jogok definíciójára, de e természetes jogok tartalmaira is egy olyan új antropológia
jegyében, amelyben az ember immáron nem-nélküli lenne.91
A gyermeknemzés a nő legteljesebb magánügye lenne, amelyhez a reprodukciós technikákat
is igénybe vehetné bármilyen módon és formában. Mindezt jogai biztosítanák, s az állam pedig
azokat jogi-intézményi eszközeivel védené, hiszen e koncepció szerint mindezek tekintetében
a nő legszemélyesebb magánügyéről, a saját teste fölött való rendelkezési jogáról van szó.
A „másképpen is lehetséges” kontingenciáját, valamint a „Másik másságát” középpontba
helyező posztmodern kor reprezentáns gondolkodói érdekes módon a természetes nemi
„különbözőség”-gel nem tudnak mit kezdeni, miközben nem tesznek fogalmi különbséget a
„különféleség” és a „különbözőség” között. Inkább a formális egyenlőséget implikáló
„egyformaság”-ról és a lehetőségek egész skálájának a megnyílását feltételező „különféleség”ről beszélnek manapság, amelyek jobbára csak a külső ismérvekre vonatkoznak, de az
„(ön)azonosság”-gal, s különösen a „különbözőség”-gel meggyűlik a bajuk.92 Mindezeknek az
oka véleményünk szerint abban rejlik, hogy a posztmodern kor embere meghirdette az „alany
halálának” vízióját, aminek következtében a posztmodern kor „túlélő embere” ontológia
nélkülivé vált, amelynek természetéről, lényegéről szerintük semmilyen filozófiai antropológiai
állítás sem tehető.
A társadalomban az egyenlő bánásmód érvényesítésének alapjául értelemszerűen az egyenlő
érték, az egyenlő személyi méltóság áll, de bizonyos feministák szerint problematikus az, hogy
a nemi diszkrimináció elleni küzdelem magából a nemi különbözőségből indul ki. Miben áll ez
a különbözőség?93 Ennek megfogalmazása és a hangsúlyozása maga az elnyomás eszköze
lenne?94 Catharine A. MacKinnon e tekintetben világosan fogalmaz: „A férfi és a nő úgy
teremtődik meg, hogy erotizáljuk az uralmat és az alávetettséget. A férfi/nő különbség és az
uralom/alávetettség dinamika egymást definiálják. Ez a szexualitás társadalmi jelentése és a
nemek egyenlőtlenségének sajátosan feminista magyarázata.”95
Ha a nő és a férfi „össze van zárva” a házasság intézményébe, akkor a nemi különbségekből
kiinduló elmélet akarva vagy akaratlanul szerintük mindenképpen magát az elnyomást
támasztja alá, azt igazolja, mert a fennálló helyzetből kiinduló, a status quot alapul vevő
gondolkodás voltaképpen közvetve a fennálló elnyomó rendet „termeli újra”.
A különbségeket maximalizáló „esszencialista” elméleteket, vagyis, hogy minden
tekintetben különbözik a nő és a férfi természetüknél fogva, vehemensen támadják, s inkább
minimalizálják a különbségeket, de leginkább a különbségekről nem is akarnak hallani, mert
az diszkriminatív gyakorlatot eredményezne, és a nők elnyomásának igazolási alapjául
szolgálhatna. Vitán felül áll, hogy a férfi és a nő egyenlő személyi méltóságából fakadóan
mindkettőjüket teljes mértékben ugyanazok a jogok és kötelességek illetik és terhelik a

91

Gambino (2007) i. m. 155.

92

Vö. Scola (2006) i. m. 20–23.

93

A nemi különbségekről való feminista vitához, illetőleg a különbségeket „maximalizáló” és „minimalizáló”
álláspontok ismertetéséhez lásd: Maureen C. Mchugh – Lisa Cosgrove: A pszichológia és a nemükkel jelölt
szubjektumok: a szatirikus és dialektikus látásmód. In Kende Anna (szerk.): Pszichológia és feminizmus.
(Pszichológia és társadalom) Budapest: L’Harmattan, 2008. 122–127.

94

Vö. Catharine A. Mackinnon: A feminizmus változásai. Előadások életről és jogról. Budapest: Pont, 2001. 40–
41.

95

Catharine A. MacKinnon: Feminizmus, marxizmus, módszer és az állam: úton a feminista jogelmélet felé. In
Szabadfalvi József (szerk.): Mai angol-amerikai jogelméleti törekvések. Miskolc: Bíbor, 1996. 127.
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családban és a házasságban.96 Az azonosság tekintetében teljes manapság az egyetértés.
Azonban éppen a különbözőség elismerése forog veszélyben,97 mert a posztmodern elméletek
szerint az az egyenlőséget, az egyenlő bánásmódot és a szabad önmegvalósítást veszélyeztetné.
Nem tud tehát mit kezdeni a nemi különbözőségekkel a posztmodern kor, s ez a házasság
vonatkozásában a legeklatánsabb. Szerintük tehát minden nemi különbözőség egyenlőtlenséget
alapoz meg, s az így elnyomást eredményez. A társadalmi egyenlőtlenségeknek a házasságban
és családban észlelhető nemi különbözőségen alapuló elnyomó „egyenlőtlenségek” az okai és
alapjai.98 A család teremti meg és tartja fenn ugyanis – a genderideológia szerint – a nem/gender
osztályrendszerét. Ezen radikális ideológia szerint a család „adja az első leckét” az uralkodó
osztály ideológiájáról, miközben a család a létével a polgári társadalom intézményeit is
legitimálja oly módon, hogy azok már a dolgok természetes rendjét jelentik a számunkra.99 Ha
nincsenek nemi különbözőségek, akkor nemcsak a házasság klasszikus intézménye fog eltűnni,
hanem minden nemi irányultság és együttélési forma egyenrangú lesz. Ha nincs a házasság,
amelyhez a többi élettársi kapcsolatot viszonyítani lehetne, akkor a homoszexuálisok/leszbikusok és egyéb szexuális orientációjú személyek szexuális kapcsolatait nem
tekintheti majd az állam alkotta jog alternatív együttélési formáknak, mert nem lesz más
viszonyítási pont. Az emberiség így majd végre visszatérhet „természetesen perverz polimorf
szexuális”100 állapotához, ami az ő szemükben meg fogja valósítani az igazi egyenlőséget. Ezen,
az emberi természettel – meggyőződésünk szerint – teljességgel ellentétes nézeteket valló
radikális poszt-marxista ideológia szerint a nemi különbségeket, s ezzel együtt a jelenlegi
nemeket is fel kell tehát számolni, hogy mindenki a maga kedve és választása szerint alakíthassa
ki saját nemi identitását és társadalmi szerepét. Ezért szerintük azt az intézményt kell
mindenekelőtt „dekonstruálni”, amely e különbségeket a létével a legszilárdabban fenntartja.
Ez az intézmény pedig a házasságon alapuló család. A genderfeministák szerint a marxizmus
azzal, hogy a gazdasági tényezőkre és megoldásokra helyezte a hangsúlyt, igen helytelenül nem
intézett közvetlen támadást a család ellen, márpedig ez az intézmény az osztályok létezésének
az igazi oka.101 A házasság és az azon alapuló család szétrombolásával kívánják tehát a nemeket
megszüntetni, mert ha nem lesznek férfiak, akkor nem lesznek férfi előjogok, s ha nem lesznek
nők, akkor nem lesz kit elnyomni, mert nem lesz olyan, hogy „nő”. Sokan közülük inkább a
nyelvészetből vett „semleges nem” kategóriájával operálnak a „gender” vonatkozásában,
minthogy szerintük az ember nemileg semlegesnek születik, és csak utólagosan kívülről
„szocializálják bele” a nemi szerepeket azáltal, hogy ezen férfi és női nemi öntőformákba
belekényszerítik. Szerintük a munkamegosztás hozta létre e nemeket, amely gazdasági okokból
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Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a modern viszonyokat tükrözve így fogalmaz: „A házasság
tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő
jogai vannak.” 16. cikk (1). Emberi Jogok, Nemzetközi Okmányok Gyűjteménye. New York: Egyesült Nemzetek
Szervezete, 1988. A kiadvány magyar fordítása és szerkesztése az Emberi Jogok Magyar Központjában történt.
4. Újabban azonban a genderfeministák a nemi szerepekben való gondolkodás teljes forradalmasításáért, illetve
felszámolásáért kampányoltak az ENSZ által szervezett 1995-os pekingi női világkonferencián. Revoredo (2008)
i. m. 11–23.
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Scola (2006) i. m. 20.
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Revoredo (2008) i. m. 19.
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Uo.

100

Alison Jaggert idézi Oscar Alzamora Revoredo. Revoredo (2008) i. m. 18.
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Revoredo (2008) i. m. 14.
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szükségessé teszi a férfi és a nő egyesülését, ami „hozzájárul ahhoz, hogy szexuális igényeik a
heteroszexuális megvalósítás felé, illetve a biológiai szaporodás biztosítására irányuljanak
(kiemelések tőlem: F. J.).”102 Látható tehát, hogy a nemi szerepek okai szerintük gazdaságiak,
illetve hatalmi viszonyok biztosítására jöttek létre. A biológiai szaporodást pedig szerintük
egyéb technikákkal lehetne megvalósítani. Így tehát azon vannak, hogy felszámolják ezen
igazságtalan viszonyokat eredményező nemi szerepeket és a ráépülő olyan társadalmi
funkciókat mint az apa és az anya, a férj és a feleség. Ez a forradalom „új nőket” és „új férfiakat”
fog eredményezni az egyéni nemi identitáskonstrukcióknak és szexuális irányultságoknak (és
nem pedig a nemeknek) megfelelően. Mindeközben eltekintenek azon ténytől, hogy a
házasságnak és a családnak filozófiai antropológiai módon megragadható alapjai vannak, és az
anyai szerepet sem „eljátssza” az a nő, akinek gyermeke van, hanem egyszerűen „anya” azon
ténynél foga, hogy gyermeke van; ez a kapcsolat teszi őt ugyanis anyává. A marxista alapokról
indító genderfeministák nem tudnak harmonikusan működő emberi relációkban gondolkodni,
hanem csak olyan individuumokban, amelyek között hatalmi-elnyomó viszonyok vannak
rendszerint, a kapcsolat társadalmi lényegénél fogva.
Márpedig a klasszikus felfogás szerint, amelyet többek között a kortárs perszonalista tanok
is tartalmilag jobban kibontottak, a nemi (biológiai, pszichológiai és szociális szerepbeli)
különbségek alapozzák meg azt, hogy a Másik jelenléte nem pusztán egy opcionális lehetőség,
hanem nélkülözhetetlen feltétele az Én létezésének.103 A nemi különbözőség pedig így az Én
nélkülözhetetlen dimenziója, amely „annyira alapvető, hogy eltörlésével az emberi lény
»természetnélkülivé« válna”,104 nem lenne az, ami. Gabriella Gambino a következőképpen
fogalmaz: „A heteroszexualitást nem lehet valójában csak egy kulturális variánsnak tekinteni,
mivel az mélyebb antropológiai kérdéseket érint, minthogy nem annyira a kultúrában, hanem
az emberi természetben gyökerezik, és közelebbről az interszubjektív kommunikáció
antropológiai struktúrájában, aminek a szexualitás az egyik kifejeződési formája.”105 Az
egyenlő személyi méltóságú férfi és nő nemükben különbözőek, amely különbözőség áthatja a
teljes személyiségüket annak minden dimenziójában. Ez a különbözőség alapozza meg
ontológiailag az ember kapcsolatteremtő képességét,106 azt az igényt, hogy a másik nemmel
kapcsolatban, házassági, kizárólagos szeretet-kapcsolatban éljen. Ezen eredendő
kapcsolatiságában az ember a keresztény tanítás szerint a Szentháromságos Egy Isten
képmására lett teremtve, ami a házasság (és a család) valóságában nyilvánul meg talán a
legtisztább módon.107 Így „a másik iránti szükség/vágyakozás, amelyet én férfiként vagy nőként
megtapasztalok, nem hendikep, hiányosság jele, hanem inkább a háromszemélyű egy Istenben
102

Revoredo (2008) i. m. 17.

Scola (2006) i. m. 15. Martin Buber klasszikus megállapítása szerint: „A Te által leszek Én-né.” Martin Buber:
Én és Te. Budapest: Európa, 1994. 15. Ld. Gambino (2007) i. m. 72–73. Az ember önmagát kapcsolatban-levőlényként ismeri meg, így okkal azt lehet mondani, hogy az ember nem létezik a kapcsolaton kívül. Cotta (1991)
i. m. 87.
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Scola (2006) i. m. 16.
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Gambino (2007) i. m. 49–50.

„Amikor tehát én-ről beszélek, egy kapcsolatot feltételezek. Ez a személy keresztény felfogásának […]
kiküszöbölhetetlen alkotóeleme.” Scola (2006) i. m. 42.
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Enrique Cambón: Trinità, modello sociale. Róma: Città Nuova, 2005. 106–111. A házasság katolikus kánonjogi
elemzését ld.: Kuminetz Géza: A házasság a keresztény antropológia tükrében. Kánonjog, 16 (2014), 35-49.;
Kuminetz Géza: Katolikus házasságjog: Különös tekintettel a latin egyház jogára. Budapest: Szent István
Társulat, 2002.
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élő teljesség nagy kalandjának a visszhangja, hiszen az Ő hasonlatosságára vagyunk
teremtve”108 – írja Angelo Scola nagysikerű könyvében. A fentiek alapján úgy kell
fogalmaznunk, hogy „eltörölve a nemi különbözőséget […] megszűnik a másik, amely így a
test-re korlátozódik, egy gépre, amelyet önnön vágyaink kielégítésére használunk.”109
A gyermeknemzés el nem választható a nemi különbözőségtől,110 amelyen a házasság is –
egyik előfeltételeként – nyugszik. Ezek olyannyira összetartozó fogalmak, hogy egyik a másik
nélkül nem lenne ugyanaz.111 Ha a gyermeknemzést elválasztjuk a nemi különbözőségtől, akkor
a gyermeki élet gépi termelése, reprodukciója történne, amely eljárás a nemi különbözőséget
(és az azon alapuló házasságot) tagadó embert is lealacsonyítja.112 A klasszikus természetjogi
felfogás az egy férfi és egy nő kapcsolatán alapuló házasságot ismeri csak el, ami pedig a család
intézményének az alapja.113 Ez az egyetlen helyes, valóban jogászi látásmód. Hiába igyekeznek
radikális ideológiák ezen ontológiai relációkat szétszakítani,114 az emberi természet ellen
oktalanság hadat viselni. A gyermek oldaláról pedig az mondható el, hogy a gyermeknek joga
van családban születni, amelyben van apa és anya is, ráadásul az ő saját apja és anyja, mert ez
biztosítja a pszichológiai-érzelmi, de a morális értelemben is vett egészséges
személyiségfejlődését. Ennek tárgyalása előtt azonban a gyermek méhmagzati stádiumában is
meglevő jogalanyiságát kell nagyon röviden érintenünk, mert ennek alaposabb elemzését
másutt már elvégeztük.115
10. A magzati korú személy is teljes jogú jogalany, aki tagja a családnak
A hazánk Alaptörvényében foglalt megfogalmazás mintha immáron sajnos alkotmányos
szinten rögzítené az emberi személy és annak méltósága és élethez való joga vonatkozásában a
korábbi helytelen alkotmánybíráskodási megközelítésmódot: „Az emberi méltóság sérthetetlen.
Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól
kezdve védelem illeti meg.”116 Hiszen egyik oldalról védeni rendeli az emberi személy élethez
és emberi méltósághoz való alanyi jogát, a másik oldalról pedig a magzat életét. Úgy tűnik
tehát, hogy míg a megszületett emberi személy jogalanyként rendelkezik az emberi élethez és
méltósághoz való alanyi jogokkal, addig a magzat ebben a megfogalmazásban nem emberi
személy, hiszen külön kerül tárgyalásra, az emberi személy legalapvetőbb jogainak védelmétől
elkülönítetten. A magzat életének védelme így a helytelen alkotmánybíráskodási gyakorlatnak
megfelelően továbbra is „objektív”, azaz állami intézményes védelem lesz, azaz csak részleges
és relatív, ami egy igen értékes alkotmányos védelemben részesítendő alkotmányos érték, de
108

Scola (2006) i. m. 18. vö. 39. 84–85.
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Scola (2006) i. m. 73.
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Gambino (2007) i. m. 191–195.
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Vö. Scola (2006) i. m. 109.
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Vö. Scola (2006) i. m. 114.

Vö. Turgonyi Zoltán: A házasság természetjogi alapjai. Iustum Aequum Salutare, VIII. 2012/2. 99–118.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20122sz/11.pdf
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Vö. Scola (2006) i. m. 120.

Frivaldszky János: Gyermeki jogok és a család jogai. Katolikus Pedagógia. 2013/3–4, 21–35.; Vö. Frivaldszky
János: A legalapvetőbb emberi jogok jogfilozófiai megalapozása: a jogalanyiság elismeréséhez, az élethez és
az emberi méltósághoz való jog. In Frivaldszky (2013a) i. m. 36–58.
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voltaképpen közjogi jogtárgy marad. (Az abortusztabletta engedélyezése körül pár éve
kirobbant polémia mintha élesítette volna az ezen elégtelen alkotmányos jogvédelem
tarthatatlanságát.)
Bár az alaptörvény tehát – helytelenül – nem tekinti a magzatot emberi személynek,
jogalanynak, a magzatot – mégis – valamely korától kezdve a család részének, tagjának kellene
tekinteni. Aki így személyként nem csupán a családvédelmi jogalkotás kedvezményezettje,
voltaképpen „tárgya”, hanem a támogatás és védelem alanya. Tehát nemcsak a kiskorú, hanem
a még meg nem született gyermek is – legalább a törvényileg már „nem abortálható” korától
kezdve – tagja a családnak, mivel személy és jogalany, akinek joga van családjában élni, s
ekként, családtagként tekintetni. Bár a korábban hatályban levő Ptk. 12. § szerint „kiskorú az,
aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be”,117 tehát elvileg a meg nem születettet is
lehetett volna kiskorúnak tekinteni, azonban e korábbi polgári törvénykönyv 9. §-a szerint „a
jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától kezdve illeti meg” /Az új
polgári törvénykönyv hasonlóképpen fogalmaz: 2:2 § (1)/, vagyis, amíg nem született meg a
kisgyermek, addig még nem teljes jogú jogalany, s nem rendelkezik teljes, végérvényes
jogképességgel, amit voltaképpen az Alaptörvény is implicit módon tartalmaz,
következésképpen az új polgári törvénykönyvtől sem volt várható sajnos a helyes
megfogalmazás. Márpedig a magzat is teljes jogú jogalanyként tagja a családnak. A magzat –
jogalanyként – olyan eltartott személy,118 akinek alanyi jogosultsága van arra, hogy
személyként a család tagjának tekintsék a jogalkotás során. A még meg nem született
gyermeknek jogalanyként alanyi joga van megszületni, s családtagként családban nevelkedni.
Ez utóbbi a gyermekvédelem sarokköve – összhangban a családvédelmi törvénnyel.
11. Gyermekek jogai és a család valósága: a gyermek családi kapcsolatra vonatkozó jogai
A kortárs libertariánus és utilitarista bioetikai és morálfilozófiai megközelítések tanaival
szemben azt állítjuk, hogy a kisgyermekek olyan teljes jogú személyek, jogalanyok, akik
meghatározott élethelyzetben vannak a családi és egyéb társadalmi relációkon belül, vagyis
nem „kicsi felnőttek”. A gyermeki érdekek és jogok a családon belül tudnak érvényesülni
helyesen és maximális mértékben, ezért a ʽgyermek érdekének elsőbbsége’ legfőbb értelmében
a ʽcsaládon belüli nevelkedéshez való jogot’ jelenti.
A gyermek érdeke és legfőbb joga tehát, hogy saját családjában nevelkedhessen, vagyis
elsődlegesen nem a gyámsághoz vagy örökbefogadáshoz van joga, hanem arra, hogy szüleitől
természetes módon fogantasson, saját anyja méhében növekedhessen, és hogy saját családja
legyen. Mindenekelőtt tehát arra van joga, hogy saját szülei legyenek, akik szeretetkapcsolatából fogan, tehát saját apja és anyja – ezért is kizárt a homoszexuális párok
„örökbefogadási joga”.119 A gyermeknek tehát anya méhében kell anyjától és apjától
megfogannia, anyja méhében kell növekednie – egyáltalán: családban kell születnie, saját

A jelenleg hatályban levő (új) polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) hasonlóképpen fogalmaz: 2:10. § [A
kiskorúság] (1) „Kiskorú az, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.”

117

A 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról „családi kedvezmény” fejezetének 29/A. §-a alatt a
(4) bekezdésben a „Kedvezményezett eltartottak” között szerepel b) pontban „a magzat a várandósság
időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig)”.

118

119

D’Agostino (2005) i. m. 135–140.
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szüleitől tehát, és ott is kell nevelkednie. Ezek mind gyermeki ʽcsaládi jogok’120, melyeknek
alapja a család eredendő kapcsolatiságában rejlő természeti rend, amely ʽcsaládi kapcsolati
javakként’121 jelenik meg: ez esetben a házaspár mint szülők és a gyermekek relációjában. A
gyereknek ezen, létét, identitását és méltóságát átitató családi javakhoz, a szüleihez fűződő, létét
adó kapcsolatra van alapvető joga: a fogantatásától a felnőtté válásig.
A gyermek érdeke, s annak elsődlegessége azonban manapság már egyre inkább
pozitiválható individuális jogok formájában jelenik meg, különösen az életkor
előrehaladtával.122 Nem szabad azonban abba a hibába esni, hogy a gyermeki jogokat a család
elleni bizalmatlanság talaján szemléljük, vagyis, hogy szembeállítjuk azokat a család
valóságával, melynek épsége a gyermek elsőrendű érdeke is egyben. A gyermeki jogok egyrészt
a legkülönfélébb abúzusok ellen nyújtanak védelmet, s a gyermeki jogok védői sohasem
lehetnek eléggé éberek, mert gyengeségük okán a gyermekek rendkívül kiszolgáltatottak.
Sohasem elég tehát a jogvédelemből, de a megelőzésből sem, így a gyermekvédelmi korai
jelzőrendszert mindig fejleszteni kell és élesítve kell tartani. Nem szabad azonban megengedni,
hogy a család elleni propagandává váljon, mintha maga a család lenne a gyermek jogainak
elsődleges veszélyeztetője. A gyermekek elsődleges érdeke a családban való fejlődés, s a
gyermekek önrendelkezési, individuális jogait is a gyermeki létükből fakadó valódi
érdekeiknek megfelelően szükséges szemlélni. Empirikus kutatások kimutatták, hogy a
házasságon alapuló család nyújtja a legnagyobb védelmet a gyermek számára, így a magyar
nyelvben használt ʽcsaládon belüli erőszak’ kifejezés pontatlan, hiszen nem annyira a
házasságon alapuló hagyományos családon belül, hanem inkább a különböző élettársi, s egyéb
bizonytalan szereposztású együttélési formációkon belül gyakori a gyermekek elleni
jogsérelem. A mindezek ellenére a nem egészen pontosan, olykor elnagyoltan vagy netalán
rosszhiszeműen, általános érvénnyel használt ʽcsaládon belüli erőszak’ vagy esetleg ʽcsaládi
erőszak’123 kifejezések a családdal szembeni bizalmatlanság keltésével – paradox módon –
közvetetten a gyermekek érdekeit sérthetik, hiszen fő szabály szerint az ő biztos nevelkedési
közegük éppen a család.
A gyermeki jogok immáron nem csupán olyan jogokat jelentenek, mint az egészséges
fejlődéshez és a neveléshez való jog, hanem kifejezetten individuális jogosítványokat is
tartalmaznak: ilyen pl. a lakóhely megválasztásához való jog, a név megváltoztatásának joga, a
végrendelkezési jog, az útlevélhez és azzal való rendelkezéshez való jog, a vallási közösséghez
való csatlakozás joga, a munkaszerződés megkötéséhez való jog stb. A kiskorú ezen jogait a
családi kapcsolatain kívül kellene, hogy gyakorolja, esetlegesen a szülőkétől különböző
képviselők révén.124 Van, aki ezen irányban látja szükségesnek kiteljesíteni a gyermekek
A családi jogok nem individuális jogosultságok, hanem a jogok egy új faját alkotják, minthogy ʽkapcsolati
jogok’, mert családi kapcsolati javakra vonatkoznak. Pierpaolo Donati: Manuale di sociologia della famiglia.
Róma, Bari: Editori Laterza, 2007. 190. A kapcsolati javakat átfogó szociológiai megközelítésben lásd: Pierpaolo
Donati: Sociologia relazionale. Come cambia la società. Brescia: Editrice La Scuola, 2013.

120

121

Donati (2007) i. m. 45., 180., 256.

122

D’Agostino (2000) i. m. 132.

A hazai és nemzetközi empirikus felmérések tanúsága szerint nem igazán pontos tehát a ʽcsaládi erőszak’
megfogalmazás, akkor sem, ha nyilvánvalóan, s teljes mértékben jóhiszemű és jobbító szándékú ez a
gyermekvédelem érdekében használt terminus. Vö.: Kerezsi Klára: A védtelen gyermek. (Erőszak és
elhanyagolás a családban). Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. III. fej. 1.) „A családi erőszak.”
50–54.

123

124

D’Agostino (2003) i. m. 217.
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jogairól szóló egyezményt. Ebben az irányban hat, hogy a jogalkotásban kb. a 16. év környékén
gyakran egy életkori határt húznak, amelyen felül, ha nem is teljes cselekvési képességgel, de
széles individuális jogosultságokkal rendelkeznek a nagykorúságot még el nem ért fiatalok. E
gondolat mentén halad az a további igény, hogy ha pedig valamely 16 év alatti gyermek a
megfelelő belátási képességgel rendelkezik, akkor már abban a korban rendelkezhessen e jogok
gyakorlásával. Érdemes lenne azonban megfontolni azt is, hogy a szülők képesek főszabály
szerint a gyermekek érdekeit artikulálni és kifejezni.
12. A házasság és a család jogvédelme a gyermekek érdekében
A helyes fogalomhasználat szerinti ʽotthonok falain belüli erőszakra’ vonatkozó empirikus
felmérések eredményei az utóbbi években jelentek meg, így most már biztosan jelenthetjük ki,
hogy az főszabály szerint nem a tradicionális család velejárója, hanem sokkal inkább a
bizonytalan, érzelmileg instabil, különféle együttélési formák szomorú ismérve. A tévesen
„családon belüli erőszakként” meghatározott jogsértések ellen így éppen maga a jól működő
család jelenti a legfőbb védelmet.125
Minden gyereknek joga van ahhoz, hogy teljes családi közegben, illetve egészséges pszichés
és szociális családi környezetben növekedjék és fejlődjön. Így az egyedülállók és a
homoszexuális párok esetében, bármennyire is megérthető szubjektív, egyéni szempontból a
gyerek utáni vágyuk, illetve bármennyire érthető is általában az anyaság és az apaság utáni
vágy, mégis – mivel a gyermek és a gyermektelenek saját gyermek iránti vágyukból fakadó
érdekei ütköznek – azzal szemben a megszületendő gyermek érdeke védendő, vagyis, hogy
legyen saját anyja és apja is.126 Ez utóbbi ugyanis a gyermekvédelem legfőbb elve, mely többek
között a gyámügyi eljárásokban is érvényesítendő. Itt kell megjegyezni, hogy nem létezik
ʽgyermekhez való jog’ (minthogy a gyermek a házasságban is mindig ajándék127), viszont a
gyermek egyéni és családi jogai igenis léteznek. A gyermek mindenekelőtt nem hozható létre
mesterségesen, mert az emberi méltóság normatív jellege ezt kategorikusan tiltja, másrészt nem
adható örökbe homoszexuális párhoz, mert akkor az egészséges személyiségfejlődéshez való
joga súlyosan sérülne, olyannyira, hogy az ilyen esetleges örökbeadási egyedi határozatot vagy
bírói döntést jogi értelemben is semmisnek, azaz érvénytelennek kell tekinteni, vagyis nem
hajtható végre.128
A tradicionális alkotmányjogi felfogás a szülők jogairól beszélt a gyermekek számára
megadandó nevelés tekintetében. Manapság a szülők kötelezettségeiről, s a gyermekek jogairól
van szó a családon belül is.129 Nem feltétlenül helytelen ez a jelentéselmozdulás, mert a dolgok
más-más aspektusairól van szó. Ma már azonban az a helyzet, hogy a család egységével
Lásd a gyerekbántalmazás és az együttélési-élettársi kapcsolatok, illetve a hagyományos család valóságának
relációit egy kortárs neves konzervatív gondolkodó, Roger Scruton láttatásában: Roger Scruton: A pesszimizmus
haszna és a hamis remény veszélye. Budapest: Noran Libro, 2011. 146–148.

125

126

Ld. D’Agostino (2003) i. m. 226.

127

Malo i. m. 251.

Vö. Frivaldszky (2013a) i. m. 306–309. A természetjogi felfogás szerint az emberi természet alapvető normáit
sértő pozitív jogi norma vagy bírói, közigazgatási stb. döntés nem minősül érvényes jogi előírásnak, s így
kötelező erővel sem rendelkezik, bármilyen magas szerv is hozza meg azt. A helyes jogfilozófiai
megközelítésmód szerint hasonlóképpen állnak a dolgok.

128

Vö.: Caterina Martinoli: La famiglia naturale. Garanzia istituzionale & diritto di libertà. Milánó: Edizioni Ares,
2009. 170.

129
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szemben és a család intézményének háttérbe tolásával párhuzamosan, a családon belüli
egyenlőség hangsúlyozásával egyre inkább a családon belüli individuális érdekek és jogok
hangsúlyozása kerül az előtérbe.130 Csakhogy továbbra se feledjük, hogy a gyermek érdekének
elsődlegessége a családon belüli fejlődés révén valósul meg. Vagyis a család többféle
személyközi kapcsolatok olyan intézménye, amelyben elsőrendűen valósulnak meg a
gyermekek érdekei. Ezért fontos a család ezen személykiteljesítő jellegének a nyomatékosítása
a gyermekvédelmi jogalkotásban és jogvédelemben, mert a család jogainak érvényesítése
főszabály szerint a családon belüli személyek, s különösen a gyermekek érdekeit szolgálja. A
gyermeki individuális jogok tehát nem állítandók szembe, és főleg nem játszandóak ki a család
funkciójával szemben, hanem garanciális jogokként elsőrendűen a jogsérelem elleni gyermeki
jogvédelem hatékony eszközeiként tekintendők a nevelés felelősségével visszaélő szülők,
nevelők, családok esetében. A gyermeki kiteljesedést biztosító további individuális jogok pedig
szintén nem a család egységével és funkciójával szemben szemlélendők, hiszen a család
valóságának komplex érdeke főszabályként az azt alkotó személyek érdeke.
Égető szükség van azon gyermeki jogok intézményrendszerének sokkal fokozottabb
érvényesítésére, amelyek az otthonok falai között történő, gyermekek sérelmére elkövetett
jogsértésekkel szemben védenek. Itt még számos tennivalónk van, s szinte még csak az út elején
vagyunk. A gyermeki érdekek ezen túli védelme azonban a család személykiteljesítő
természetével való egységben szemlélendő, hiszen az üdvözlendő gyermeki jogok, illetőleg a
kiskorúak individuális jogosítványai – ismételjük – azon gyermek érdekeit szolgálják, akinek
legfőbb érdeke, hogy egészséges családban éljen és fejlődjön.
Ha a család mind a mai napig a társadalom helyettesíthetetlen alapegysége, ha intézményes
valóságában belső, konstitutív jogi minőséget hordoz, akkor jogi személyiséget, jogalanyiságot
kell kapnia,131 hogy a közpolitika és közcselekvés alanya is lehessen. Sőt, némelyek szerint
(állam)polgári jogok is kell, hogy társuljanak a családok valósága mellé, elsőrendűen a
gyermekek érdekeinek fokozottabb védelme miatt.132
13. A házasság és a család társadalmi és jogi leértékelődésének folyamata133
Manapság azonban sokszor annak vagyunk a szemtanúi, hogy a családot a pozitív jog
eszközeivel fosztják meg lényegadó jellemzőitől, ismérveitől. Ennek alapját a modern, majd a
posztmodern kor egyre inkább családellenes kultúrája adja. Előbb a házasság szakrális, majd
130

Martinoli i. m. 176.

Az olasz szociológiaelméletben látunk komoly teoretikus törekvéseket arra, hogy a jogi gondolkodás számára
hiteles, szociológiailag megalapozott kiindulópontot nyújtsanak a család jogalanyiságában, egyfajta
„állampolgárságában” (Pierpaolo Donati) gondolkodva. Ld. Luisa Santolini – Vittorio Sozzi (szerk.): La
Famiglia soggetto sociale: radici, sfide, progetti. Róma: Città Nuova, 2002. Lásd benne Pierpaolo Donati írását:
La famiglia come soggetto sociale: ragioni, sfide, programmi. Ezen kötetben a 38. oldalon azt írja, hogy a
családnak, mint „társadalmi személynek” (persona sociale) (állam)polgársága (cittadinanza) van, mely által
sajátos alanyi jognak a címzettje, ami több mint az egyes, a családot alkotó személyek alanyi jogainak
összessége. A család „társadalmi alanyiságához” lásd még: Pierpaolo Donati: Pensiero sociale cristiano e società
post-moderna. Róma: Editrice A. V. E. 1997. 227–229.; A család társadalmi és jogalanyiságához továbbá ld.
Donati (2007) i. m. 215. 247–251.

131

A családi (szülői) szavazás gondolatának felvetése elsőrendűen a gyermekek érdekeinek (közvetett)
megjelenítését célozza. Ld. Schanda Balázs: Családi választójog – alkotmányjogi képtelenség vagy a
fenntartható demokrácia biztosítéka? Magyar Jog, 57, 2010/10, 608–611.

132

133

Vö.: Giuseppe Dalla Torre: Famiglia senza identità? Iustitia, LXV, 2012/2. 127–131.
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természetjogi jellegét vesztette el például a válás jogilag lehetővé tételével, majd a hűség
követelményének elhagyására tett jogalkotói törekvésekkel, s végül a különneműség
követelményének gender-szellemű megingatásával. Korábban a család polgári viszonyokban
domináns örökségi-gazdasági jellege, termelési és fogyasztási egységként betöltött szerepe
ingott meg a marxista kritika folytán. Ezután az intergenerációs szolidaritási jellege, minthogy
e funkciókat a jóléti és szociális állam vállalta át. Ezt követően már a család, mint a gyermek
nemzésének helye kérdőjeleződött meg, mivel önmagukat emancipatórikusnak tekintő szellemi
erők egyrészt a házasság fogalmából ki kívánták törölni a gyermekek nemzésére irányuló voltát
(például a homoszexuális párok „házassághoz való jogát” hangoztatva), másrészt a gyermek
„nemzése” a posztmodern meggyőződés és törekvések szerint művi körülmények között is
eszközölhető. Mivel a házasságon kívüli gyermekek szinte minden tekintetben egyenjogúak a
házasságban születettekkel a vezetéknév-viselés tekintetében is, így a családok leszármazási
rendje sem érvényesül már, s ezzel a család újabb identitáselemét veszítette el. A családi
gyermeki státus is oldódik tehát, s nem csupán a házastársi szerep a genderszemléletű
jogpolitika jegyében. A család fogalmából mára tehát egyfajta tartalom nélküli érzelmi szféra
marad, eloldva a házasságon és családi szerepeken alapuló lényegi ismérveitől. Hazánk
családvédelmi törvénye ezekkel szemben a család belső alkotmányának erősítése felé tett
nagyon jelentős lépéseket. A pozitív jog alkotójának éppen ez a feladata a házasság és a család
vonatkozásában.
14. A család jogi fogalmi elemeinek nyomában
A jog önmagában nem képes alapvető jogintézményeit a faktum illékony világába tartozó
érzelmekre építeni, ezért a jogalkotó nem építheti a család fogalmát a puszta együttélést
megvalósító élettársi kapcsolatra, hiszen a puszta érzelmi és vagyoni viszonyok az élettársak
esetében valóban nem is házasságot, hanem csak élettársi polgári jogi kapcsolatot alapoznak
meg. A vagyoni viszonyok összefonódása, illetőleg az érzelmek puszta megléte még messze
nem alapoznak meg házasságot, ahhoz a felek kifejezetten erre irányuló, publikusan kijelentett
konstitutív akaratnyilvánítása lenne szükséges. A házasság ugyanis egy egészen sajátos,
meghatározott intézményre irányuló kötelmi viszony. Márpedig az együttélésben élők éppen a
házasság kötelékét és intézményét nem akarják, ezért nem kötnek házasságot. Az élettársi
kapcsolatban születő gyermekek léte szociológiai értelemben természetesen családot hoz létre,
de nyilvánvalóan ez nem lehet a prototípus a jogi család-fogalom számára. Jogi értelemben az
ideáltípus a házasságon nyugvó család. Nem lehet tehát a család-fogalmat szociológiai
értelemben minél inkább kitágítva az élettársi kapcsolatot megtenni a család-fogalom
alapjának, mivel a család jogi fogalmának az alapja a házasság, s nem az élettársi kapcsolat. S
ez a lényegi meglátás az alapja a családvédelmi törvénynek és hazánk Alaptörvényének is.
Fontos, hogy a család jogi fogalmában, az azt szabályozó definíció a felépülésében
következetesen mutassa a család prototipikus, ideáltipikus jogi jellegét, amely pedig – mint
írtuk – a házasságon alapuló jellege. A többi reláció inkább a családi kapcsolatokat fedi, s nem
magát a családot. Egy intézmény jogi szabályozásakor ugyanis arra kell törekedni, hogy az
intézmény teljesen megvalósult jellegéből induljunk ki, mint prototípusból, s az ehhez képest
bizonyos elemek hiányát mutató formációkat ennek vonatkozásában, ehhez viszonyítva
helyezzük el. Az analogikus helyzetek különösképpen igénylik azt, hogy az analógia alapját
jelentő eset és a másik, amelyikre az analógiát alkalmazzák világosan meg legyenek
fogalmazva, s el legyenek határolva egymástól. A természetjogilag adott és a pozitív jogilag
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konstruált helyzetek külön megfogalmazása is indokolt lehet. Fontos, hogy az így
megfogalmazott, házasságon alapuló ʽéletközösség’ ne engedhessen semmiféle áthallást az
élettársak, azaz az együttélők faktikus érzelmi-gazdasági kapcsolatára, „életre szóló”
közösségére (éppen ennek egy valóban egész életre szóló, természeténél fogva vissza nem
vonható kötelezettségekkel járó, házasságként történő kinyilvánítását, házasságra való
alapozását nem kívánják a felek).
A házastársi szeretet mély antropológiai tartalmat hordoz, s több mint érzelem, minthogy a
házasságkötésből fakadó akarati elemet is feltételez, s intézményes jelleggel is bír a házasság
okán. A házastársi szeretet tehát több, mint az együttélést jellemző érzelem, így nem helyes,
hogy a családvédelmi törvény a családot – ami a házasságon alapul – az azt alkotó személyek
érzelmi és gazdasági közösséget megvalósító kapcsolatrendszereként határozza meg a 7. §. (1)ben.134 A ʽszeretet’ más, mint a faktikus természetű érzelem, és meghaladja azt. A kölcsönös
tiszteleten nyugvó házasságon alapuló család fogalmilag nyilvánvalóan nem lehet a „családon
belüli erőszak” melegágya. A kölcsönösség a szeretet és tisztelet valós gyakorlásának,
megvalósulásának nélkülözhetetlen feltétele.
A család ʽkapcsolatrendszer’ kétféle értelemben: egyrészt ontológiailag, másrészt ebből
fakadóan etikailag is. Ontológiailag a család házasfelek közötti, valamint a szülők és gyermekek
közötti kapcsolatrendszer. Etikailag pedig gyakorlandó erények közege, hogy valóban az
legyen, ami lényege szerint lennie kell: kölcsönös szeretet- és tisztelet-reláció együttese. A
házasság és a család sajátlagos javai éppen e relációk. Ez az egyetlen jogviszony, amely a
személyek e személyes és természetes kapcsolatát magát tekinti végérvényesen a jogviszony
(és erkölcsi viszony) javának, tárgyának és tartalmának, amelyet létükkel és cselekvésükkel
egymásnak szolgáltatnak a felek. A felek teljes belső elköteleződése nélkül e javak nem
aktualizálódnak, perfektuálódnak. A jog csak a külső feltételeket és a lényegi elemeket képes
megragadni, de nem a házasság és a család teljességét, s így ezek végső kiteljesedésének sem
lehet a záloga. Ezért szükségtelen és kontraproduktív a családi viszonyokat eljogiasítani. A
család ilyen értelemben több, mint jogi fogalom s valóság.
15. A család jogi fogalma a házasság jogi fogalmán alapul
A házasság és a család definíciójával jobbára adós maradt eleddig a jogalkotás és így a
jogtudomány is, s felsejlett emögött az alapprobléma, nevezetesen az, hogy a házasság és család
jogi fogalommegragadása hiányzik, azaz maga a jogintézmények mibenlétének jogi, jogászi
tudatosítása. Ezen a téren a családvédelmi törvény összességében jelentős eredményeket ért el.
A család jogi definícióját csak a házasságon keresztül lehet megadni. Amint a házasság, úgy
a család is jogi fogalom, éppen azért, mert a házasságon alapszik, s mert a házasfelek szülőkké
válnak azáltal, hogy gyermekeik lesznek. A házasság életközössége tehát a család jogi
fogalmának leglényegibb eleme. A családban két teljes szolidaritási és kölcsönösségi
viszonyrendszer adódik: a házastársaké és a szülő-gyermek intergenerációs reláció. A
családban, lényegét adóan, a relacionális javak a specifikusak, amelyek emberi jogot alapoznak
meg: a gyermeknek a (saját) családban való növekedéshez van joga, tehát nem egy dologhoz
vagy egy szolgáltatáshoz, a férfinak és a nőnek pedig a házassághoz, s a családalapításhoz. A

134

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről. 7. § (1) „A család a természetes személyek érzelmi és
gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nő házassága vagy
egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családbafogadó gyámság.”
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gyermek érdeke és legfőbb joga az, hogy saját családban nevelkedhessen, tehát, hogy szüleitől
természetes módon fogantasson, saját anyja méhében növekedhessen, hogy saját családja
legyen, s hogy mindenekelőtt saját szülei legyenek. Ezek mind gyermeki családi jogok,
amelyekről a következő fejezetben fogunk bővebben szólni. Ezzel szemben a gyermekek
jogairól szóló szakmai munkák olykor úgy tárgyalják a legvédtelenebbek jogait, hogy a
családról szinte nem is tesznek említést, hanem csak mint jogaikat veszélyeztető tényezőről
szólnak arról, miközben tudjuk, hogy a gyermekvédelem – immáron axiómája – szerint a
gyermek legfőbb érdeke és joga az, hogy saját családjában nevelkedjen.
A házasság nem csak azért jogi fogalom, mert szerződési jelleget hordoz, hanem mert olyan
intézményes dimenzióval bír, mint amilyennel a család is. A házasság és a család
vonatkozásában az értő jogászi szem kiemelt szerepet kap, mert aligha akadhat olyan
intézményes valóság, amelynek belső jogi struktúrája, s így intézményes-jogi jellege ennyire
nyilvánvaló lenne, mint a házasságnak és az azon alapuló családnak. Így jogfilozófiai
szempontból megállapíthatjuk, hogy a jogalkotónak fel kell tárnia a család intézményében rejlő
rendező princípiumokat, és az azokban rejlő normativitást kell megfogalmaznia és kibontania
pozitív jogi eszközökkel.
Az ember természeténél fogva családi lény, amely minősége az emberi méltóságából fakad.
Az embernek joga van családban élni, s a felnőtteknek házasodni, s családot alapítani. De joga
van az embernek a vérségi származás kiderítésére is. Az ember e családi jogai, a családi
kapcsolatokra vonatkozó jogai az ember legalapvetőbb emberi minőségéhez tartoznak, emberi
méltóságához. Az embernek, mint családi lénynek tehát méltósága, emberi személyi jellege
okán vannak jogai családi kapcsolataira, s annak jogi védelmére. A családi (jog)viszonyok
belső tartalmai, pontosabban annak tárgyai pedig maguk e családi kapcsolatok, mint
relacionális javak.
A házasság és a család jogi fogalmainak megadását az is nehezítette az elmúlt időkben, hogy
a családjog jószerivel csak a házasság és a család patológiáját tárgyalta, jobbára a keletkezés és
a megszűnés életstádiumaira szűkítetten az érvénytelenség, a semmisség, a házassági
akadályok, a bontóperek, gyermekelhelyezés stb. kérdéseit tárgyalva. Tehát két dolgot
állíthatunk:
a) a házasság és a család létrejövetelére és felbomlására fókuszált eddig a jog (a tételes jog
és a jogtudomány),
b) jobbára azok patológiáját szem előtt tartva.
Ebből fakad, hogy nem tartotta központinak:
c) a házasság és a család rendes belső működését annak immáron létrejött állapotában,
valamint nem tekintette kellőképpen,
d) a házasság létrejövetelének normális működését biztosító belső lényegi elemeit.
A család, mint a legkisebb és legelemibb társaság jogi fogalma a házasságon, s így annak
jogi fogalmán alapszik. Ez azt jelenti, hogy nem a sokszor a házasság alternatívájaként
szerepeltetett élettársi együttélés a család alapja – bármennyire vonzó lehet is egy tág családfogalom kompromisszuma –, másrészt a család maga is definiálhatatlan a házasság nélkül, más
alternatív, látszólag család-jellegű relációk bázisán: ilyen értelemben nincsenek különböző
családmodellek, hanem csak a házasságon alapuló család van annak lényegi, jogi fogalmát
tekintve. De a házasság sem nélkülözheti az abból szükségképpen fakadó család fogalmát. A
házasság ugyanis lényegénél fogva a gyermek nemzésére és nevelésére irányul, minthogy az a
házasfelek természetbeni szeretet-egységének természetes gyümölcse. Így válnak a házasfelek
szülőkké, immáron a gyermekük vonatkozásában. Az egyenesági rokonság is tehát közvetett
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módon házasságo(ko)n alapszik. Ezért a család házasságon alapuló jellegét kell a család jogi
fogalmában a központi helyre tenni, s nem helyes, ha a vérségi leszármazási kapocs a központi
elem a család fogalmában, s nem pedig a házasság. Helyes, ha a definíció többszintű, ahol a
tagmondatok sorrendje és egymáshoz való viszonya kifejezi a család házasságon alapuló
jellegét: előbb szerepeltetve a család házasságon alapuló jellegét, utána a vérségi leszármazáson
alapuló „csonka” családot is ide értve szülő/házasfél hiányában, majd a hozzátartozói gyámsági
kapcsolatot is a családi kapcsolatok alá sorolva. A teljes megvalósultsági prototipikus fogalom
ugyanis – ismételjük – a házasságon alapuló család, amely megalapozza a további családi,
vérségi kapcsolatokat. Az örökbefogadás és a gyámság jogilag pótolja a családi szerepek
(családi relációk) némelyikét. Hazánk alaptörvénye sem fogalmazza meg normaszövegében az
egészen pontos definíciót: „A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek
viszony.”135 A házasság elsőrendűen fogalmilag a család és nem a családi kapcsolat alapja,
másodsorban a szülő-gyermek viszony nem a családi kapcsolat alapja, hanem maga is alapvető
családi kapcsolat, amelynek az alapja ideáltipikusan a házasság, minthogy a szülők
házaspárként fogalmilag a család, egész pontosan a gyermekek eredői. A család a házasságon
alapul tehát, s így a családi leszármazói kapcsolatok is ekképpen minősülnek családiaknak,
miközben családként kerülnek támogatásra a gyermeküket nevelő – nem házas – szülők vagy
szülő is.
16. A ʽszuverén’ család a szubszidiaritás elvét igényli – jogait az államnak kell megvédenie
a családot fenyegető külső támadásokkal szemben
A család nemcsak a nemzet demográfiai fennmaradását szolgálja, hanem sui generis
jogalanyként önérték az abban foglalt személyek javára, valódi (belső) szuverenitással, hiszen
belső alkotmánya van saját belső konstitúciója által, saját értékekkel, relacionális javakkal,
amikhez hatáskörei is járulnak. A szubszidiaritás alapvető alanya a család, saját
szuverenitással, hiszen önálló kollektív alany, saját belső értékekkel – s nem csak a
nemzetfennmaradás tekintetében bíró funkcionális értékkel –, célokkal, feladatokkal és ehhez
járuló hatáskörökkel és kollektív jogokkal. Ez kell, hogy érvényesüljön a szülők neveléshez való
alapvető joga tekintetében is, amikor megfogalmazásra kerül az iskolai oktatás-nevelés feladatés hatásköre.
A család saját belső alkotmánnyal rendelkezik, ezért hatáskörében szuverén társaság.136 A
szubszidiaritás elve alkalmazásának legelemibb és legalapvetőbb társasága így éppen a család.
A politikai közösségnek ezt nemcsak tiszteletben kell tartania, hanem ennek alkotmányos
garanciarendszerrel érvényt is kell szereznie. Sőt, a családok közösségeit a jó kormányzás
jegyében bele kell vonni a (köz)politikaalkotásba. A családok ugyanis nem csupán a jótékony
családpolitika passzív alanyai kell, hogy legyenek, hanem a jó kormányzás jegyében a politikai
közösség aktív és meghatározó alanyai is egyben.
17. A családpolitika helyes, új követendő iránya137
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) L. cikk (1). Megállapította: Magyarország Alaptörvényének
negyedik módosítása 1. cikk. Hatályos: 2013. IV. 1-től.

135
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Vö. Pontificio Consiglio per la Famiglia: Famiglia e diritti umani. 6.3. „Difendere la sovranità della famiglia”

Lásd: Pierpaolo Donati: La politica della famiglia: per un welfare relazionale e sussidiario. Siena: Cantagalli,
2011. Különösen: 88–90.
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Az európai gyakorlatban eddig a család tagjainak adták a juttatásokat, hogy azok
valamiképpen mentesülni tudjanak a családi feladataik alól. Ez a családi funkciók külső állami
közfunkciókká tételével járt. Ezzel szemben úgy kellene a juttatásokat adni, hogy a családtagok
a családon belül és a családok külső szövetségeiben tudják betölteni hivatásukat. Az állam és a
család közötti szubszidiaritás azt jelenti, hogy az állam elismeri és támogatja a család saját
területén belül való autonómiáját és így a családot, illetve azok társadalmi szövetségeit erősíti
közpolitikai eszközeivel. Eddig csak anyaközpontú és anya-gyermek központú volt a
családpolitika, míg ezzel szemben a házastársak és a generációk közötti kapcsolatok
mindegyikére szükséges lenne irányulnia. Míg eddig a családi értékeket csak magánszférába
tartozónak tekintették, amely egyéni választások és preferenciák eredménye, addig most már a
családi relációkat kapcsolati javakként, mint elsődleges társadalmi tőkét kellene tekinteni.
Eddig Európában a családpolitika – implicit módon – az egyes egyének individuális életének
egyéni szükségleteire koncentrált a családban, elsősorban az életkor szerint differenciáló
módon: kiskorúak és idősek. Most azonban a családban levő alanyok, a házastársak és a
generációk közötti kapcsolatokra kellene alapítani a családpolitikát, ami által a család
makrotársadalmi funkciói is megfelelően kerülnének értékelésre: így a generációk közötti
relációra irányuló közpolitika esetén (nyugdíjkérdés, jövő generációk jogai) a generációk
közötti szolidaritás kérdése kell legyen a központi jelentőségű, ami a család valóságában eleve
így is van. Az indirekt politika eddig az általános hétköznapi igényekre koncentrált (lakás,
munka, egészség, oktatás, élelem stb.), s családot a szegénység és más társadalmi problémák
elleni küzdelem eszközéül használták. Ezzel szemben manapság arra lenne szükség, hogy
családra mint olyanra fókuszáljon a családpolitika: például a családi jövedelem és a családi
adózás alanya vonatkozásában, vagy akár a családi társadalombiztosítás, illetve a családi
csődvédelem kialakítása tekintetében is, ezáltal is megerősítve a család és a családi kapcsolatok
társadalmi szerepét. A család így közpolitikai maradék-kategóriából valódi társadalmi
alanyisággal és talán, remélhetőleg, jogalanyisággal rendelkező entitássá válhat, úgy, ahogy az
az emberi és társadalmi dolgok természetéből egyébként adódik is.
18. Globális házasságpiac?
Végezetül még egy további aggasztó nemzetközi magánjogi jelenségről kell szót ejtenünk,
amely a házasságot és a családot veszélyezteti. Vágjunk a probléma közepébe, – a fentiek
ismeretében – hipotetikusan és általános jelleggel megközelítve, azaz így feltéve és egyben
megválaszolva a kérdést. Ha a nemzetközi magánjog lehetővé tenné (ideológiai, jogpolitikai
okokból, a jogelvek helytelen értelmezésével) azt, hogy a magánfelek azt a jogrendszert
válasszák, ahol lehetséges a homoszexuális párok házassága, akkor az így eljáró jogalkotó, vagy
bírói fórum a legnagyobb mértékben élne vissza a jog természetével és annak tartalmával,
méghozzá olyannyira, hogy így érvénytelen normát hozna létre. Az ilyen norma
természetjogilag természetesen még akkor sem lenne érvényes, ha éppen maga a (nemzetközi)
közrendi záradék tiltaná a nemi diszkriminációmentesség jegyében például az azonos nemű
párok házasságának bármely jogrend általi el nem ismerését. Ha egy ország jogrendje elismeri
– nézetünk szerint teljesen helytelenül, mert természetjogba ütközően – az azonos neműek
„házasságát”, akkor e logika mentén a közrendre hivatkozva nem tagadhatja meg immáron
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semmilyen együttélési forma házasságként történő elismerését sem.138 Így például a poligámia
házasságként való elismerését sem, ha azt valamely országban vagy tagállamban esetleg
elfogadnák házasságként, mely utóbbi viszont – helyesen – minden nyugati országban a
közrendbe ütközik (a kortárs többségi véleménynek megfelelően). A nemzeti vagy nemzetközi
közrendbe ütközés eseteit tehát olyan értelemben (is) át kellene tekinteni, hogy melyek azon
tartalmak, amelyek az emberi természetből szükségszerűen fakadnak, s így
természetjogiaknak139 minősíthetőek, ami azt is jelenti tehát, hogy ezekkel semmilyen bírósági
ítélet nem lehet ellentétes. A tendenciákat tekintve a veszély azonban éppen az, hogy
prognosztizálható, hogy néhány év múlva a nemzetközi magánjogi szabályozások azon
jogrendszereket fogják ideológiai okokból előnyben részesíthetővé, vagy alkalmazandóvá
tenni, amelyek a házassági jog terén az individualista megközelítésű szabad személyi
önmeghatározást olyannyira kiterjesztik, hogy a házasság és az azon alapuló család
intézményét, azok lényegét egyúttal teljesen ki is üresítik.140 E tekintetben a helyes értelemben
felfogott közrend imperatív szabályai által védett erkölcsi rend nem partikuláris kulturális
hagyományokat véd – például – a házasságjog területén, hanem az emberi természetből fakadó
természetjogi előírásokat, amelyek alapvetőbbek minden más jogi előírásnál vagy döntésnél,
hiszen ez utóbbiak érvényességének megítélési mércéit adják.
Ezzel szemben sajnos azt tapasztaljuk, hogy a házasságjog területén legfelsőbb bírói
döntésekkel, jogszabályokkal, esetleg egyezményekkel, vagy közrendi klauzulákkal – nemi
diszkriminációmentesség, egyenlő bánás elve stb. – éppen a természetjog-ellenes tartalmakat,
jogi szabályozási modelleket teszik pozitív jogilag kötelezővé a nyugati országokban, ami
viszont természetjog-ellenes nemzetközi (magán)jogi gyakorlatot eredményez a házassági jog
területén. Természetesen a közrend szabályai tartalmaznak időben és helyenként változó
tartalmú erkölcsi értékeket is, most viszont mi nem ezekre, hanem a házasság természetjogilag

Vö. „A state that allows same-sex marriages within its territory has no legitimate public policy reason to deny
recognition to similar marriages or unions from other states or countries.” Symeon C. Symeonides: Choice of
Law in the American Courts in 2014: Twenty-Eighth Annual Survey. American Journal of Comparative Law,
vol. 63., no. 2., (2015) 72. http://goo.gl/g9uLmb

138

A Savigny által megfogalmazott néhány, szerinte a közrendbe ütköző magatartási forma, társadalmi intézmény
vagy társadalmi jelenség nézetünk szerint kifejezetten a természetjogba is, sőt, elsősorban abba ütközik, így
például a poligámia tilalma, polgári halál vagy a rabszolgaság. Ld. Burián László: Nemzetközi magánjog.
Általános rész. Budapest: Pázmány Press, 2015. 190–191.

139

140 Itt érdemes megemlíteni, hogy nagyon aggasztó irányba mutat a Családjogi Modelltörvény, amely a házasság
fogalmát már nem is járja körül, miközben leszögezi, hogy a házasság a partnerkapcsolatok közé tartozik, s a
házasságot azonos nemű (ez kerül először említésre!) és külön nemű partnerek is egyaránt megköthetik. Vö.
Szeibert Orsolya: A családjogi harmonizáció kérdései és lehetőségei Európában. Budapest: HVG–ORAC, 2014.
31., 58. Ez a megközelítés tehát a házasság fogalmát úgy üresíti ki, hogy egyrészt azt feloldja a – házasságjogi
értelemben – tartalom nélküli partnerkapcsolat fogalmában, másrészt kiveszi belőle a különneműség
természetjogi követelményét. Ld.: „Part I: Partnerships, Title 1: General Principles, Article 1.1 (Partnerships) 1.
Partnerships include marriages. 2. Partnerships include non-marital relationships if (a) they have lasted more
than three years, (b) there is a common child, or (c) one or each of the partners has made substantial contributions
to the relationship or in the sole interests of the other partner.”; ill: „Title 2: Marriage, Chapter 1: Formation of
Marriage, Section 1: Prerequisites for Marriage, Article 1.3 (General Principle.) A marriage may be entered into
by two persons of the same or of a different sex before the competent authority in the recognized marriage
proceeding.” Ingeborg Schwenzer (in collaboration with Mariel Dimsey): Model Family Code from a global
perspective. Antwerpen–Oxford: Intersentia, 2006. https://goo.gl/1wf28m
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változatlan érvényű és tartalmú intézményének141 védelmére hívjuk fel a figyelmet, rámutatván
arra, hogy azt a nemzetközi magánjog terén a házassági jog jogrendszereinek „piacán” egyes
„jogfogyasztók” kijátsszák. E tekintetben érdemes utalni arra, hogy a nemzetközi magánjog
történetét átszövi, átszőtte a „házasságkötés- és válásturizmus” jelensége.142
Teljes mértékben helyeselendő, ha a gyermek érdekét tekinti elsődlegesnek a nemzetközi
magánjog,143 vagyis azt, hogy a gyermek a családjában legyen, oda kerüljön. Teljes mértékben
téves viszont az a megközelítés, amely választhatóvá teszi a homoszexuális párok házasságát
lehetővé tevő jogrendszereket, vagy az alkalmazandóság – jogszabályilag vagy nemzetközi
egyezmény útján – egyenesen azokat preferálná a többi jogrendszerrel szemben. A jognak, így
a nemzetközi magánjognak is, az emberi természet igazságain kell nyugodnia. A
természetjogilag érvénytelen tartalmú normák tételes jogilag lehetővé tett választhatósága,
vagy egyenesen preferálása a jog értelmét és célját tekintve teljes jogi nonszensz.

A házasságnak és a családnak egyetemes lényegi ismérvei vannak, amelyet a kulturális antropológia, a saját
maga kutatási területén és eszközeivel, visszaigazol. E diszciplína egyes kortárs képviselői azonban, kilépve
tudományáguk kompetenciaszférájából, jól érezhető ideológiai okokból cáfolni kívánják a házasság és a család
ezen egyetemes jellemzőit, sőt, a házasság és a család klasszikus filozófiai ismérveit, s ezáltal szándékoznak ezen
intézményeket teoretikusan megingatni, voltaképpen szétporlasztani. Az értékelő normatív dimenzió azonban
nem az ő illetékességük, hanem a filozófiáé, a filozófiai antropológiáé, illetve a jogfilozófiáé, ahogy arra
helyesen mutat rá Francesco D’Agostino, amikor tudomány-módszertani megfontolásokból joggal kifogásolja a
Francesco Remotti, a kulturális antropológia professzora által írott, egyenesen a pápához (!) címzett kötet
szemléletmódját, amelyben az az érvelésében szereptévesztésbe kerül. Ld. Francesco Remotti: Contro natura.
Una lettera al papa. Róma, Bari: Editori Laterza, 2010. D’Agostino kritikája: D’Agostino (2010) i. m. 85–87.

141

142

Lásd ezen esetek, illetve a jelenség ismertetését: Burián (2015) i. m. 138–142.

Vö. Anne Peters: The Competition between Legal Orders. International Law Research, vol. 3., no. 1., (2014)
49. http://goo.gl/0vOKaV

143
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A keresztény házasság megtámadása
Fülep Dániel1

1. Bevezetés
1.2 A katolikus keresztény házasságtan
Krisztus Egyházának hite és tanítása a keresztény házasságról a szentírástudomány talaján,
a teológiai antropológia2 és a szentségtan3 által nyer kifejtést.
A házasságot a Teremtő Isten a paradicsomban alapította és határozta meg sajátos
törvényekkel. A teremtett kezdeti állapotot az eredeti bűn rontotta meg, amelynek az
őstörténetben4 való elbeszélése etiológiaként szolgál az ember, így a férfi és a nő jelen
állapotának megértéséhez. A II. orange-i5 és a trienti zsinat6 e kinyilatkoztatás alapján fejti ki,
hogy az ősbűn következtében az ember – akinek a természetéhez a halál és az ösztönös
kívánságok kezdettől fogva hozzátartoztak, csak éppen immár a kegyelmi épség állapotának
(justitia originalis) kiváltsága nélkül – testileg és lelkileg rosszabb állapotba került: értelme
elhomályosult, akarata rosszra hajló lett, emlékezete meggyöngült.7 Ádám bűnével az ember
nem pusztán a természet állapotába került, hanem a bűn állapotába süllyedt, és ezzel együtt
szűnt meg a mentessége a testi haláltól és természetének belső rendezetlenségétől, vagyis
a bűnre vivő hajlamtól (concupiscentia). Ahogy azonban az embernek megmaradt a képessége
Isten keresésére, valamint a természetes erkölcsi törvény belátására, úgy az áteredő bűn a
természetet súlyosan megsértette ugyan, de nem semmisítette meg a férfi és a nő viszonyában
sem.8
1

A szerző biológus, rk. teológus, pedagógus. Elérhetőség: fulep@newman.hu

2

A teológiai antropológia a dogmatika egy traktátusa, amely az ember eredetéről, végső céljáról és rendeltetéséről
tárgyal, Isten önmagáról Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatásának fényénél.

3

A szentségek teológiája, röviden a szentségtan (sacramentologia) a szentségekről szóló teológiai tudomány. A
szentségtan – üdvtörténeti szempontból nézve – azzal foglalkozik, hogy hogyan jelenik meg Isten üdvözítő
kegyelme Krisztusban, az Egyházon keresztül. Mindenekelőtt szól a szentségek Krisztustól való alapításáról,
szoros kapcsolatban az Egyház alapításával és küldetésével. Meghatározza az egyes szentségek lényegét,
amelyek megünneplésében az Egyház fő életmegnyilvánulásait látja. Rámutat a hét szentség összefüggésére,
tisztázza a szentség oksági hatását, jelképi jellegét és célját, ami összességében az egyes hívők életének a
megszentelése, valamint a hívő közösség életének, egységének erősítése. A szentségtan tisztázza továbbá a
szentségi hatás és a személyes együttműködés összefüggését, a kiszolgáltatás és fölvétel személyi és formai
követelményeit.

4

Ter 2,8–3,24.

5

DH 371–372.

6

DH 1510–1516.

7

DH 378; 1521; 1523; 1555; 1557; 1575.

8

A pelagianizmussal és a manicheizmussal, később Luther és Kálvin protestáns tanításával, valamint a janzenisták
hasonló érvelésével szemben az Egyház kezdettől fogva – Római Szent Kelemen, Antióchiai Szent Ignác, Szent
Polikárp, Szent Cyprián, Szent Jusztinosz, Szent Ágoston stb. már tanítanak róla – elvetette azt a nézetet, amely
szerint a megigazulás csupán csak abban állna, hogy Isten a hívő embernek nem számítja be a bűnt. Hamis
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A bűn uralma alatt a férfi és a nő kapcsolatának egysége sérült meg.9 E baleset nem az ember
természetéből következik, hanem a bűnből származik. A férfi és a nő eredeti közösségének
megtörése Ádám Istennel való szakításának a következménye. A nemek kapcsolatát
megzavarta a kölcsönös vádaskodás.10 Továbbá a Teremtőtől ajándékba kapott egymás iránti
vonzalmuk11 uralkodássá és ösztönös vágyakozássá aljasult.12 A férfi és a nő hivatását a
termékenységre, a sokasodásra és a föld uralom alá hajtására13 immár a szülés fájdalmai és a
kenyérkeresés verejtéke terhelik.14 Mindazonáltal a teremtés rendje a súlyos zavar ellenére is
fönnmaradt, a kialakult rendetlenséget pedig a Krisztusban nyert kegyelem hathatósan
orvosolni tudja.15 Az Egyház szándéka szerint való házasságban a házastársak megvalósíthatják
az életnek azt az egységét, amire Isten az embert kezdettől fogva teremtette. A kegyelem
megvilágosítása és erősítése képessé tesz minket a természettörvény és a kinyilatkoztatásban
feltárult isteni törvény kitartó megvalósítására.
A bűnbeesés után, az Egyház korszakában a szentségi házasság hivatott legyőzni az ember
önmagába zárkózását, az önzést, a gyönyör hajszolását, és segít megnyílni a másik felé, a
kölcsönös segítségre, önmaga elajándékozására és a sírig tartó hűségre.
A házasságnak a megváltás által megigazulttá lett új teremtmény16 számára világos értelme
és célja van. Ezt az értelmet és célt a kinyilatkoztatás fényében pontosan meghatározhatjuk.
A házasság egy férfi és egy nő szabad akarattal vállalt szellemi-testi köteléke és a szövetsége
a legbensőségesebb, osztatlan és felbonthatatlan (kizárólagos és sírig tartó) életközösségre,
amely természete szerint a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. A
házasság fő mozzanatai a sexus, genus, eros, ethos – vagyis a nemiség, a fajfenntartás, a
szerelem és az erkölcsiség. A házasság mindenekelőtt nemi vonatkozás, továbbá nemző
életközösség, egészen sajátos szeretetkapcsolat, és valláserkölcsi közösség is. A keresztény
házasság lényeges tulajdonságai az egység, a felbonthatatlanság és a nyitottság az élet
továbbadására.
Az egyszer érvényesen megkötött és elhált házasság felbonthatatlan, miként Jézus Krisztus
megerősíti: „amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza”. (Mk 10,9)
Hippói Szent Ágoston (354–430) szerint „ami jó a házasságban, s ami által jó a házasság,
sohasem lehet bűn. Ez pedig hármas: a hűség, az utód, a szentség”.17
továbbá, hogy az emberi természet teljes mértékben megromlott, a szabadság elveszett, az érdemszerzés pedig
lehetetlen, mint ahogy az is tévedés, hogy egyedül csak a kegyelem számít, és nem tartozik hozzá
elengedhetetlenül a hitből fakadó cselekedet. Vö. Mt 7,21; Jak 2,14–26.
9

Vö. Katolikus Egyház Katekizmusa 1606–1608.

10

Vö. Ter 3,12.

11

Vö. Ter 2,22.

12

Vö. Ter 3,16.

13

Vö. Ter 1,28.

14

Vö. Ter 3,16–19.

15

Az áteredő bűn lényege Szent Ágoston egyházatya szerint az concupiscentiában ragadható meg, ami az ösztönös
erők fellángolását, az értelmi belátás elleni lázadást, valamint az Istentől való elfordulást jelenti. Ezt az utóbbit
a keresztség képes eltörölni, a rendetlen hajlamok viszont megmaradnak. Vö. Contra Julianum, II,3,5; De
peccatorum meritis II,4. Egyházatyák általános véleménye szerint az áteredő bűnnel megjelenő rendetlen
érzékiséget is a házasság orvosolja.

16

Vö. 2Kor 5,17.

17

Proles, Fides, Sacramentum. In: De Gen. Ad litt. IX. 7,12.
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A házasság természetes célja az utódnemzés és nevelés. Megáldva őket Isten, mondta az első
emberpárnak: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok
uralmatok alá”. (Ter 1,28) A házasság és a nemiség ekképpen üdvrendi távlatba kerül, Isten
művének történelmi megvalósulását szolgálja.
A házasság természetfeletti célja a házastársak lelki közössége és java: a kölcsönös
megszentelődés és az örök élet. A házasságnak Isten akaratát, de a két házasfél lelki egyesülését
és kölcsönös segítését is szolgálnia kell az élet minden helyzetében.18
A házasságot az Egyházi Törvénykönyv szerint a kimondott beleegyezés (consensus) hozza
létre.19 A házassági beleegyezés akarati aktus, melyet egy férfi és egy nő fejez ki arra
vonatkozóan, hogy kölcsönösen és véglegesen egymásnak ajándékozzák magukat, hogy a
hűséges és termékeny szerelem szövetségében éljenek. Az érvényes házasságkötéshez a
beleegyezésnek az igaz házasságra kell vonatkoznia,20 emberi cselekedetnek, azaz tudatosnak
és szabadnak, erőszaktól és kényszertől mentesnek kell lennie.
A házasságot Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte. Azok
köthetnek házasságot, akik megkeresztelkedtek és bérmálkoztak, érettek a házasságra, és
felkészültek a szentség vételére. A házasulandóknak a kegyelem állapotában kell lenniük. A
házasság szentsége, amelyet a felek egymásnak szolgáltatnak ki, a házastársak között örök és
kizárólagos köteléket hoz létre. Maga Isten pecsételi meg a házastársak beleegyezését.
A házasulandók a konszenzus által ajándékozzák és fogadják el egymást, amit maga Isten
pecsétel meg.21 E szövetségből „Isten rendeléséből szilárd intézmény keletkezik a társadalom
színe előtt is”.22 A házastársak közötti szövetség az Isten és az emberek közötti szövetség része
lesz: „Az igazi házastársi szerelem fölvétetik az isteni szeretetbe”.23 Isten tehát maga erősíti
meg a házasság kötelékét. Ezen felül ez a szentség megadja a házastársaknak a szükséges
kegyelmet ahhoz, hogy az életszentséget a házaséletben és a gyermekek felelős elfogadásával
és nevelésével érjék el.24 A megkereszteltek házasságáról mondja Szent Pál: „Nagy titok ez, én
Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom”. (Ef 5,32)
Az érvényes szentségi házasság felbonthatatlan. Ezért a megkeresztelt felek közötti szabad
emberi cselekedetből érvényesen megkötött és elhált házasságot soha nem lehet fölbontani.
Visszavonhatatlan valóság és olyan szövetség, amelyért Isten hűsége kezeskedik. Az isteni örök
bölcsesség e rendelkezése ellen az Egyháznak nem áll hatalmában állást foglalni.25

18

19
20

Ősi magyar szokás szerint a házassági ígéretet feszületre tett esküvel is megerősítik a katolikus szertartásban,
mely szerint a hűség mindhalálig, „holtomiglan-holtáiglan” szól, és a másik „semmiféle baja” nem
akadályozhatja megőrzését.
Vö. CIC 1057.
Ez megkívánja a felek megfelelő értelmi és pszichikai állapotát, valamint az ítélőképességet, amely szükséges
a házasság lényegi kötelezettségeinek felelős vállalásához.

21

Vö. Mk 10,9.

22

II. vatikáni zsinat: Gaudium et spes 48.

23

Uo.

24

Vö. CIC 1055.

25

Vö. CIC 1141.
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A házasság alapja a krisztusi szeretet (agapé, és nem az érosz).26 A szeretet bensőséges
közösség: „többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test”. (Mt 19,6) A férfi és a nő
házasságát Krisztus és az Egyház misztikus egysége képeként mutatta meg (Ef 5,31). E
szentségi házasság Krisztusnak az Egyház iránti jegyesi szerelmének a jele: „Férfiak,
szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte”. (Ef
5,25)27 Máshol pedig: „Férfiak, szeressétek feleségeteket”. (Kol 3,19)28 Aki a házasságban
boldog akar lenni, már fiatal korában föl kell készülnie, hogy másoknak gondját tudja viselni.
Az teszi boldoggá a házasságot, hogy a házastársak megszentelődnek: egymás kölcsönös
szeretetével, az élet áldozatos szolgálatával és gyermekeik nevelésével.
A házasság evilági és történelmi valóság, amely elmúlik. Isten szent akarata, hogy a
házasságban maguk az emberek segítsenek az Ő teremtő művét az idők végezetéig
továbbfolytatni. Ennek az ideje azonban a történelemmel együtt véget ér. „A feltámadás után
nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben.” (Mt
22,30)29
A szüzesség, mint megszentelt életállapot, valamint a szentségi házasság összekapcsolódik.
A mennyek országáért vállalt szüzesség (propter regnum caelorum), amelyre Krisztus hívja
meg az embert, megelőz minden más, családi, társadalmi kapcsolatot.30 Ez az állapot, amit a
szerzetesség és a papság kifejezetten él, az Úr Krisztus visszatérésére való éber várakozás
hatalmas jele, amely arra is emlékeztet, hogy a házasság ehhez a világidőhöz tartozik, amely
elmúlik.31 A szüzesség a keresztségi kegyelem legfőbb kibontakozását teszi lehetővé, ami az
egész keresztény élet középpontja. A szüzesség egyben lemondás is a szentségi házasságról,
amely éppen azért is valóságos áldozat, mert részint a házasság minden értékének és javának
elismeréséből fakad. E lemondásnak a szeretetet kell kifejeznie.32
A Boldogságos Szűz Mária a szüzesség és az anyaság tökéletes példaképe. Jézus Krisztus
édesanyjának hitvallás-értékű neve (Szűzanya, Virgo Maria) arra utal, hogy Mária egyszerre
Isten Szent Anyja és a Szentlélek Mátkája, örökké szűz. Mennyei Édesanyánkban az Egyház
26

A szeretet a tökéletesség egyetlen igazi fokmérője. (vö. Róm 13, 10) Jézus mondja: „Új parancsot adok nektek:
Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34) A keresztény
élet középpontja a főparancs (Mt 22,36–40), amely két részből áll:
1.) Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.
2.) Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.
Jézus Krisztus ezen isteni szeretet forrása és példaképe. A keresztény életszentség Krisztus követése a
szeretetben.

27

A Szentírás eredeti görög szövege így hangzik: Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ χριστὸς ἠγάπησεν
τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς. Az ἀγαπᾶτε szeressétek – verb. A.imprt.impf.pl.2.

28

Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰςγυναῖκας. Az ἀγαπᾶτε szeressétek – verb. A.imprt.impf.pl.2.

29

Vö. Mt 19,12.29; Lk 18,29.

30

Vö. Lk 14,26; Mk 10,28–31.

31

Vö. Mk 12,25; 1Kor 7,31.

32

Az Isten Országáért vállalt szüzesség a házasság legfőbb támasza. A szerzetességben és a papságban gyakorolt
szűzi életállapot a házasokat segíti
• segít meggyőződni arról, hogy Krisztus szeretete abszolút elsőbbséget élvez;
• felismerni a keresztény tökéletesség egyetlen fokmérőjét, ami az Isten és a felebarát szeretete (vö. Róm 13,10;
Jn 13,34; Mt 22,36–40);
• emlékezni arra, hogy az Egyház várva várja az Úr Krisztus dicsősége eljövetelét;
• szem előtt tartja a házasság ideig való voltát;
• segíti a házasságot a maga szentségi jellegében szemlélni.
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az Istennek tökéletesen átadott életet szemléli és követi, aki egyszerre példaképe és legfőbb
pártfogója minden kereszténynek és minden életállapotnak.
A termékenység (fertilitas) az Istentől kapott ajándékok gyümölcsöztetési képessége. Jézus
Krisztus kereszthalála a termékenység csúcsa és forrása: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha
a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz”. (Jn
12,24) Követői minden életállapotban (szüzesség, cölibátus, házasság, szerzetesség) a
termékenység tanúi is: „Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim
lesztek”. (Jn 15,8)33 A házasság javai között első helyen áll a gyermek.
Az Egyház alapvetően tiltja a különböző hitvallásúak házasságát, vagyis katolikusoknak
nem-katolikusokkal kötendő frigyét. A vegyes házasság (matrimonium mixtum) nehézsége az,
hogy a házastársak vallási közömbösségéhez vezethet, és nehezíti a gyermekek katolikus
nevelését. Hiszen az ilyen házasságban hiányzik a házastársak egysége a hitben, a legmagasabb
rendű és legfontosabb dologban, ami az igazi életközösséghez nélkülözhetetlen. Megfelelő és
ésszerű ok esetén a helyi ordinárius kifejezett engedélyét szükséges hozzá kérni, aki
meghatározott feltételek mentén adhat fölmentést e tilalom alól.34
A valláskülönbség kerülése (disparitas cultus) tisztán egyházjogi házassági akadály. Célja a
katolikus fél hitének védelme, valamint a katolikus családok kialakulásának támogatása. Ezért
csakis katolikusokra vonatkozik. Érvénytelen a házasság két olyan személy között, akiknek
egyikét a katolikus Egyházban keresztelték vagy oda felvették, és abból formális cselekedettel
nem távozott, s a másik fél nincs megkeresztelve.35
A születésszabályozás az emberi élet továbbadásának tudatos befolyásolása. Erkölcsileg
megengedett módjai a természetes családtervezés módszerei, valamint az örökbefogadás. A
természetes családtervezés a házastársak felelőssége. Elfogadhatatlan módjai a fogamzásgátlás,
a sterilizáció, a mesterséges megtermékenyítés36 és a magzatgyilkosság. Erkölcsileg nem
elfogadható a „lombikbébi-program” sem, de az örökbefogadás igen.
Az élet továbbadására hivatott házastársak Isten teremtő hatalmából és atyaságából
részesednek. A teremtő Isten szeretetének munkatársaiként kell megélniük a
születésszabályozás felelősségét. Jogos megindokolással ugyanis meghatározhatják a
gyermekek születése közötti időt. Meg kell azonban vizsgálniuk az erkölcsiség objektív
kritériumai szerint, hogy e kívánságuk nem önzésből fakad-e, megfelel-e a felelős szülőség
nagylelkűségének.
Az állam felelős az állampolgárainak jólétéért. Ezen az alapon a hatalomnak joga van arra,
hogy lépéseket tegyen a népesség növekedésének befolyásolására. De az állam nincs
fölhatalmazva arra, hogy olyan népesedést szabályozó eszközöket támogasson, melyek az isteni
törvénnyel és az erkölccsel ellentétesek. Az Egyház az emberi személy és az igazságosság
súlyos megsértéseként ítéli meg a kormányok vagy közhatalmak minden olyan cselekedetét,
amely arra irányul, hogy bármi módon korlátozza a házastársak szabadságát a gyermekvállalás
eldöntésében. A közhatalom minden erőszakos beavatkozása elítélendő, amellyel
megakadályozza a fogamzást.

33

Vö. Lk 14,26; Mk 10,28–31.

34

Vö. CIC 1124–1125.k.

35

Vö. CIC 1086.k.1.§.

36

In vitro fertilizáció, amit a köznyelv „lombikbébi-programként” ismer.
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1.2 A keresztény házasság támadás alatt

A katolikus keresztény házasságtan és intézmény – amely épp a szentségi jelleget tagadó,
időben és térben pedig egyaránt változékony protestáns tanokkal szemben egyedül mutat
rendíthetetlen stabilitást – a modern szekuláris társadalomban támadások kereszttüzébe került.
A Nyugat kulturális forradalma37 a nemiséget és a szexualitást minden isteni törvény és emberi
norma alól kivonni törekszik, aminek megvalósítását ténylegesen és hathatósan a katolikus
Egyház hite, tanítása és praxisa akadályozza. Ezért a szentségi házasságtan és az azt védő
keretek célzott elhárítása zajlik mind az általános vélekedés, mind a jogi környezet, mind pedig
a közerkölcsök tekintetében. Ez a romboló és megrontó tevékenység nem néhány elvakult
szegény ördög hóbortja, hanem a politikai, gazdasági és tömegkommunikációs hatalmi
tényezők szervezett, összehangolt csapatmunkája.
Ma ott tartunk, hogy az ENSZ és az EU legfelsőbb szintjein fogalmaznak rendeleteket,
amelyek szerint immár kirekesztő dolog a családról beszélni, és a „család minden formáját”38
egyenrangúnak kell tekinteni. A nemekről való beszéd új módját vezetik be oly módon, hogy
megtiltják, hogy a nemek egymást kiegészítő voltáról, sőt egyáltalán férfiról és nőről,
édesapáról és édesanyáról beszéljünk. Az új jelszó a „nemek közti egyenlőség”, a férfi és a női
nem helyett bevezetett új kifejezés a „gender”, apáról és anyáról pedig már szó sem esik. Az
ezekre vonatkozó irányelveket mindig összekapcsolják a fogamzásgátlás nagyobb
hozzáférhetőségének,39 az „abortuszhoz való jognak” és a homoszexuális kapcsolatok
törvényesítésének a követelésével. A globális kormányzás kötelességének, sőt kiemelt céljának
tekinti, hogy úgy mozdítsa elő a nők önérvényesítését és a „szexuális kisebbségek jogainak”
védelmét, hogy biztosítja a fogamzásgátlás összes módszerét és az abortuszt, valamint átalakítja
a házasságra és családra vonatkozó teljes társadalmi normarendszert. A női egyenjogúság
eszméje feminizmussal van átitatva, amelyben a házasság és az anyaság a nők jogainak
akadályaként jelenik meg. A „szexuális kisebbségek jogainak” védelme címén pedig a
nemiségre vonatkozó természetes erkölcsi törvény és az isteni törvények nyílt tagadása zajlik.
A „nemek közti egyenlőség” irányelvei, a gender-ideológia és a szexuális perverziók
törvényesítése végképp elmélyítették a házasság és a család modern kori válságát: a válások
száma tovább nő, a családok szétesése folytatódik, a házasságkötési és gyermekvállalási
hajlandóság pedig elapad.
E folyamatnak számos nyilvános és konkrét lépése figyelhető meg. Kofi Annan korábbi
ENSZ főtitkár még 1997 után intézményi reformot hajtott végre, amelynek értelmében a
„nemek közti egyenlőség” szempontját mint kiemelt célt beépítették az ENSZ összes
programjába, alapjainak és irányadó szervezeteinek a működésébe. 2001-ben, a nyolc
Millenniumi Fejlesztési Cél elfogadását követően a „nemek közti egyenlőséget” a nemzetközi
együttműködés elsődleges céljának nyilvánították.
Az ENSZ nőügyi szervezete, a UN Women 2010-ben a „nemek közti egyenlőség”
társadalom-átalakító, globális vállalkozásának az intézményesítésére jött létre. 2012 áprilisában
37

Marguerite A. Peeters találó kifejezése.

38

A „hagyományos család”, az „egyszülős család”, az „újjáalakult család”, a „homoszexuális család”, a
„háziállatot tartó vagy nem tartó család”…

39

2012. július 11-én családtervezési csúcstalálkozót tartottak Londonban. Az összejövetelt a Bill és Melinda Gates
Alapítvány és az angol kormány Nemzetközi Fejlesztésügyi Minisztériuma támogatta. A csúcstalálkozó célja az
volt, hogy hatványozottan növelje a fogamzásgátlás hozzáférhetőségét a hajadon leányok és nők részére a 69
legszegényebb országban.
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az ENSZ ügyvezető igazgatóinak Koordináló Testülete elfogadott egy cselekvési tervet,
amelynek a segítségével nyomon követhető minden „előrelépés” a „nemek közti egyenlőség”
kérdésében az ENSZ rendszerén belül40 és mérhető a „nemek közti egyenlőség” szempontjának
érvényesítése a mindennapi munkában.
2012. március 8-án az ENSZ főtitkára és a Közgyűlés elnöke közös nyilatkozatban jelentették
be, hogy 2015-ben megszervezik az ötödik globális nőügyi konferenciát.41 Előterjesztésük azt
célozza, a Pekingi Konferencia mintájára, az „újonnan felmerülő kérdésekre”42 vonatkozóan is
globális célokat fogalmazzanak meg, nagyobb mértékben bevonva a fiatalokat, továbbá
megerősítsék az UN Women tekintélyét.
A „homoszexuálisok joga” és „egyenrangúsága” már most kiemelt helyet foglal el az európai
és amerikai külpolitikai irányelvekben. Az elmúlt években az ENSZ főtitkára azt az üzenetet
fogalmazta meg, hogy az emberi jogok fölötte állnak a vallási törvényeknek és előírásoknak.
Ez az állásfoglalás az ENSZ visszatérő témája az irányadó „új, globális konszenzus” elfogadása
és megvalósítása óta.43 A világméretű dekadencia a homoszexualitás megítélésében minden
korábbi mértéket meghalad. Homoszexualitás mindig is volt, arra azonban nem volt még példa
az emberiség történelmében, hogy két férfi vagy két nő élettársi kapcsolatát a házassággal
egyenlőnek nyilvánítsák, és ezt globális szinten, politikai és gazdasági erővel kényszerítsék rá
minden létező államra.
Korunk elfajzottságát jellemző megnyilvánulás, hogy Conchita Wurstot44 az ENSZ főtitkára
és az Európai Unió Parlamentje fogadja, méltatja, példaként állítja és ünnepli.45 A „nemek közti
egyenlőség” ideológiai befolyása napjainkra eljutott a világ valamennyi szögletébe. A nemek
közti egyenlőségért felelős minisztériumokat találhatunk immár Afrikában, Latin-Amerikában
és Ázsiában is. A gender elfogadását és terjesztését rendre a fejlesztési segélyek feltételeként
jelölik meg. A nemek közti egyenlőség iránti érzékenység immár a globális oktatás alaptétele.
A gendert ma már több száz egyetem bölcsészettudományi és társadalomtudományi tanszékein
oktatják (gender studies) mint hivatalos tantárgyat.
A nemiség antropológiai alapjait és az emberi minőség metafizikai kereteit leromboló
filozófusokat, művészeket és tudósokat manapság kiváló karrierlehetőségek segítik. A nemek
közötti egyenlőség és a gender szorosan összetartozó ideológiája beépült a gazdasági életbe is:
40

Rendszerszintű cselekvési terv – SWAP.

41

Titokban megváltozott a szóhasználat: az ENSZ nem „nemzetközi”, hanem „globális” konferenciáról beszél,
ami lényegbevágó változtatás.

42

Különösen a nők politikai részvételével kapcsolatos kérdések, a Biztonsági Tanács 1325. számú határozata,
egyenlő hozzáférés az emberhez méltó munkához, az élelmiszerbiztonság, az emberkereskedelem, a
kábítószerek, a migráció, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és az informatika.

43

A 2012. július 2-án rendezett Emberi Jogi Filmfesztiválra írt üzenetében Ban Ki-moon dicsérte azt a munkát,
amelyet a homoszexuális, leszbikus és transzszexuális jogok védelmezői végeznek az egész világon. A főtitkár
hangsúlyozta, hogy az államok jogi kötelezettsége, hogy véget vessenek a nemi irányultsággal összefüggő
erőszaknak és hátrányos megkülönböztetésnek. Ismét hangot adott az ENSZ álláspontjának, miszerint a jogok
minden szokás, hagyomány, kulturális érték és vallási meggyőződés felett állnak.

44

Thomas Neuwirth (Conchita Wurst) osztrák transzvesztita énekes, aki Ausztria képviseletében 2014-ben
megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált a Rise Like a Phoenix című dalával.

45

Conchita
Wurstot
méltatta
az
ENSZ
főtitkára:
http://hvg.hu/vilag/20141103_Conchita_Wurstot_meltatta_az_ENSZ_fotitka (U.l.: 2016.09.28.); Conchita
Wurst EP-képviselőknek énekel. http://magyarhirlap.hu/cikk/4711/Conchita_Wurst_EPkepviseloknek_enekel
(U.l.: 2016.09.28.)
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a Világgazdasági Fórummal kezdve üzleti vállalkozások etikai kódexeiben éppen úgy
megtaláljuk, mint mindenféle alapszabályokban. Az ideológia átjárja a művészeteket,
különösen a filmipart és a könnyűzenei világot. A gender szerte a világon megjelent a
jogalkotásban, egyre szaporodnak a gender elősegítésére hivatott jogszabályok, amelyek
foganatosításához a bíróságok és a végrehajtó szervek retorziós eszközei is egyre bővülnek.
A 19. századra visszavezethető, és az 1960-as évekre kibontakozó feminizmus, az 1968-as
kulturális forradalom a közvetlen előzményei annak az eszkalálódásnak, amit az ENSZ és az
EU által vezérelt globális átalakítási tevékenységben nyomon követhetünk. Napjainkra a
nyugati kulturális forradalom hatásai az egész világon érezhetőek, Kinsey és Marcuse beteg
ideái korunk valóságává lettek.
A forradalom ontológiai szinten támadja meg magát az embert: vallásosságában,
istenkapcsolatában, az igazságra és a jóságra hivatottságában, erkölcsiségében, a bűnbocsánat
és a megváltás iránti szomjúságában, az örök élet utáni vágyakozásában, isten- és
emberszeretetében, férfinak és nőnek teremtett természetében.
2. A tolerancia elfajzása
2.1 Tolerancia és a nemi devianciák
Az ENSZ Közgyűlése az UNESCO kezdeményezésére az 1995-ös évet a tolerancia
nemzetközi évének nyilvánította.46 Ebből az eseményből kiindulva az ENSZ Közgyűlése
hivatalosan is felszólította a szervezet összes tagállamát, hogy minden év november 16-án
ünnepeljék meg a tolerancia nemzetközi napját.47
A nemzetközi trendekhez a magyar sajtó is hamar felzárkózott. A kilencvenes évek kedvelt
liberális témája lett – mutat rá Löffler – a mindenféle kisebbségnek kijáró tolerancia.48 A
„többséget” célzó üzenet hatására szinte már szégyenletes volt nem liberális kisebbségben
lenni. Mindez arra késztette a „többségieket”, hogy ha normális embernek akarják érezni
magukat, minél előbb fedezzenek fel magukban valamilyen „kisebbségi” vonást. Azoknak, akik
nem tudtak kisebbségivé válni, egyet tehettek csupán: nem normális „többségiként” feltétlenül
tolerálniuk kell a normalitást megtestesítő kisebbségeket.
A toleranciára való hivatkozás kezdeti időszakában az LMBT49 szexuális orientációt követő
embereket még csak tolerálniuk kellett a többségieknek. Ez azt jelentette, hogy őket nem lehet
megalázó bánásmódban részesíteni, nem lehet diszkriminálni (például iskolában,
munkahelyeken), sem pedig jogilag büntetni. A tolerancia ekkor még emlékeztet annak eredeti
jelentésére. Kezdetben a „másságot” toleráló heteroszexuális többség értékrendje az uralkodó,
és e kereteken belül kell megtalálni a többség és a „szexuális kisebbségek” békés egymás
mellett élésének lehetőségét. Stratégiai céljukhoz annyival jutottak közelebb, hogy a

46

1993. évi 48/126-os számú határozat.

47

1996. december 12-i 51/95-ös számú határozat.

48

A témát nagyszerűen összegzi Löffler Tibor (Fobofóbia, in: Magyar Nemzet, 2015.07.23.), akinek a
gondolatmenetét itt mi is követjük.

49

Az LMBT (ritkábban: MLBT) betűszó a nemzetközi szóhasználatban elterjedt angol LGBT (GLBT) betűszó
magyar megfelelője. A rövidítés feloldása: leszbikusok (nőkhöz vonzódó nők), melegek (férfiakhoz vonzódó
férfiak), biszexuálisok (nem csak egy nemhez vonzódóak) és transzneműek (a nemi szerepeket részlegesen vagy
teljesen felcserélő, esetleg a külső nemi jegyeiket is megváltoztató csoport). Az elnevezés ezen szexuális
kisebbségek összefoglaló megjelölésére használatos.
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normaszegést implicite a norma részévé tették. A szexuális másság tolerálásának közkeletű
indoka lett az, hogy a szexuális orientáció magánügy, és senkinek sincs köze ahhoz, hogy mi
történik a négy fal között. Tehát a toleranciát nem az értékrend igazságtartalmára
vonatkoztatták, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy a domináns „többségnek” kell
toleránsnak lenni a recesszív „kisebbséggel” szemben, bármiféle értékítélet nélkül.
A tolerancia ezzel a „többségieket” térdre kényszerítő, átalakító, az igazságot feltétlenül a
„kisebbségiek” igazával azonosító eszközzé, ideológiai fegyverré kovácsolódott.
2.2 A házasságkötési és az örökbefogadási jog követelése
Miután érzékelték az eredményességüket, továbbléptek, explicit normaváltoztatást
kezdeményeztek. Az egynemű párok részére jogot kezdtek követelni a házasságkötésre és
gyermekek örökbefogadására. Ez a két fejlemény már nem fér bele az igazságtól elszakítottan
értelmezett, pusztán a „többségtől” a „kisebbségek” felé, mintegy mennyiségi alapon elvárt
tolerancia fogalmába sem, mert törvényesítésük, egyenértékűvé nyilvánításuk eleve feltételezi
a „többség” és „kisebbség” közötti határok elmosását. Az egyneműek „házasságáért” és a
gyermekek örökbefogadási lehetőségéért folytatott harc jól látható célja a (heteroszexuális)
„többség” gondolkodásmódjának és értékrendjének a radikális átformálása.
A házasság és az örökbefogadás lehetőségének a törvényesítése eszköz a (heteroszexuális)
többség értékrendjének a megváltoztatásához, új norma deklarálásához. A többségtől már nem
toleranciát várnak el az LMBT részére, hanem a szexuális másság totális elfogadását. A deviáns
nemi orientációt nem szabad semmiképpen sem megkülönböztetni, hanem szimpla emberi
szexuális szokásként kell tekinteni minden értékítélet nélkül. Ebben a szemléletben nincsen
morális tartalma a „heteroszexuális” és a „homoszexuális” fogalmaknak, sem a „szexuális
orientációnak”, sem a „másságnak”. A deklarált új norma győzelme: tilos bármiféle erkölcsi
értékítéletet megfogalmazni a homoszexuális magatartásról. A toleranciával való ilyetén
visszaélés a differenciálás elvi lehetőségét támadja, még azt is lehetetlenné teszi, hogy a
toleranciáról egyáltalán beszélni lehessen.
A toleranciával való visszaélés nemi orientációval kapcsolatos harci eszköze a „homofóbia”
közismert fogalma által történő megbélyegzés, amit bárki megkaphat, aki kritikát fogalmaz meg
vagy egyet nem értését nyilvánítja ki az LMBT személyek „egyenlő jogaival” kapcsolatosan.
Ideológiai terrorjuk a heteroszexuális gondolkodásmód erőszakos átformálása érdekében a
tolerancia fogalmát még az igazságtól elválasztott – többségi elvű – értelmezésében is elsöpri.
E gyakorlatban azok, akik tegnap még toleránsnak számítottak, máról holnapra
megkaphatják a homofóbia bélyegét. Ma már nem elég elutasítani a melegek diszkriminálását
és megalázását, hanem az értékrendben való teljes azonosulást és egyetértést kötelező
megvalósítani. Aki nem ért egyet a melegházassággal, és ennek a véleményének nyilvánosan
hangot merészel adni, azt tüstént homofóbnak nevezik. Hiába ragaszkodik bárki az isteni
törvény létéhez, a metafizikai és erkölcsi kategóriákhoz, az ő véleményének a „mássága” már
„más”: kirekesztik, arra hivatkozva, hogy „kirekesztő”. A régi norma még „másságként” sem
jelenhet meg. Ebben érhető tetten a liberális kánon hamissága, hiszen a „másság tisztelete és
védelme” csak az értékeket megkérdőjelező, azokkal szembemenő, deviáns magatartásoknak
jár ki.
Miként a tolerancia, ha elszakítjuk az igazságtól, értelmetlenné válik, úgy a „homofóbia” is
definiálatlan marad. Bárkit homofóbbá nyilváníthatnak, ez a jelenség kísértetiesen hasonlít
ahhoz, ahogyan a kommunisták a szegényparasztokat kuláknak, a szociáldemokratákat
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fasisztának bélyegezték. Szemléletes példa a homoszexuális kapcsolatát nyíltan vállaló olasz
divattervező-páros, Domenico Dolce és Stefano Gabbana esete. A „bevállalás” korábban
hősként ünnepelt példái azon nyomban megkapták a homofóbia bélyegét, amint kifejtették,
hogy nem értenek egyet a melegházassággal.50
2.3. A megbélyegzés az ideológiai terror eszköze
Az LMBT pozitív diszkriminációját elutasítók, akik toleranciát követelnek, gyakran az
intolerancia gyakorlói az isteni és természeti törvényekre hivatkozókkal szemben. A jogvédők
és az „elnyomott szexuális kisebbségek” képviselői rendszerint szó nélkül hagyják a házasság
és a család tradicionális értékeinek védelmezőit ért megbélyegzést, sőt gyakran maguk is élnek
az agresszivitás eszközeivel. A liberális jogi küzdelmek már régóta operálnak a fóbiával
végződő fogalmakkal51, aminek az a célja, hogy a nem liberális módon gondolkodók, akiket
homofóbnak, xenofóbnak, iszlamofóbnak stb. nyilvánítanak, érezzék magukat abnormálisnak,
és a társadalom pedig rekessze ki őket.
A fóbiázás gyakran vezet látványos önellentmondásokhoz. Szembetűnő, hogy például
ugyanazok a „jogvédők”, akik homofóbiát kiáltanak, pozitív diszkriminációt és a társadalmi
normák átalakítását követelik a „kisebbségek” számára, pusztán azon az alapon, mert
kisebbségek, és kritikátlanul elítélik például az „iszlamofóbiát” is, miközben nem veszik észre,
hogy a »Kalifátusban nincs pride«.52
A „melegjogi mozgalmak” intoleráns csoportjai hasonló cipőben járnak, jegyzi meg Löffler,
mint annak idején Lenin fiai voltak. A kommunisták között mindig volt egy keménymag, egy
50

http://www.pinknews.co.uk/2015/03/14/gay-fashion-designers-dolce-and-gabbana-attack-non-traditionalfamilies/;
http://www.news.com.au/entertainment/celebrity-life/dolce-gabbana-sorry-for-anti-gaycomments/story-fn907478-1227485306198 (U.l.: 2015.10.14.)

51

E szavakban a –fóbia (φόβος – phobos) szórész általában egy görög vagy latin eredetű szóhoz kapcsolódik. A fóbia szavak jelentős része valódi tartalommal bír, ezért a használatuk az adott esetben indokolt lehet. Fóbiás
kifejezések előfordulnak a pszichiátriában (irracionális, lekötelező félelem valamitől), a kémiában (kémiai
averzió), a biológiában (környezeti tényezőkkel szembeni averziók leírására), és az orvostudományban
(hiperszenzitivitás) is. Továbbá igen sok fóbia szó bukkan fel az irodalomban, ahol a –fóbia szót csak
érdeklődéskeltés céljából kapcsolják hozzá akármilyen más szóhoz. A –fóbia alkalmas nemzetiségekkel vagy
egyéb csoportokkal szembeni ellenérzés leírására is. Ilyen értelemben a fóbiázás az anti- előtag szinonimája. Az
előítélet vagy ellenérzés egy állapotra, vagy anyagra is vonatkozhat. Ezek a szavak politikai vitákban gyakran
módosult jelentéssel, egyfajta szitokszóként vesznek részt. Ide tartozik például a homofóbia, az iszlamofóbia
vagy a xenofóbia és az antiszemitizmus is.

52

A Melegek, Leszbikusok, Biszexuálisok, Transz- és Interszexuálisok Nemzetközi Egyesülete (ILGA) felhívta a
figyelmet, hogy az ugandai helyzet – ahol 2014 februárjában Yoweri Kaguta Museveni elnök aláírta a
jogszabályt, amelynek alapján a „sorozatos bűnelkövetők” akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphatnak –
egyáltalán nem egyedülálló: hét országban halálbüntetés is jár homoszexualitásért. Ilyen Irán, Szaúd-Arábia,
Jemen, Szudán, Nigéria, Mauritánia és Szomália. Ugandához hasonlóan életfogytiglani börtönbüntetés járhat a
melegeknek Tanzániában, Malajziában, Guyanában és Bangladesben. Marokkóban, Kenyában és Jamaicában
pedig
akár
14 év börtön
is járhat
nekik
–
számol
be az Independent.
In:
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/and-you-thought-uganda-was-bad-map-shows-where-inthe-world-it-is-worst-to-be-gay-9152558.html (U.l.: 2015.10.16.) A „felvilágosult” mohamedán országokban
sem fenékig tejfel azonban a melegek élete: Szaúd-Arábiában (amely az USA legfőbb szövetségese a térségben)
2010-ben ötszáz (!) korbácsütésre és öt év börtönre ítéltek egy homoszexuális férfit. Nemrég Törökország
(amelyik az Európai Unió tagjelöltje) belügyminisztere titulálta a szexuális másságot – a sertéshúsevéssel együtt
– a becstelenség és az embertelenség megnyilvánulásának. In: http://www.economist.com/node/21546002 (U.l.:
2015.10.16.)
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Politbüro, akik úgy gondolták magukról, hogy ők az eszme leghivatottabb képviselői. E
„legjobbak” az aktuális igazakból szervezték meg az újabb és újabb Internacionálét, amivel
szervezeti keretet adtak az elhajlók elleni küzdelemnek is.
A homogén egységként elképzelt, a nyilvánosság előtt csak „LMBT-közösség” néven
emlegetett gyülekezet tagjai nem feltétlenül ismerik el egymást egyenjogúnak vagy
egyenértékűnek. Jól példázza ezt az Egyesült Államokban megfigyelhető helyzet. Vannak
melegek, akik nem közösködnek transzszexuálisokkal és a transzvesztitákkal, míg a fekete és
a latin melegek sem mentesek a kölcsönös faji ellentétektől. Dolce és Gabbana divattervezők
esete pedig azt bizonyítja, hogy a mindenféle kiközösítés és megbélyegzés ellen fellépő
melegjogi mozgalmaktól egyáltalán nem áll távol a kiközösítés és megbélyegzés, ha az
„LMBT-közösségen” belül másképpen gondolkodókkal találják szembe magukat.
A megbélyegzés eszközével operáló ideológiai terror veszélye az is, mondja Löffler,53 hogy
nem látni a határát az újabb és újabb „szexuális jogoknak” és a többség értékrendjével szemben
támasztott újabb követelményeknek. Ha a nemiségre és a házasságra vonatkozó isteni, erkölcsi
és természeti törvények negligálásával intézményesíteni lehet a melegházasságot és az azonos
neműek örökbefogadási jogát, van-e valós elvi akadálya például a pedofília elfogadtatásának,
vagy miért is ne követelhessék a zoofilek, hogy házasságot köthessenek a kedvenc állataikkal?
Mi az akadálya a többnejűségnek vagy a többférjűségnek? A női kvóták mellett miért nincsenek
LMBT-kvóták is? Miért is ne lehetne engedni a gender-mainstreaming akaratának, amely a
nemek közötti egyenlőséget hirdetve élesen szétválasztja a nemiség biológiai és társadalmi
karakterét, hogy a tradíció írmagját is kiirtsa a személyi szabadság oltárán? Ha magától értetődő
a „szivárványcsalád”, miért is ne lenne cél az „apa” és az „anya” fogalmának eltörlése? Hogyhogy még nem érvényesül az iskolai szexuális felvilágosítás során is az „egyenlőség” elve? Ha
a nemiség morális korlátai érvénytelenek, miért is ne mutassák be minden iskolásnak a
szexuális élet magától értetődő elemeként az LMBT mindenféle elképzelhető nemi aktusait?
Sőt, nem diszkriminatív-e az LMBT betűszó használata, ha egy sor „szexuális kisebbség”
hiányzik belőle? Ezek a kérdések semmivel sem abszurdabbak, mint azok a melegjogi
aktivisták által menedzselt, új keletű törvények, amelyek néhány évtizeddel ezelőtt szintén
elképzelhetetlennek tűntek. Aki ma komolyan mer beszélni ezekről, vagy az ezekhez hasonló
kérdésekről, azonnal megkaphatja a homofóbia vádját.
Ebben az ideológiai terrorban a közéleti szereplők könnyen nyomás alá helyezhetők,
lejárathatók, akár lemondásra is kényszeríthetők. A fóbiával való megbélyegzés bevett eszköz
a karrier megtörésére, az ellenkező véleményen lévő egzisztenciájának a megtámadására.
Napjainkban ezerszer meg kell gondolnia bárkinek is, hogy nyilvánosan megszólaljon ezekben
a kérdésekben, nehogy homofóbnak nyilvánítsák, nyilvánosan meghurcolják, és költséges
pereket akasszanak a nyakába.
2.4. Fobofóbia
Az ideológiai zűrzavar miatt bekövetkezni látszik az a tragikomikus paradoxon, hogy a
homofóbként megbélyegzett emberek védekezésképp alkalmazni kezdik az LMBT melegjogi
aktivisták és jogvédők érvelését. Vállalják a stigmát, hogy homofóbok, mégpedig azzal az
indokkal, hogy fóbiájuk is csak egyfajta beállítottságot jelöl a többi között, és ezért

53

Löffler Tibor: Fobofóbia, in: Magyar Nemzet, 2015.07.23.
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„kisebbségnek” nyilvánítják magukat, akiket mindenféle jogok illetnek meg.54 Ha a
homoszexualitás és bármiféle LMBT szexuális magatartás „egyenértékűen” kezelendő
szexuális magatartás, akkor ezen az alapon a homoszexuális magatartástól való idegenkedés is
lehet egy „kisebbség” jellemzője, és máris megvan az indok a jogaik elismeréséhez.
A káosz jellemző tünete, hogy a másokat lehomofóbozók sem ússzák meg, hogy
„lefóbiásozzák” őket. A homofóbia mintájára minden további nélkül beszélhetünk
heterofóbiáról, de ez még nem minden. Már használatos a fobofóbia fogalma, amely a mások
(vélt) fóbiáitól való félelmet fejezi ki. A fóbiázás az ideológiai zűrzavarnak már-már
szórakoztató paródiája, amelynek őrülete egyúttal az Örök Igazságtól való elszakadás
törvényszerű büntetéseként is értelmezhető.
3. A gender-ideológia
A John Henry Newman Központ meghívására 2015-ben Magyarországra látogatott,
szemináriumot és előadást tartott a gender-ideológia két nemzetközileg is ismert katolikus
szakértője, Marguerite A. Peeters55, valamint Gabriele Kuby.56 Ebben a fejezetben a genderideológia részleteit, hátterét e két szaktekintély munkássága alapján tekintjük át.
3.1 A nemek közötti egyenlőség, a gender, a nemi irányultság és a nemi önazonosság új
fogalmai
A posztmodernitás jellemzője a szavak pontos meghatározásától való tartózkodás, ami
megfosztja a nyelvet a maga stabil és meghatározható tartalmától. A valóság szabatos leírása
helyett értelmezésre szoruló szöveg keletkezik, a szabad értelmezés tere, a változás folyamata
lesz. A nyelv a „dekonstrukció” posztmodern eszközévé vált. A posztmodern kultúrában az
embert nem köti többé saját szava. A „nemek közti egyenlőség” fogalmát, és a hozzá
kapcsolódó kifejezéseket hol így, hol úgy értelmezik aszerint, hogy mit kívánnak az aktuális
szociológiai változások, valamint az emberek változó ideológiai nézetei. A kapcsolódó
kifejezések tartalmai ezért képlékenyek; állandóan újabb szavakkal, új fordításokkal, új
értelmezésekkel, új ideológiai kérdésekkel bővülnek. Ennek eredményeként a nyelv, amelynek
eredeti célja a kommunikáció a valóság egyértelmű tükrözése a tudatban, valamint az önátadás,
54

http://mno.hu/velemeny/fobofobia-1296622 (U.l.: 2015.10.14.)

55

Marguerite A. Peeters művészettörténeti, zsurnalisztikai és katolikus hittudományi tanulmányait a párizsi
Sorbonne, a brüsszeli Schuman Intézet, a római Angelicum, a Gregoriana és a brüsszeli teológiai intézet falai
között végezte, és jelenleg öt helyen is egyetemi tanár, többek között a Pápai Lateráni Egyetemen, valamint a
Szentszéknél tanácsadóként is dolgozik. Kutatási területe a társadalomtudomány pasztorális és teológiai
megközelítése, a globalizáció és az evangelizáció, valamint a lelkipásztori kihívások a posztmodern kultúrában.
Első alkalommal a Newman Központ vendégprofesszoraként tartott háromnapos szemináriumot
Magyarországon 2015. március 6-8-án Budapesten, majd jelen volt a december 7-én tartott könyvbemutatón is,
amikor két kötete jelent meg a Newman Központ gondozásában, A nemek forradalma, valamint A Nyugat
kulturális forradalmának globalizációja címmel.

56

Gabriele Kuby írónő, szociológus, édesanya a feminizmus, az ún. gender-ideológia és a szexuális forradalom
legnagyobb hatású kritikusa. Azzal vált ismertté, hogy A nemek forradalma című, magyarul is megjelent
(Gabriele Kuby: A nemek forradalma. Kairosz Kiadó, Budapest 2008.) kötetében a posztmodern nemtelenség
abszurd tanai ellen vette fel a harcot. A német szociológus évek óta figyelmezteti a nyilvánosságot azokra a
veszélyekre, amelyek a társadalmat, a családot és a katolikus hitet e téren fenyegetik. Azért tud hitelesen beszélni
minderről, mert 1997-es katolizálása előtt maga is e téves eszmék híve volt. Gabriele Kuby előadására a
Gazdaság–Etika–Globalizáció című konferencián került sor 2015. október 2-án Sümegen. Lásd: Gazdaság –
Etika – Globalizáció, konferencia kiadvány, szerk. Kertész-Bakos Ferenc, Newman Központ, Sümeg 2015.
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ehelyett a manipuláció és a mások feletti uralkodás eszközévé válik. Az ENSZ 1995-ös pekingi
konferenciája óta, amely nemzetközi szinten elsőként tette irányadó normává a „nemek közötti
egyenlőség” fogalmát, teljes lett a bábeli zűrzavar: se szeri, se száma az újonnan megjelent
„definícióknak”, amelyek azonban mindig csak arra a könyvre vagy dokumentumra
érvényesek, amelyre hivatkoznak.
A meghatározások zavarosságát jól példázza az UN Women jelenlegi definíciója.57 A
következőképpen határozza meg a társadalmi nemet (a gendert):
„A férfi és női léttel, a nők és a férfiak, a lányok és a fiúk közötti kapcsolatokkal, valamint
a nők közötti és a férfiak közötti kapcsolatokkal összefüggő társadalmi jellegzetességek és
lehetőségek. Ezek a jellegzetességek, lehetőségek és kapcsolatok társadalmi képződmények,
melyeket a szocializáció során sajátítunk el. Függnek az adott helyzettől és kortól, és
változékonyak. A társadalmi nem határozza meg, mit kell tennie és mit tehet a nő és a férfi az
adott helyzetben. A legtöbb társadalomban különbségek és egyenlőtlenségek vannak a nők és
a férfiak között a feladataik, a tevékenységeik, az erőforrásokhoz való hozzáférésük, és az azok
felett való rendelkezésük, valamint a döntési lehetőségeik tekintetében. A társadalmi nem része
a tágabb értelemben vett társadalmi-kulturális kontextusnak. A társadalmi-kulturális elemzés
egyéb fontos kritériumai az osztály, a faj, a szegénységi szint, az etnikai csoport és az életkor.”58
Ez a meghatározás hosszú és meglehetősen zavaros. Azonban az kitűnik, hogy a
„kapcsolatok” szó tartalmába itt a „nemi kapcsolatok” is beletartoznak. Az UN Women úgy
értelmezi a társadalmi nemet, hogy az helyet engedjen a homoszexuális és queer59
értelmezésnek is, amit igazol, hogy az UN Women nem a férfiak és nők társadalmi funkcióiról60
beszél, hanem „társadalmi jellegzetességekről, lehetőségekről és kapcsolatokról”, amelyeket
„társadalmi képződményeknek” tekint. A definíció a szerepektől a jellegzetességek, lehetőségek
és kapcsolatok felé mozdul el. Ez a nyelvi változás és zavarosság azonban tudatos tartalmi
módosítást eszközöl. A férfi és a nő kapcsolata az új sugallat szerint csupán társadalmi
képződmény61, s ennek alapján a „heteronormativitás” meg is szüntethető, ami a homoszexuális
„házasság” eszméjének a melegágya.
A társadalmi nemről mindmáig egyetlen olyan meghatározás jött létre, amely kötelező jogi
erővel bír, és amelyhez kormányközi megállapodás tartozik. Ez a Nemzetközi Büntető Bíróság
(ICC) alapszabályának 7/3. cikkelyében található (1998), és semmi olyan jelentéssel nem

57

Az UN Women szervezetet az ENSZ Közgyűlése hozta létre 2010-ben abból a célból, hogy az egész világon
biztosítsa a nemek közti egyenlőség nemzeti szintű megvalósítását.

58

Idézi Kuby, G., A nemek forradalma, in: Gazdaság – Etika – Globalizáció konf. kiadvány, Newman Központ,
Sümeg 2015.

59

A queer egyik nemhez sem kíván tartozni.

60

Peking után az UN Women meghatározása kitágítja számos ENSZ szervezet definícióját, amelyek korábban még
csak a férfiak és a nők társadalmi szerepére, mint társadalmi képződményre korlátozódtak.

61

Ugyanebbe az irányba tekint az Európa Tanács Egyezménye a nők elleni és a családon belüli erőszak
megelőzéséről és felszámolásáról (Isztambuli Konvenció) 2011-ből, amely a gendert a következőképpen
definiálja: “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given
society considers appropriate for women and men http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/rms/090000168008482e (U.l.: 2017.02.28.) Magyarul a gender: „azok a társadalmilag kialakult
szerepek, viselkedési formák, tevékenységek és jellegzetes tulajdonságok, amelyeket egy adott társadalom a
nőkre és a férfiakra nézve megfelelőnek tekint” https://nokert.hu/sze-20160720-0010/1466/1/az-isztambuliegyezmeny-szovege-magyar-nyelven (U.l.: 2017.02.28.) Ezt az egyezményt Magyarországon még nem
ratifikálták.
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rendelkezik, amely eltérne a fenti meghatározástól, vagy lehetővé tenné, hogy kizárható legyen
a homoszexuális értelmezés.
A „nemek közti egyenlőség” egyértelmű meghatározásának hiánya nem egyszerű tévedés,
hanem stratégiai célt szolgál. A meghatározatlanság olyan mesterséges szellemi „ködöt” hoz
létre, hívja fel a figyelmünket Peeters, amelyben a társadalom átalakítható, és ami végső soron
a hatalom megszerzését szolgálja.
Mindennek okán, ha pontos meghatározást nem lehet is adni a „nemek közötti egyenlőség”
kulcsfogalmairól, de az ENSZ és az EU szimpóziumain megjelenített általános vélekedésről
lehet valamiféle általános képet adni. Ezek szerint a gender szó jelentése: „társadalmi nem“,
ami meg is egyezhet a biológiai nemmel, de el is térhet tőle. Az ember önazonosságát e szerint
a nemi irányultsága határozza meg, vagyis az, hogy miként elégíti ki nemi ösztönét: akár azonos
neműekkel (homoszexuális), mindkét nem tagjaival (biszexuális), váltogatja a nemét
(transzszexuális), se nem férfi, se nem nő (interszexuális), vagy egyik nemhez sem kíván
tartozni (queer). Az ENSZ és az Európai Unió dokumentumaiban LMBT (Leszbikus, Meleg,
Biszexuális és Transzszexuális) személyekről olvashatunk. Mindez üdvözlendő
„sokszínűségnek“ számít, és ezért az EU és az ENSZ irányelvei szerint a gyerekeket is ennek
az elfogadására kell nevelni az óvodától kezdve.
A radikális feministák a maguk stratégiai előrelátásával a gender fogalmát a
záródokumentumban, a pekingi konferencia cselekvési programjában rögzítették.
A feministák szerint a nők elnyomása a férfi és a nő nemi különbözőségének köszönhető;
továbbá a homoszexuálisok és minden más szexuális kisebbség hátrányos megkülönböztetését
a heteroszexualitás kötelező volta okozza.
A férfi és a nő nemi különbözőségének eltörlése a feministák szerint egyszerre szünteti meg
a nők elnyomását és a homoszexuálisok (LMBTTIQ) hátrányos megkülönböztetését.
A kétpólusú nemi önazonosság „lebontására“ és „elbizonytalanítására” két további fogalmat
találtak ki: a nemi irányultságot és a nemi önazonosságot. Ezek többek között az Európai Unió
Lisszaboni Szerződésében is megtalálhatóak már.
Az újsütetű fogalmak definícióját igen nehéz megtalálni. A totalitariánus törekvéseket
leplezetlenül megjelenítő úgynevezett Yogyakarta-alapelvekben azonban felbukkan egy
definíció.62 A következő meghatározásokat találjuk benne:
A nemi irányultság fogalma az embernek azt a képességét jelenti, hogy érzelmileg és
szexuálisan intenzív vonzódást tud érezni azonos neműekhez, ellenkező neműekhez, illetve
mindkét nem tagjaihoz, és meghitt nemi kapcsolatra tud lépni velük.
A nemi önazonosság alatt a valamely nemhez való tartozás mély belső és személyes érzését
értjük, amely vagy megegyezik az ember születéskor kapott nemével, vagy nem.63
Az ember neme tehát nem a biológiai (anatómiai, hormonális, idegi), társadalmi és pszichés
ismertetőjegyektől függ, hanem önnön „belső és személyes érzésétől“. Ez a meghatározás
semmilyen nemi preferenciát és tevékenységet nem zár ki: sem a poligámiát, sem a poliamóriát,
sem a pedofíliát, sem a vérfertőzést, sem a zoofíliát.

62

63

Az indonéziai Yogyakartában 2007-ben gyűltek össze úgynevezett emberi jogi szakértők, és fogalmaztak meg
29 alapelvet arra vonatkozólag, hogy miként kell megvalósítani az LMBT célkitűzéseket az egész világon. Bár
az ENSZ tekintélyével lépnek fel, valójában semmiféle legitimációval nem rendelkeznek.
Yogyakarta-alapelvek, 11. oldal, Preambulum, 2. megj.
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3.2. A gender-ideológia és a szexuális forradalom előfutárai
A gender-ideológia 1990-es években globálissá terebélyesedett forradalmát hosszas
előzmények készítették elő. Először a feminista forradalomra került sor, amelynek első hulláma
a tizenkilencedik században jelentkezett.64 A huszadik század elején a feminizmus a
fogamzásgátló módszerek és az abortusz hozzáférhetőségét, valamint a „szexuális szabadságot”
követelte a nők számára, ami az 1960-as évekre kibontakozott szexuális forradalom alapjait
vetette meg, és előkészítette az 1968. májusi kulturális forradalmat is.
Hosszú út vezetett odáig. A „nemek közti egyenlőség” célkitűzéseinek legfőbb szellemi
táptalaja az Úr Krisztust és az Egyházat nyíltan megtámadó francia forradalom, valamint a
kommunista ideológia.
Friedrich Engels (1820–1895) A család, a magántulajdon és az állam eredete című 1884-es
művében a következőket írja:
„Az első osztályellentét, amely megjelenik a történelemben, a férfi és a nő ellentéte a
monogám házasságban, és az első osztályelnyomás a női nem elnyomása a férfi nem által.“65
Ebből levezethető a kommunizmus összes vonatkozó törekvése. A nőket fel kell szabadítani:
le kell romboljuk a házasságot és a családot oly módon, hogy kiiktatjuk a házasság és a család
alapjának tekinthető polgári nemi erkölcsöt. A nőnek részt kell vennie a termelésben, a
gyermekeket pedig az állam kollektív nevelésébe kell adni. Engelshez hasonlóan Karl Marx
(1818–1883) is úgy gondolta, hogy a „nő felszabadítása” a szocialista forradalom részét képezi.
Az Egyesült Államokban Margaret Sanger (1879–1966)66 és Emma Goldman (1869–
1940)67 fogamzásellenes és abortuszpárti kampányokat indított, és az egyedülálló nők
szexualitásáról (leszbianizmus) kezdett beszélni. Angliában Marie Stopes (1880–1958), Sanger
tanítványa, hasonló irányban tevékenykedett, egészen az eugenikáig menően. 1916-ban Sanger
megnyitotta az első amerikai születésszabályozással foglalkozó klinikát Brooklynban. Az ír
katolikus származású, szocialista meggyőződésű Sanger a nők „felszabadítását” tűzte ki célul
a polgári, erkölcsi és egyházi törvények alól. Úgy gondolta, hogy romboló céljai
megvalósításának legfőbb akadálya a katolikus Egyház. Gondolatait a marxista feministák
fejlesztették tovább, például az amerikai Shulamith Firestone (1945–2012).68 Firestone Marx
és Freud között teremt kapcsolatot a feminizmussal. „A freudizmus lett a mi modern egyházunk
a maga gyóntatószékeivel és bűnbánatával, új híveivel és konvertitáival és a fenntartására

64

A felvilágosodás szellemiségéhez tartozó Lady Mary Wortley Montagu és de Condorcet márki (1743–1794)
gondolatai, valamint Mary Wollstonecraft 1792-ben megjelent műve, az A Vindication of the Rights of Women
(A nők jogainak érvényesítése) a feminizmus modern kori megalapozásának is tekinthető.

65

Engels, Friedrich – „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats“ In: Karl Marx/Friedrich
Engels-Werke. (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 21, 1962, S. 68.

66

Margaret Sanger a Nemzetközi Planned Parenthood Szövetség (IPPF) alapítója. 1914-ben a fogamzásgátlás
támogatására indította el New Yorkban a The Woman Rebel (A lázadó nő) című feminista havilapot. Pornográf
anyag megjelentetéséért börtönre ítélték. 1921-ben megalapította az Amerikai Születésszabályozó Szövetséget
(American Birth Control League, 1942-től Amerikai Planned Parenthood Szövetségre változtatták – Planned
Parenthood Federation of America). 1922-ben kiadta The Pivot of Civilization (A civilizáció alappillére) című
művét. 1966-ban hunyt el.

67
68

Emma Goldman anarchista és nihilista nézeteket vallott.
Firestone The Dialectic of Sex – The Case for Feminist Revolution (A nemiség dialektikája – perbeszéd a
feminista forradalom mellett) című műve 1979-ben jelent meg. A szerző gondolkodására Freud, Marx, de
Beauvoir és Engels volt hatással.
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fordított milliókkal.” Firestone szerint „a feminista forradalom végső célja a nemek közötti
különbség megszüntetése”.69
1920-ban a szexuális forradalom előfutárai egy kicsiny, de már nagyon agresszív nemzetközi
hálózatot képeztek. 1929-ben kongresszust tartottak Londonban, és megalapították a Szexuális
Reform Világszövetségét (World League for Sexual Reform). 1918-ban női konferenciát
tartottak Moszkvában. Az 1920-as években a Vlagyimir Illjics Lenin (1870–1924) vezette
szovjet rezsim a nők egyenjogúsítását is zászlajára tűzte.
Simone de Beauvoir (1908–1986), Jean-Paul Sartre élettársa fogalmazta meg a radikális
feminizmus híressé vált mondatát: „Az ember nem nőnek születik, hanem azzá válik”. Simone
de Beauvoir felszólította a nőket, hogy szabaduljanak meg az „anyaság rabszolgaságától”.
Üzenete Európában mára beérni látszik: a születések számának jelentős visszaesése döntő
mértékben összefügg az anyaságról alkotott pozitív kép lerombolásával.
Wilhelm Reich (1897–1957), Sigmund Freud tanítványa volt, tagja a kommunista pártnak,
aki a Weimari Köztársaságban a „Sexuelle Revolution“ (Szexuális forradalom) című könyv
szerzője megalapította az úgynevezett Sex-pol mozgalmat.70 Úgy gondolta, hogy a polgári
társadalom csak a „kényszerházasság“ és a „kényszercsalád“ lerombolásával dönthető meg,
aminek eszköze a tömegek, mindenekelőtt a gyermekek szexualizálása.
A forradalom fontos előzménye még a frankfurti iskola, többek között olyan tanárokkal,
mint Theodor W. Adorno (1903–1969), Max Horkheimer (1895–1973) és Herbert Marcuse
(1898–1979), kidolgozta az úgynevezett „kritikai elméletet“, amely szerint a tudományt a
társadalom szocialista típusú megváltoztatásának eszközéül használják fel. Adorno és
Horkheimer a „tekintélyelvű családot“71, amelyet a „szexuális felszabadítás” segítségével
kívánt lerombolni, a holokauszt (!) melegágyának tekintette. A hippi-mozgalom jelszava is –
Szeretkezz, ne háborúzz! – innen ered.
Herbert Marcuse az 1960-as évek erotizmusának és hedonizmusának vezéralakja. Marcuse
kulturális és erotikus forradalmat szorgalmazott a civilizáció elnyomásmentessé tétele
érdekében. Marcuse a szabadságot pusztán az elnyomás hiányaként határozta meg. Ideológiája
szerint a forradalom mozgatórugója a pszichológia, az egyén pszichés szerkezete és az ösztönök
természete. Marcuse átvette Freud kultúráról alkotott nihilista és manicheista elképzelését, és
az ösztönök állandó „elnyomásának” a hibáztatása a társadalmi szenvedésekért egy csapásra
megteremtette Marx és Freud összhangját. Marcuse a gyermekáldást természetellenesnek
tekintette, a szexuális perverzitásokat pedig helyeselte, mondván, azok nagyobb boldogságot
ígérnek, mint a normális szexualitás.
A forradalom lényeges technikai lépése volt a fogamzásgátló tabletta kifejlesztése, amit dr.
Gregory Goodwin Pincus (1903–1967)72 hozott létre az 1950-es években Margaret Sanger

69

Lásd en.wikiquote.org/wiki/shulamith_firestone. (U.L. 2016.09.28.)

70

A Sexpol-mozgalom a tekintély ellen lázadó irányzat részét képezte, melyet Wilhelm Reich hívott életre a 30as években, hogy a munkásifjúságot megszervezze. Kommunista vállalkozásról volt szó, mely azért jött létre,
hogy megszabadítsa a fiatalokat koruk nemi erkölcsétől, melyet elnyomónak és ezért a kizsákmányolás
eszközének tekintettek.

71

Theodor W. Adorno–Else Frenkel-Brunswik–Daniel J. Levinson–R. Nevitt Sanford, The Authoritarian
Personality, Harper und Brothers, New York 1950. Max Horkheimer–Erich Fromm–Herbert Marcuse, Studien
über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung, Paris 1936, Reprint
Lüneburg 2001.

72

Először nőstény nyulakon, majd 1956-tól Puerto Ricó-i nőkön próbálta ki a fogamzásgátló szert.
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ösztönzésére. A feminista mozgalom és szexuális forradalom immár drasztikus módon
kezdhette megvalósítani romboló céljait. Először a házasságon belül, majd parázna és
házasságtörő kapcsolatok létesítése során is alkalmazni kezdték.
A kommunista befolyásolás, a radikális feminizmus és a szexuális felszabadítás társadalompolitikai áttörése az 1968-as diáklázadással kezdődött. Az ideológiának meghódolt diákok
idővel a társadalom, a gazdaság és az államélet összes területén megragadták a kormányrudat:
a politikában, az egyetemeken, az igazságszolgáltatásban, a pedagógiában, az iskolai
tantervekben, a tömegtájékoztatási eszközökben és a szórakoztatóiparban. A gyermekek
egymással vagy a felnőttekkel folytatott nemi viszonyát, a gyermekek előtt folytatott nemi
életet a Herbert Marcuse által ígért elnyomásmentes paradicsom megvalósulásának tekintették.
A németországi zöldek már a kilencvenes években a pedofília törvényesítését követelték.
A szexuális forradalom kibontakozásának és a gender-ideológia megjelenésének
kulcsszereplője Alfred Kinsey (1894–1956). A hamisított adatokon nyugvó73 „Kinseyjelentések” üzenete szerint mivel az amerikai férfiak és nők úgyis átlépik a hivatalos erkölcs
valamennyi határát, a törvényeket is ehhez a valósághoz kell igazítani. A Nyugat szexuális
forradalmát Kinsey két sikerkönyve robbantotta ki: Az emberi hím szexuális viselkedése (Sexual
Behavior in the Human Male, 1948) és Az emberi nőstény szexuális viselkedése (Sexual
Behavior in the Human Female, 1953). Az 1950-es évek elején terjedni kezdett a pornográfia
(a Playboy első száma 1953 októberében jelent meg), amit Kinsey „semleges” és „ártatlan”
dolognak tartott. A pornográfia elterjesztése is Kinsey nevéhez köthető.74 Maga is
homoszexuális szadomazochista75 volt, továbbá radikális ateista, aki elutasította a személyt és
a szeretetet, úgy mutatta be az emberi személyt, mintha csak és kizárólag a szexualitás
határozná meg, amely egy tudományosan igazolhatatlan, aberránt antropológiai redukció. Az
általa elhintett nézetek nagymértékben felelősek azért, hogy a nyugati szexuális kultúrában
megszűnt a különbség a jó és a rossz, a „normális” és az „abnormális” között.
A szexuális forradalom következő fordulatát az abortusz széleskörű legalizációja idézte elő.
Erre például Magyarországon 1956-ban76, az Egyesült Államokban 1973-ban77,
Franciaországban pedig 1975-ben került sor.
A pekingi csúcsot közvetlenül megelőző ideológiai alapozás volt Judith Butler (1956–)78
1990-ben megjelent Problémás nem – Feminizmus és az identitás felforgatása (Gender Trouble

73

74
75
76

77
78

2004 áprilisában egy amerikai jogászokból álló nagy csoport (az American Legislative Exchange Council tagjai)
arra a következtésre jutott, hogy Kinsey kutatása koholt statisztikai adatokat tartalmaz. Judith Reisman és Susan
Brinkmann a The Kinsey Corruption: An Exposé on the Most Influential „Scientist” of our Time (A Kinsey
csalás: korunk legbefolyásosabb „tudósának” leleplezése) című művükben bemutatják Kinsey művének csalását.
Kinsey például annak a hírhedt szatírnak (Rex King) információit használta fel, aki több mint 800 gyermeket
támadott meg. Bár Kinsey biszexuális és pedofil volt, mindent megtett azért, hogy nős férfi képében
mutatkozzék, és így megőrizze jó hírét, amire azért volt szüksége, hogy „komoly tudósként” léphessen fel.
Kinsey azzal dicsekedett, hogy a világ legnagyobb pornográfia-gyűjteményével rendelkezik.
Vö. Dr. Judith Reismann honlapja: www.drjudithreisman.com
1956. június 4. az 1043/1956. számú minisztertanácsi rendelet (az abortuszt jogszerűvé tevő első rendelet)
kihirdetésének napja óta 2012-ig Magyarországon a megfogant gyermekek 44%-át, összesen mintegy 5.785.000
magzatot abortáltak el. Lásd: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html (U.l.:
2016.09.28.)
A Legfelsőbb Bíróság úgynevezett Roe vs. Wade határozata.
Judith Butler a retorika és a filozófia professzora több nagyhírű egyetemen az USA-ban és Svájcban, tagja a
Rockefeller és a Guggenheim Alapítványnak. Számos jelentős díj tulajdonosa is: 2012-ben Theodor W. Adorno-
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– Feminism and the Subversion of Identity) című könyve. Butler „a fallosz-központúság és a
kötelező heteroszexualitás lebontását“, a „merev nemi kódok hatékony instabilizálását“, a „testi
kategóriák elhomályosítását és kiiktatását“, a társadalom „heteroszexista címkézéseinek“
minden területen való megszüntetését tűzte ki célul. A férfi és a nő, a házasság és a család, az
apa és az anya, a nemiség és a termékenység Butler szerint nem tarthat igényt arra, hogy
természetesnek és normálisnak tekintsük. Ezeket „le kell bontani“, mert ezek okozzák a férfi
uralmát a nő felett és a heteroszexualitás uralmát a szexualitás összes többi formája felett.
3.3. Gender-ideológia az egyetemeken
Az előfutárok által hirdetett nézetek beszivárogtak a tudományos életbe is. Húsz év alatt a
gender-ideológia meghódította a nyugati egyetemeket. Sok helyütt ugyanúgy kötelező már,
mint a kommunista diktatúrák idején a marxizmus-leninizmus (dialektikus és történelmi
materializmus, politikai gazdaságtan, tudományos szocializmus) volt. Aki magáévá teszi a
társadalmi nemek egyenlőségének a tanát, karriert csinálhat. Aki ellentmond, azt nevetségessé
teszik, kirekesztik, és megpróbálják hitelteleníteni, mint értelmiségit, tudóst. Európában
jelenleg 187 egyetemen van gender studies mesterképzés angol nyelven, több mint 300 helyen
pedig nemzeti nyelven folyik a téma oktatása. Például csak Németországban csaknem 200
egyetemi tanár foglalkozik a társadalmi nemek kutatásával (gender studies), és oktatja azt. S
mindez nem korlátozódik a szellem- és társadalomtudományokra. A Stuttgarti Egyetemen a
matematika szakon is kutatják a társadalmi nemeket. A kutatások meglepő helyeken is
felbukkannak, mint a Leuveni Katolikus Egyetemen, amely szintén kínál mesterprogramot a
gender témájában.
A gender-ideológia tudományos köntösbe öltöztetése zajlik Magyarországon is. A Szegedi
Tudományegyetem genderkutatási programot indított: az Angol-Amerikai Intézetben létrejött
a Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, amely elektronikus folyóiratot is működtet. A
szerkesztőbizottság tagjai között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézete is
képviselteti magát Berán Eszter adjunktus személyében.79 Szegeden a feminizmus és a genderideológia rendszeres konferenciatéma, valamint be van építve több képzés tananyagába is.80 A
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Nem- és Kultúrakutató Központot hozott létre.81 Sőt,
a gender-ideológiából ma már egyetemi diploma is szerezhető. A Közép-Európai Egyetem

díjat kapott Frankfurt városától, 2015-ben a Fribourgi Egyetem díszdoktora lett. Judith Butler nyíltan vállalja
leszbikusságát.
79

80
81

A Szegedi Tudományegyemhez tartozik a TNTeF – Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris
eFolyóirat. http://tntefjournal.hu/index.html#impresszum (U.l.: 2017.02.27.)
http://www.u-szeged.hu/kereses?searchStr=gender&go=Keres (U.l.: 2017.02.15.)
„A Központ célja, hogy koordinálja a BCE-n a társadalmi nemekre irányuló oktatási és kutatási tevékenységet,
valamint egyetemünket bekapcsolja a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos hálózatokba. A
Központ közvetítő szerepet kíván betölteni a BCE különböző tanszékein és szervezeti egységeinek keretében
tevékenykedő kollégák, valamint más hazai felsőoktatási és kutatási intézmények szervezeti egységei, illetve
hasonló érdeklődésű munkatársai között. Ilyen értelemben tehát a központ intézmény- és diszciplínaközi
tevékenységet kíván folytatni. Arra törekszünk majd, hogy az eddigieknél hangsúlyosabban vegyünk részt az
egyetemünkön folyó idegen nyelvű képzésekben, valamint bekapcsolódjunk a nemzetközi tudományos élet
vérkeringésébe is. Az oktatásban és a kutatásokban jelentős szerepet kívánunk biztosítani a témával foglalkozó
PhD-hallgatóknak. Természetesen elsősorban az egyetemünkhöz is kötődő PhD-képzések résztvevőit szeretnénk
bevonni a központ munkájába.” Forrás: http://gender.bkae.hu/rolunk.html (U.l.: 2017.02.15.)
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Gendertudományi Tanszéket működtet,82 ahol angol nyelvű képzésen válhat a hallgató a
társadalmi nemek tanulmányának okleveles kutatójává.83
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 2017/2018-as tanévre meghirdette a Társadalmi
nemek tanulmánya (gender studies) magyar nyelvű mesterképzést.84 A szak hivatalos leírása az
ELTE honlapján olvasható: „A Társadalmi nemek tanulmánya (Gender Studies) mesterképzés
társadalomtudományi alapokon nyugvó interdiszciplináris program, melynek középpontjában
a társadalmi nemek közötti viszonyok és a társadalmi struktúra közötti kölcsönhatások
elméletileg megalapozott és szisztematikus módszertani apparátussal történő problémaorientált vizsgálata áll. A mesterképzés kurzusai különböző tudományterületek oldaláról adnak
fogalmi és gyakorlati megalapozást ahhoz, hogy a diákok az egymást keresztbe metsző
társadalmi egyenlőtlenség-rendszerek (pl. kor, osztály, etnicitás, szexualitás stb.) mentén a
társadalmi nemek szempontját fókuszba állító tudást tárjanak fel és ezt felhasználva képesek
legyenek különféle szakmai megoldási javaslatokat, terveket felvázolni. A képzés során az
általános és átfogó elméleti alapok elsajátítása mellett különös figyelmet fordítunk a társadalmi
nemi egyenlőtlenségek magyarországi és kelet-közép-európai megjelenési formáira, a
régióspecifikus magyarázatokra, elméletekre, megközelítésekre. A mesterszakos kurzusok
oktatóinak sokféle diszciplínát átfogó háttere, és az egyetem karai közti együttműködés a
garanciája a színvonalas és tartalmas képzésnek.”85
Az első magyar gender szak létrejötte mellett Kövér-Van Til Ágnes, az ELTE Társadalmi
Nemek Tanulmánya Mesterszak igazgatója a társadalmi nemek közötti egyenlőség és
igazságosság, valamint a női egyenjogúság igényével érvel.86
82

http://www.gend.ceu.hu/ (U.l.: 2017.02.15.)

83

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=3962 (U.l.:
2017.02.15.)

84

Az ELTE képzése körül kirobbant a politikai botrány. Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) elnöke nyílt levelet írt az ELTE rektorához, Dr. Mezey Barnához annak kapcsán, hogy az egyetem
szeptembertől bevezeti a magyar nyelvű gender studies tantárgyat. http://888.hu/article-nyilt-levelet-kapott-azelte-a-gender-studies-bevezetese-miatt (U.l.: 2017.02.27.) Az ELTE Rektori Hivatala hivatalosan nem adott ki
közleményt, azonban az egyetem Társadalomtudományi Karának oktatója, Prazsák Gergő Facebook-oldalán
osztotta meg gondolatait a levélben írtakról. http://hvg.hu/itthon/20170218_elte_gender_studies_kdnp (U.l.:
2017.02.27.) A liberálisok gyorsan reagáltak. A Magyar Liberális Párt „létfontosságú szaknak” nevezi az ELTE
gender studies képzését, továbbá többek között kijelenti: „kérjük a Rektor Urat, hogy az erre a szakra szánt
pénzzel, erőforrással semmiképp sem egy demográfiai intézetet, egy családüggyel foglalkozó tanszéket állítson
fel” Levelüket azzal zárják: „minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy népszerűbb képzéssé
váljon”.
Lásd:
http://liberalisok.hu/nyilt-level-dr-mezey-barnanak-az-eotvos-lorand-tudomany-egyetemrektoranak/ (U.l.: 2017.02.27.) Az eseményeket kísérő liberális közéleti megnyilvánulások színvonalát
illusztrálja pl. Tamás Gáspár Miklósnak a HVG-ben megjelent káromkodó „kioktatása” (sic!) arról, hogy mi a
„keresztyéni
jellegű”:
http://hvg.hu/itthon/20170224_TGM_Kioktatom_a_KDNPt_dzsenderbol
(U.l.:
2017.02.27.)

85

Kötelező kurzusok: Társadalmi nemek szociálpszichológiája; Bevezetés a feminista irodalom- és
kultúraelméletekbe; A nemek szociológiája; Antidiszkrimináció és emberi jogok a társadalmi nemek
perspektívájából; Testelméletek és testtörténetek; Férfikutatások; Társadalmi nemek a szakpolitikákban.
Szabadon választható kurzusok: Feminista filozófia; Társadalmi nemek az irodalomtörténetben; Társadalmi
nemek az oktatásban; Gendernyelvészet; Aktuális genderkérdések a hazai és nemzetközi közbeszédben;
Interkultúra és társadalmi nemek; Társadalmi nemek és szexualitások a társadalomtörténetben; Nem és karrier;
Társadalmi nemek és etnicitás; Társadalmi nemek a médiában; Szexuális kisebbségek; Globális perspektívák a
társadalmi nemek tudományában. Forrás: http://tatk.elte.hu/mesterszakok/tarsnemek (U.l.: 2017.02.15.)

86

http://hvg.hu/itthon/20170223_gender_studies_elte_iksz (U.l.: 2017.02.15.)
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Az ELTE mesterképzésének létrejötte természetesen nem a pillanat műve, hanem egy 3-4
éves folyamat eredménye. A programot a Bölcsészettudományi, a Pedagógia és Pszichológiai,
illetve a Társadalomtudományi Kar állította össze. A kari tanácsok az egyetemi szenátus
jóváhagyása után, több mint két éve adták be a kérelmet a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz,
amely rábólintott az indításra. Végül az Oktatási Hivatal vette nyilvántartásba az új szakot,
amelynek tartalmát az Emmi rendeletben határozta meg. Mindez az Orbán-kormány alatt,
Balog Zoltán minisztersége idején történt.
4. Politikai nyelvújítás
A nyelvfilozófia régi felismerése hogy a nyelv a gondolkodásnak, a kommunikációnak és a
kifejezésnek egyaránt az eszköze. A nyelv titkai Arisztotelész óta élénken foglalkoztatják a
tudományt, számos filozófus merült el ezen összefüggések vizsgálatában. Humboldt éppúgy
kutatta a gondolkodás, a cselekvés, a kommunikáció és a nyelv összefüggéseit, a nyelv
funkcióit, mint Wittgenstein vagy Chomsky. Bár elméleteik markánsan különböznek, abban
egyetértenek, hogy a fogalmak hivatottak a valóság (és az igazság) értelmi megragadására,
valamint a gondolatok kinyilvánítására is, a szóhasználat és kifejezésmód pedig benső
állapotunkról, gondolatvilágunkról ad tájékoztatást. Gondolataink, szavaink és cselekedeteink
szorosan összefüggenek egymással.
Ha a valóságról helyes képet alkotunk a gondolatainkban, azzal együtt fejlesztjük magát a
nyelvet, és segítjük a valóságról és az igazságról szóló közösségi megegyezést is. S fordítva:
ha a nyelvben a valóságtól elrugaszkodott fogalmakkal és jelentéstartalmakkal teszünk kárt; ha
meghajlunk egy hamis ideológiának, az mérgezi a gondolatvilágunkat, továbbá rombolja a
társadalmi kapcsolatrendszereinket is. Az ideológia fogalmai nem az igazságot, hanem a
hatékonyságot szolgálják.
A nyelv megváltoztatása a nyelvtan megváltoztatásával és a fogalmak átértelmezésével
történik.
Az új, globális konszenzus olyan új paradigmák együttese, amelyeket új nyelven
fogalmaznak meg. Az új nyelv drámai paradigmaváltásokat tükröz, amely a Nyugat átmenetét
jelzi a modernitásból a posztmodernbe. M. Peeters számos példát gyűjt és magyaráz, milyen
szavakat és kifejezéseket használ ez az új globális nyelv, elemzése nyomán mi is hosszú
szójegyzéket készíthetünk:
világpolgárság, konszenzus, fenntartható fejlődés, partnerség, civil társadalom, nem
kormányzati szervezetek, jó kormányzás, részvételi demokrácia, életminőség, oktatás
mindenkinek, egyenlő hozzáférés, emberarcú globalizáció, a nők önérvényesítésének
előmozdítása, gyermekek parlamentje, szexuális és reproduktív egészség és jogok, informált
választás (az összes választási lehetőség előnyeinek és hátrányainak mérlegelésére épülő
választás), társadalmi nem (gender), a nemek közötti egyenlőség, esélyegyenlőség, egyetemes
és egyenlő hozzáférés, az értékek tisztázása, kapacitásképzés, legjobb gyakorlatok, vállalati
társadalmi felelősségvállalás, emberi biztonság, kulturális sokszínűség, a jogokra épülő
megközelítés, békére való nevelés, új világrend…
A Nyugat kulturális forradalma azonban nemcsak kreált, hanem ki is iktatott egyes szavakat,
amelyek szigorúan hiányoznak a globális nyelvből. Néhány példát erre is mutat nekünk Peeters:
igazság, szeretet, irgalmasság, férj, feleség, házastárs, szülők, apa, anya, valakinek a fia
vagy lánya, báty, nővér, személy, család, közösség, szív, lelkiismeret, értelem, ész, akarat,
egymás kiegészítése, önazonosság, szüzesség, tisztaság, szerénység, szemérem, boldogság,
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növekedés, öröm, remény, hit, jó, rossz, bűn, szenvedés, áldozat, ajándék, ingyenesség,
szolgálat, közjó, erkölcsi érzék, törvény, természet, dogma, felelősség, misztérium, értelem,
jelentés, definíció, valóság, (demokratikus) képviselet…
Az új globális nyelv egyrészt átalakítja egyes pozitív fogalmak jelentését, mint pl. a
szabadság, a tolerancia, az emberi jogok. Másrészt gyanússá tesz és kiszorít hagyományos
fogalmakat, mint pl. a szeretet, az erény, a tisztaság, a bűn stb. Harmadrészt új fogalmakat vezet
be, amelyek az új ideológia szolgálatában állnak, mint pl. a reproduktív egészség, gender, nemi
önazonosság, gyűlöletbeszéd, homofóbia.
Különösen is figyelemreméltó a visszaélés a szabadság fogalmával. A jelentés
megváltoztatásának rejtett célja, hogy végre olyanok legyünk, mint Isten: semmitől és senkitől
ne kelljen függnünk, ne vegyen körbe bennünket semmilyen korlát, és senki akarata se
csorbíthassa, sőt lehetőleg ne is befolyásolhassa a miénket. Ennek érdekében történik a
kinyilatkoztatás, a metafizikai és erkölcsi igazságok meghazudtolása, a pozitív törvények
liberalizálása.
Az igazságosságot az új világrend nyelve az egyenlőséggel azonosítja, ami a kommunista
ideológia egyik legnagyobb tévedése is volt. Az igazságosság mindenekelőtt Isten tevékeny
sajátsága, aki minden teremtményének megadja az ontológiai igazsághoz szükséges
feltételeket, és az erkölcsi életet élő teremtményeket igaz ítélet alapján jutalmazza és bünteti.
Az igazságosság továbbá a második helyet foglalja el a sarkalatos erények sorában, az okosság
után.
Az igazságosság erénye az akaratban gyökerezik: lényege abban áll, hogy szilárdan és
folyamatosan, készségesen és örömmel (tudva, hogy ez a helyes út) adjuk meg mindenkinek
azt, ami jár neki, ami megilleti őt.87
Az igazságosság tehát szoros kapcsolatban áll az igazsággal, ami alapján az egyes
teremtmények közötti valamennyi hasonlóság és különbözőség napvilágra kerülhet. Krisztus
Egyházában nem egyenlőség, hanem testvériség van, amely az igazságosságot az ontológiai
igazság fényében gyakorolja. A kommunizmus által bevezetett, véres diktatúrákba torkollt
tévedések az egyenlőségről ma újra megjelennek a globális nyelvezettel széles körben
elterjesztett fogalomrendszerben, ami éles ellentétben áll a keresztény tanítással.
Az új globális szókészlet, amelyet M. A. Peeters nagyszerű részletességgel és alapossággal
elemez88, lényegében a gondolkodásmód és az értékítélet globális mértékű megváltoztatását
szolgálja. Peeters fő információs forrását egyrészt azok az interjúk jelentik, amelyeket a globális
kormányzás vezető szakértőivel és képviselőivel készített az ENSZ legfontosabb nemzetközi
konferenciáin, másrészt azok a hivatalos dokumentumok, amelyek az ENSZ konferenciáin
születtek. Ennek alapján egyértelműen állítható, hogy az új globális nyelv és szókészlet
irányított folyamat eredményeként jön létre: az új és új kulcsfogalmak pontosan köthetőek a
nemzetközi szimpóziumokhoz, amelyeken a köztudatba dobták őket, és amelyekről aztán
továbbgyűrűznek az egyes országok jogalkotásába szerte a világon.
5. A gender-ideológia ellenmondásossága és tudománytalansága
A gender ideológiájának hamissága jelenik meg rögtön abban a tényben, hogy az ENSZ által
bevezetett új fogalmak hivatalos meghatározásai alig-alig lelhetőek fel, az itt-ott megtalálható
87

Vö. Aquinói Szent Tamás, Summa Theologiae, II–II.Q.57–62; 63–88.; 89–122.
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Vö. M. A. Peeters, A Nyugat kulturális forradalmának globalizációja, Newman Központ, Sümeg 2015.
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körülírások pedig nem felelnek meg a definíció tudományos kritériumainak. A sejtető,
homályos megfogalmazások távol esnek a tudományos pontosságtól, ugyanakkor jól
felismerhető ideológiai célokat szolgálnak.
A „társadalmi nemekkel” mindig szorosan együtt tárgyalt „LMBT világ” és a „nemek
közötti egyenlőség” egy materialista, hedonista világképre és emberképre alapoz, amely kizárja
az isteni törvény létezését, valamint az ember transzcendens természetét. Az isteni törvény
létezését azonban semmilyen tudományos tény nem cáfolja, mint ahogyan az sem következik
az emberről szóló releváns tudományos ismeretekből, hogy az ember kizárólag biológiai entitás
lenne.
A gender-ideológia negligálja az anyagi test és a szellemi lélek egységéből álló emberi
személy fogalmát, valamint az értelem és a szabad akarat ontológiai jelentőségét, és figyelmen
kívül hagyja a személyiség eredetét, amire semmilyen tudományos bizonyíték sem jogosítja
fel, de szembeszáll mindennel, amit a filozófia és a teológia tanít.
A gender voltaképpen tagadja az emberi kétneműséget: a biológiai tulajdonságokat, a
személyiséget és a szocializációt egymástól függetlenítve, sőt egymás ellen fordítva kezeli. A
gender voltaképpen magával a nemiséggel fordul szembe, amikor a nemi meghatározottságot a
személyi kibontakozás gátjának tekinti. Azonban a biológia, azon belül is a szaporodásbiológia,
az élettan, a genetika és az ökológia, valamint az orvostudomány, a pszichológia, a szociológia,
a filozófia és a teológia is egybehangzóan tanítják, hogy a férfi és női különbözőség egyrészt
tényleges és valóságos, másrészt a személyiség lényegéhez tartozik, egészséges kibontakozása
az ontogenezis, a személy érésének elengedhetetlen része.
A „nemi irányultság“ és a „nemi önazonosság“ a gender-ideológia szerint bármikor
megváltozhat, hiszen a személy szubjektív érzésétől függ. Ezért ezek a fogalmak törvénybe sem
foglalhatók. Ezzel szemben az ember neme változhatatlan és egyértelműen megállapítható.
Az az állítás, hogy minden nemi irányultság egyenértékű, ellentmond a szexualitás alapvető
biológiai jelentésének. A nemiség értelme és célja közvetlenül és elsősorban a fajfenntartás
genetikai kombinálódás folytán történő biztosítása. Biológiai értelemben a
heteroszexualitásnak világos értelme és nélkülözhetetlen jelentősége van.
A nemiség és a termékenység, a házasság és a gyermekáldás radikális szétválasztása ellent
mond minden jogtudományi, élettani és pszichológiai ismeretnek. A gyermek emberi
méltóságának és jogainak súlyos megsértése minden olyan törekvés és gyakorlat, amely a
házasságtól és a családtól függetlenül értelmezi a gyermekvállalást és a gyermeknevelést.
A szexuális forradalom képviselői elhanyagolják azt a tényt, hogy a homoszexualitás
megélése jelentős egészségügyi és lelki kockázatokkal jár. A HIV/AIDS-szel való új fertőzöttek
kereken hetven százaléka homoszexuális kapcsolatokat folytat. A várható élettartamuk ezért
tíz-húsz évvel rövidebb, mint a heteroszexuálisoké.89
A gender-ideológia egyik legnagyobb ellentmondása jelenik meg a feminista törekvéseiben.
Egyrészt ha a gender-ideológia szerint nincsen alapvető különbség a férfiak és a nők között,
akkor értelmetlen azért harcolni, hogy a nőknek több jogaik legyenek. Másrészt az a törekvés,
amelyik a nőket a „férfivilág” tagjává kívánja tenni, kimondva kimondatlanul a
férfitulajdonságok felsőbbrendűségét képviseli a női jellegekkel szemben. Harmadrészt
egyenesen nevetséges, hogy a társadalmi és a politikai életben széles körben követelt „női
kvótákat” a pozitív női tulajdonságokkal indokolják, ugyanakkor a „nemek közti egyenlőségre
érzékeny“ neveléssel éppen ezekről a „sztereotípiákról“ kívánják leszoktatni a lányokat.
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John-Henry Westen, Editorial, LifeSiteNews, 26. 06. 2015.
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Figyelemre méltó adatokat közölt az USA Egészségügyi Központja, amelynek széles körű
felmérése szerint a magukat homoszexuálisnak tartó emberek aránya a teljes lakosságon belül
mindössze 1,6%.90 A homoszexuális hajlamú emberek közül, akik – kerekítve – a lakosság 2%át képviselik, csak mintegy 2% veszi igénybe a bejegyzett élettársi kapcsolat, illetve a „homoházasság“ új jogintézményét, amit Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 2015. június 26án egyfős többséggel kényszerített rá Amerika valamennyi államára. Ez azt jelenti, hogy az
USA-ban a lakosság 0,04%-a miatt alakították át a házasságra vonatkozó jogrendszert, a
társadalmi ellátórendszert és fordultak szembe a társadalmi értékrenddel.
Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az azonos neműek „házasságára”
vonatkozó szakértői véleményt kért Loren D. Marks, Mark D. Regnerus és Donald Paul Sullins
professzoroktól. A jelentés megállapította, hogy az azonos nemű „szülők” „gyermekei” az
összes komoly tudományos kutatás szerint bizonyíthatóan károsodnak.91 Ezt a tudományos
közlést az „érdekeltek” szintén nem vették figyelembe.
A gender-ideológia azt állítja, hogy a nem társadalmi képződmény, és ezért
megváltoztatható, de a heteroszexuális hajlamon kívül minden más hajlam
megváltoztathatatlan „identitásnak“ számít. Arról szó sem lehet, hogy a homoszexualitást
heteroszexualitássá változtassák. A homolobbi diszkriminálja a volt melegeket, akik tanúságot
tesznek a gyógyulásukról, és kriminalizálja azokat a terapeutákat, akik segítenek azoknak, akik
azért szenvednek, mert nem heteroszexuálisok, vagy kifejezetten a homoszexuális hajlam
kezelésével foglalkoznak.
A társadalmi nemek tana valójában egy a tudományos ismereteknek ellentmondó ideológia,
amely a nők elnyomására és a szexuális kisebbségek érdekeire hivatkozva kívánja
megváltoztatni a társadalmat. Az értéksemlegesség jegyében92 radikálisan új értékrend
megalapozását szolgálja, amelyben minden szexuális irányultság egyenértékű. Az ideológia
erejét nem az egzakt állítások igazságértéke, hanem a politikai, gazdasági és alvilági hátszél
adja, amely hatalmas fölényt biztosít a gender képviselőinek a médiumok világában.
6. A gender-ideológia bevezetése
6.1. Szervezett forradalom
A forradalmak politikai és teológiai elemzései rendre bizonyítják, hogy a nagy felfordulások
„alulról szerveződése” legtöbbször csupán látszat: a tömegek megmozdulása sokkal inkább
következmény, sőt tudatosan elindított, és többé-kevésbé irányított folyamat egy szűk csoport
részéről. Irányító, hangadó egyéniségek nélkül a tömeg nem mozdul, ellenben aki képes
összefogni a befolyásos kiscsoportokat, irányítása alá vonhatja az egész sokaságot.93
90

Az Egyesült Államok hivatalos adatai: www.cdc.gov/nchs/dada/nhsr/nhsr036.pdf. Nagy-Britannia:
www.ons.gov.uk/ons/rel/ethnicity/measuring-sexual-identity---evaluation-report/2010/sexual-identity.pdf.
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Brief of amici curiae American College of Pediatricians, Family Watch International, Loren D. Marks, Mark
D.
Regnerus
and
Donald
Paul
Sullins.
http://www.familywatchinternational.org/fwi/documents/Amicus_Brief_and_Appendix_2015.pdf?utm_source
=email+marketing&utm_campaign=Pres+Message+4.16.15&utm_medium=email
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„Ez egy egyetemi képzés lesz, amelyben szem előtt tartjuk az értékmentesség tudományos követelményét” –
nyilatkozta Kövér-Van Til Ágnes, az ELTE Társadalmi Nemek Tanulmánya Mesterszak igazgatója.
http://index.hu/belfold/2017/02/23/tarsadalmi_nemek_gender_mesterkepzes_az_elten/ (U.l.: 2017.02.28.)
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A forradalmak őstípusa, Lucifer és csatlósainak lázadása is pontosan ezt a dinamikát követi. Lucifer hiúsága és
gőgje megelőzte a csatlósává vált angyalok bukását.
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Korunk szexuális forradalma is a politikum felől kezdődött, jól meghatározható
kezdeményező, szervező és irányító körrel rendelkezik. Az egész földet behálózó hatalmi
elitektől indul ki, és a politikai stratégiákon keresztül a föld minden országára rákényszerítik.
6.2. Az ENSZ és az EU forradalmi célkitűzései
Az ENSZ és az EU teljes hatalmi, infrastrukturális és pénzügyi képességével dolgozik a
gender-ideológia világméretű elterjedésén; a „nemek közti egyenlőségért“; a nemiségre
vonatkozó valamennyi erkölcsi mérce eltörléséért; az házasság, a család, az anyaság és az
apaság hagyományos keresztény felfogásának a megszüntetéséért; a heteroszexualitás mint
norma megszüntetéséért; a homoszexuálisok „házasságáért”, az abortuszért; a nemi identitásra
való nevelés megszüntetéséért; a szülők neveléshez való jogainak csorbításáért.
A sorra megjelenő új „ajánlások” a nemzetállamok jogalkotásában törvényekké lesznek, az
ellenállás letörhetőségét a büntetőtörvénykönyvek új tényállásaival (mint például a
„homofóbia“ és a „gyűlöletbeszéd“) biztosítják. A cél az emberi személy megfosztása
mindattól, ami önazonosságát biztosíthatja, s amiből öntudatát, erejét nyerheti: miután
korábban már sikeres támadás alá került az Egyházhoz való tartozás, a hit, továbbá a
hazafiasság, most a házasság, a család, és az alapvető nemi identitás értékei kerültek
célkeresztbe.
Az ideológiát megfogalmazó, irányító szereplők rendszerint nem a választott politikusok
köreiből valók, sokkal inkább olyan szűk érdekcsoportok, amelyek nem rendelkeznek
semmilyen társadalmi vagy állami legitimációval. A nemzetközi politikai entitások világában
leggyakrabban „szakértői csoportokként” bukkannak fel. 94
6.3.

Az ENSZ politikai stratégiái

Az Egyesült Nemzetek Szervezete egy nemzetközi intézmény, amelyet a második
világháború után a Nemzetek Szövetsége utódaként alapított 51 ország a nemzetközi béke és
biztonság, a nemzetek közötti baráti kapcsolat fejlesztése és a társadalmi fejlődés, valamint a
jobb életszínvonal, a gazdasági fejlődés és az emberi jogok elősegítése céljából. Az 1945. június
26-án aláírt – és azóta csak négy alkalommal módosított – Alapokmány értelmében az ENSZnek hat főszerve van: a Közgyűlés, Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács,
Gyámsági Tanács, Nemzetközi Bíróság és Titkárság. Az „ENSZ-család” azonban ennél sokkal
nagyobb, a különböző területekkel külön testületek foglalkoznak, magába foglalva 15
szakosított intézményt (pl. WHO, IMF, UNESCO, FAO, UNICEF stb.), továbbá számos
programot és testületet. A közgyűlés jelenleg 193 tagállamot, a Biztonsági Tanács 5 állandó és
10 nem állandó tagot, a Gazdasági és Szociális Tanács 54 tagot foglal magában. Az ENSZ
székhelye New Yorkban van, állandó irodát működtet Genfben és Bécsben, és a világ minden
országában van képviselete.
94

„Nem a kormányok voltak azok, akik a forradalmi folyamatban elejétől végig a főszerepet játszották, hanem
azok a kisebbségek, amelyek semmiféle állami legitimációval nem rendelkeznek... A kormányok törvényes
tekintélyét különböző érdekcsoportoknak játszották át, amelyeknek nemcsak a legitimációjuk hiányzott, hanem
gyakran a céljaik is radikálisak voltak.... „Szakértőkként“ lépnek fel, valójában azonban kis, radikális
kisebbségek lobbistái, akik a maguk külön érdekeit érvényesítik a közjó rovására.“ Marguerite A. Peeters, The
Globalization of the Western Cultural Revolution, Institute for Intercultural Dialogue Dynamics, Brüssel 2007.
A könyv magyar fordítása (A Nyugat kulturális forradalmának globalizációja) a Newman Központ
gondozásában jelent meg 2015-ben.
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Az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkája a világ minden szegletét eléri. Jóllehet
leginkább a békefenntartás és békeépítés, konfliktus megelőzés és humanitárius tevékenység
ismert, az ENSZ és rendszere számos más módon (szakosított ügynökségek, alapok és
programok révén) hat az életünkre. A szervezet széles körben munkálkodik. A fenntartható
fejlődés, környezet- és menekültvédelem, katasztrófa-elhárítás, terrorizmus elleni harc,
lefegyverzés és atomcsend, a demokrácia elősegítése, emberi jogok, nemi egyenlőség és a nők
helyzetbe hozása, az önrendelkezés, gazdasági és szociális fejlődés, nemzetközi egészségügy,
taposóbomba-mentesítés, valamint az élelmiszertermelés kibővítése mellett további területeken
is tevékeny annak érdekében, hogy elérje céljait.
A Titkárság – egy szerte a világon dolgozó nemzetközi tisztviselői kar – felelős a Szervezet
szerteágazó, mindennapi munkájának végzéséért. A Titkárság szolgálja ki az ENSZ más
szerveit, igazgatja az általuk meghatározott programokat és politikai irányvonalat. A Titkárság
vezetője a főtitkár, akit a Biztonsági Tanács javaslata alapján a Közgyűlés nevez ki ötéves,
megújítható időtartamra. A jelenlegi főtitkár, aki nyolcadik ezen a poszton, a dél-koreai Ban
Ki-moon, aki 2007. január 1-jén lépett hivatalba.
Az ENSZ-nek a világbéke és nemzetközi biztonság megtartása címen végzett nemzetközi
tevékenységét számos kritika éri. Az évek múlásával a szervezet tevékenysége nem
eredményezte a várt célokat, a politikai, gazdasági, fegyveres konfliktusokat nem sikerült
megelőzni, a háborús katasztrófák egyre nagyobb tömegeket sújtanak. Ráadásul számos, a
célkitűzések értelmében megelőzni vagy orvosolni hivatott esemény bekövetkeztéért maga az
ENSZ is felelőssé tehető. A legsúlyosabb kritika szerint az ENSZ célja egy „világkormány”
létrehozása, valamint egy „világvallás” létrejöttének a támogatása, amire legalábbis egy
nemzetközi hálózat tagjaként – amelyek közé tartozik a Külkapcsolatok Tanácsa, a Trilaterális
Bizottság, a Nemzetközi Ügyek Királyi Intézete, az ENSZ, a Római Klub, a Bilderberg csoport
és számos egyéb szervezet – próbálkozásokat tesz. A működési mechanizmusokról inkább csak
találgathatunk, de a hivatalos és nyilvános dokumentumok, valamint a nyilvános megszólalások
közvetlenül is elemezhetőek.
Az ENSZ genderrel kapcsolatos törekvéseit megerősítő egyik momentum volt, hogy 2015.
október 1-jén az ENSZ főtitkár Ban Ki-moon megígérte, hogy az egész világon támogatni fogja
az LMBT jogokat, mert ezt ő „szent küldetésnek“ tartja.95 Mivel az ENSZ tagállamai
mozaikosan reagálnak a szexuális forradalom eszméire, a társadalom-átalakító célkitűzések
megvalósítása komoly szervezést igényel.
Az ENSZ egyik eszköze az akaratának érvényesítéséhez, hogy a segélyek megszavazását,
ill. annak módját és mértékét a rászoruló tagállam engedelmessége szerint szabja meg.96
Az ENSZ nagy hangsúlyt fektet a közvélemény megnyerésére. Ezt a célt szolgálják az ENSZ
világkonferenciái, amelyek záródokumentumai látszólagos legitimitást biztosítanak a
célkitűzéseknek, és kiválóan alkalmasak a nemzetközi jogalkotás előkészítésére. De az ENSZ
gendert megvalósítani kívánó törekvéseivel együttműködnek multinacionális nagyvállalatok is,
például a Google, az Apple, a Facebook és a Microsoft.
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https://www.lifesitenews.com/news/pushing-lgbt-rights-is-part-of-uns-sacred-mission.-well-never-back-downsec (U.l.: 2016.09.28.)

96

Vö. az afrikai püspökök accrai nyilatkozata, 2015 szeptemberében. Vatikáni Rádió:
http://hu.radiovaticana.va/news/2015/09/20/afrikai_p%C3%BCsp%C3%B6k%C3%B6k_nemet_mondanak_a_
gyarmatos%C3%ADt%C3%A1sra_/1173272 (Ul.: 2017.06.11.18.)
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Kuby igen találóan állapítja meg, hogy „az ENSZ-en belül alapvetően a szavakért folyik a
küzdelem. Szavakkal harcolnak Isten szava, Isten Igéje ellen.” Nemcsak azért folyik a harc,
hogy milyen újsütetű, bizonytalan értelmű kifejezések kerüljenek a dokumentumokba, hanem
azért is, hogy a hagyományos, egyértelmű terminológia eltűnjön.97
Az ENSZ globálisan működő alapítványok (pl. a Rockefeller, a Bill és Melinda Gates
Alapítvány) segítségét veszik igénybe olyan projektek finanszírozásához, amelyekre nem
tudtak költségvetési támogatást szerezni.
Az ENSZ nemzetközi közegészségügy-koordináló hatósága, az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) a Nemi felvilágosítás európai irányelvei98 címmel tájékoztatót jelentett
meg. Ezen irányelvek szerint a gyermekeket meg kell tanítani a maszturbációra, ismertetni kell
a „nemi irányultság“ (LMBT) egyes fajtáit és a különböző „családtípusokat”. Már az
óvodákban külön ki kell alakítani olyan zugokat, ahol az óvodások maszturbálhatnak és
doktorosdit játszhatnak. A további korcsoportokban képzést kapnak az anális és az orális
szexről; gyakoroltatják az óvszerhasználatot, az „esemény utáni tablettát” és az abortuszt
szimpla választási lehetőségként mutatják be.
6.4. Az Európai Unió politikai stratégiái
Az Európai Unió valamennyi tagállamban irányelvvé kívánja tenni a gender ideológiát, és
azokkal szemben, akik ellenállnak neki, egyre inkább megbélyegzéssel és szankciókkal lép
fel.99
Az Európai Parlament és az Európa Tanács állandóan új határozatokat hoz, amelyben a
globális retorikát igyekszik normatívvá tenni. Az EU dokumentumainak immár rendszeres
témája a nemek közti egyenlőség érvényesítésére, az „egyenlő bánásmód”, a homofóbiára, a
„homo-házasságra“, a női kvótákra, a nemi irányultságra, a nemi önazonosságra és a hátrányos
megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmára vonatkozó passzusok. A brüsszeli állásfoglalások
olyan fényben tüntetik fel a szülőséget, a családot és a gyermekeket, amelyek akadályozzák a
nő teljes önmegvalósítását. Az EU dokumentumai szerint az édesanyai hivatásnak említésre
méltó értéke nincsen, a nőt kizárólag a kereső tevékenység és a társadalmi hierarchiában való
feljebb jutás szempontjából értékelik. A cél nyilvánvalóan egy új társadalmi rend
kikényszerítése. Ennek érdekében az EU rendszeresen megsérti a szubszidiaritás elvét, hiszen
a házasság- és a család a politika azon területe, mely az Európai Unió alkotmánya szerint a
tagállamok hatáskörébe tartozik.100
A politikai nyomásgyakorlás fontos eszközei az Európai Parlamentben a határozati
javaslatok, valamint a nem törvényi erejű határozatok. Bár ezeknek elvileg nincsenek kötelező
hatásai a nemzetállamok jogalkotására, mégis alkalmasak a nemzetközi szintű hangulatkeltésre.
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2015. szeptember végén az ENSZ Közgyűlése megfogalmazta a fenntartható fejlődés céljait. E dokumentumból
pl. a „család” szó teljes mértékben hiányzott.
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http://www.bzga.de/infomaterialien/einzelpublikationen/who-regional-office-for-europe-and-bzga-standardsfor-sexuality-education-in-europe/ (U.l.: 2016.09.28.)
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A gender-ideológiát védi a 2011-es Isztambuli Konvenció is.
Vö.
Az
Európai
Közösség
Alapító
Szerződése,
5.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229hu00010331.pdf (U.l.: 2016.09.28.)
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Az EU az ENSZ és az USA101 nyomdokain járva minden erejét latba veti annak érdekében,
hogy az azonos neműek házasságának jogintézményét minden tagállamban foganatosítsa.
Az EU az ENSZ, az UNICEF, a világszerte működő nem kormányzati szervezettel, a
Nemzetközi Planned Parenthood Szövetség (IPPF) és a nyugati államok kormányaival
együttműködve stratégiai feladatának tekinti, hogy szexualizálja a fiatalokat, sőt most már a
gyermekeket, köztük a legkisebbeket is.
7. A keresztény tolerancia
7.1. A tolerancia fogalmi megközelítése
A tolerancia a maga eredeti filozófiai jelentésében elválaszthatatlan a bátorság erényétől, a
jó és a rossz megkülönböztetésétől, valamint a lelkiismerettől.
A bátorság (fortitudo) a négy sarkalatos erény egyike, a bátor ember nehéz helyzetekben,
fenyegető rosszal vagy veszéllyel szemben is helyt tud állni. A bátorság szentírási megfelelője
a lelki erősség, teológiailag a megfeszített Krisztus erejében való részesedés, amely erkölcsi
erényként kitartóvá teszi az embert a jóért folytatott küzdelemben és a szenvedés viselésében.
A bátorság és lelki erősség legnagyobb tette a vértanúság. A bátorság (v. lelki erősség) egyik
kísérője a hosszan tűrés, a béketűrés, vagyis a türelem erénye (patientia). Ennek segítségével
az ember szomorúsággal, de mértéktartással viseli a jelenlévő, elsősorban másoktól eredő
rosszat.
Ezen belül találjuk meg a tolerancia (a tolero, ‘elvisel, eltűr’ szóból) erényét, amely a
türelem egyik fajtája. A tolerancia az emberiesség megnyilvánulása. A másik ember
lelkiismeretének aktív tiszteletben tartását jelenti. Amíg annak a másiknak a tudatosan rossz
volta, a bűnös szándéka be nem bizonyosodik, a jót feltételezi róla. Így biztosít szabad teret a
másiknak, ami elengedhetetlenül fontos a személyiség kibontakozásához.
A tolerancia lényege szerint tehát a lelkiismeretre irányul. A lelkiismeret (szüneideszisz,
conscientia) az értelem ítélő aktusa, mellyel a személy a jó egyetemes ismeretét egy
meghatározott helyzetben alkalmazza. Egyaránt kihatással van a múltra, a jelenre és az
eljövendőre is: cselekvésre vagy a cselekvés megtagadására indítja az akaratot; visszatekintve
megítéli a cselekedetet vagy magát a személyt, aki azt elkövette; s eligazít a további
döntésekben. A lelkiismeret szabadsága a személy alapvető joga az igazság, elsősorban a
vallási igazság megismeréséhez és szolgálatához.
Mindebből látható, hogy aki valóban toleráns, szomorúsággal, egyszersmind mértéktartással
viseli a jelenlévő, elsősorban másoktól eredő rosszat, szenvedést is vállalva kitart a jóért
folytatott küzdelmében, s a legmesszemenőbbig bízik és remél a másik embernek az igazat és
a jót felismerni és követni kész lelkiismeretében.
A tolerancia tehát semmi esetre sem jelenti a meggyőződés nélküliséget, sőt teljes egészében
épít az egyetemes igazságra, a jó és a rossz megkülönböztethetőségére, és a lelkiismeret
általános érvényére és megkérdőjelezhetetlen értékére.
7.2 A keresztény tolerancia

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 2015. június 26-án úgy döntött, hogy Amerika valamennyi államára
rákényszeríti a „homo-házasságot“. A döntést egyfős többséggel fogadták el. A Legfelsőbb Bíróság döntését
Barack Obama azzal ünnepelte meg, hogy június 26-án este a szivárvány színeivel világíttatta meg a Fehér Házat.
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A tolerancia filozófiai megközelítése után vessünk egy pillantást annak teológiai alapjára. A
katolikus Egyház a tolerancia fogalmát Isten hozzánk való toleranciájának értelmezése alapján
közelíti meg.
Isten türelme irántunk végigkíséri az Ószövetséget, amelyben a választott nép hűtlensége
ellenére az Úr mindig hű marad102, de leginkább Jézus Krisztus megváltó művében fejeződik
ki. Isten a megtorló igazságosságot visszatartotta Jézus eljöveteléig, hogy majd az ő egyetlen
és örök engesztelő áldozatában kapjon elégtételt. Ahogyan Szent Pál írja:
„Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus
megváltása árán. Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa
igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy
igazságosságát most kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki
Jézusban hisz.” (Róm 3,24–26a)
Az evangéliumban a gondviselő Isten toleránsnak mutatkozik, aki eltűri a bűnöst, jóságával
és emberszeretetével kegyelmet és időt biztosít neki.103 Az Úr Jézus a hegyi beszédben
összekapcsolja a toleranciát, a tökéletességet, a mennyei Atyához való hasonlatosságot és az
ellenségszeretetet. Arra figyelmeztet, hogy szeressük ellenségeinket, és imádkozzunk
üldözőinkért. Legyünk tökéletesek, mint a mennyei Atya, aki fölkelti napját jókra és
gonoszokra, és esőt ad az igazaknak és bűnösöknek egyaránt.104
A keresztény tolerancia tehát Istennek a bűnös iránti türelméből indul ki, melynek célja,
hogy időt és lehetőséget adjon a megtérésre. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)
Ezért énekli Szent Pál: „A szeretet türelmes”. (1Kor 13,4) A tolerancia erénye ekképpen
Krisztus megváltó művébe kapcsol be bennünket, amely az önként vállalt kereszthalálban105 éri
el csúcspontját. A krisztusi értelemben vett tolerancia tehát szenvedéssel jár, és célja a
kiengesztelődés.
7.3. A tolerancia alapvető keresztény magatartás
A szívtelen szolgáról106 szóló példabeszéd, bár alapvetően az imádságról szól, és jól
fölismerhetően az Úr imájához107 írt magyarázó példázatnak tekinthető, egyfajta midrás108,
egyúttal hűen példázza, hogy Isten azt várja el tőlünk, az emberek egymás iránt is hasonló
megértéssel és elnézéssel viselkedjenek.
A keresztény ember tudatában van bűnösségének, tisztában van azzal, hogy szüksége van a
megigazulásra és a megszentelő isteni malasztra, ezért állandó bűnbánatban és megtérésben él.
“Talán örömöm telik a bűnös halálában – mondja az Úr, az Isten –, s nem azt akarom inkább, hogy letérjen
útjáról és éljen?” (Ez 18,23) Isten az embert még elesett állapotában is magáénak vallja (Bölcs 11,24; 12,16),
hivatkozik az ember testi gyengeségére és törékenységére is (Zsolt 78,38; Sir 18,8). Isten időt enged a
bűnbánatra. Türelmes, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem inkább azt, hogy megbánja bűneit (Jób
33,29; Jer 15,15).

102

103

Lásd a konkolyról s a búzáról szóló példabeszédet, Mt 13,24–30.

104

Mt 5,45–48.

105

Vö. Jn 10,17–18.

106

Mt 18,21–35.

107

Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

A példázatot tömören elemzi Harmai Gábor, Ahogy én megkönyörültem rajtad... – A Mt 18,28b fordítása és a
szívtelen szolgáról szóló példabeszéd értelmezése, Magyar Sion, új folyam V. / XLVII. (2011/1) 37–40.
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Nem tekintheti jobbnak magát a másiknál.109 Krisztus követője továbbá nem feledkezik meg
arról, hogy „Ő, aki tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért” (Róm
8,32), végtelen irgalmával időt és lehetőséget ad a megváltás kegyelmének a befogadására. Ez
az alapja annak, hogy a keresztény ember maga is türelemmel és megértéssel kell, hogy
tekintsen embertársaira.
A keresztény ember nem ítélkezik. Tudja, hogy ítéletet hozni csak az Úrnak van joga. „Mert
ismerjük azt, aki így szólt: »Enyém a bosszú, én majd megfizetek!« És ismét: »Az Úr ítéletet tart
népe felett«.” (Róm 10,30)110 Aki ítélkezik, saját fejére von ítéletet. „Ne ítéljetek, hogy meg ne
ítéltessetek.” (Mt 7,1) Az Úr az utolsó napon mindenkit megítél tettei szerint.111
A keresztény ember nem fordul el eleve a bűnöstől. Figyelemre méltó, hogy Jézus egy
asztalhoz ült a vámosokkal, bűnösökkel és farizeusokkal, szóba állt a pogányokkal, még azt is
engedte, hogy a bűnös nő megkenje a lábát, amiért sokan meg is botránkoztak rajta és szemére
is vetették, hogy kikkel barátkozik.112 Ugyanakkor Jézus ezt sohasem öncélúan tette, hanem
mindig a lélek gyógyításának a szándékával. „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra,
hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”
(Mk 2,17)
A keresztény tolerancia tehát nem engedi meg az előítéletes elzárkózást a bűnöstől, hanem
annak javát keresi, megkívánja a megértést és a tapintatot, az alázatos bűnbánatra számít, arra
a meggyőződésre, hogy az igaz bűnbánatra mindig nyerhető feloldozás, a kegyelem erejével
meg tudjuk változtatni az útjainkat, és egy napon mindnyájan oda kell állnunk az Úr ítélőszéke
elé. Ezért szükséges, hogy őszintén nézzünk bele lelkiismeretünk tükrébe, a felebarát iránt
pedig legyünk tapintatosak, együtt érzők és megértők, a haragban késedelmesek, béketűrők és
irgalmasok. Adjunk időt és lehetőséget egymásnak a megbánásra, a bűntől való szabadulásra,
valamint a gondolatok, a szavak és a cselekedetek jobbá tételére, s szavunkkal, személyes
példánkkal, imádságunkkal és minden tőlünk telhető segítséggel azon legyünk, hogy a másik
megtérjen és éljen.113
7.4. A tolerancia határai
Az eddig elmondottak alapján jól látható, hogy a keresztény toleranciát semmiképp sem a
felvilágosodás pátosza diktálja, nem a jó és a rossz különbségének tagadására épül. A
keresztény hit nem szolgáltatja ki valamely aktuális közmegegyezésnek vagy egy hatalmaskodó
elitnek a jó és rossz tudását, hanem ellenkezőleg, messzemenően tisztában van az isteni
törvénnyel, a kinyilatkoztatással, a bűn és a kegyelem valóságával, az erkölcsi kategóriákkal, a
megtérés szükségességével.
A tolerancia biblikus és teológiai értelmezése a kereszténység abszolút igazságigényét sem
vonja kétségbe, sőt határozottan kijelenti, hogy az kizárólag az Isten egyszülött Fiához, az
egyetlen üdvözítőhöz, az Úr Jézus Krisztushoz való hasonulás által lehetséges. A keresztény
ember toleranciája a megváltó műhöz kapcsolódik, amely az igazságosság napja előtt az

109

Vö. Mt 7,3; Jn 8,7.

110

Vö. MTörv 32,35–36.

111

Vö. Mt 25,31–46.

112

Vö. Mt 8, 5–13; 9, 9–10; Lk 17, 36–5; 19,1–10; Jn 4,1–42.

113

Vö. Ez 18,23.
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irgalom óráját hirdeti meg. „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami
elveszett.” (Lk 19,10)
A toleranciát tehát nem szabad semmiképpen sem azonosítani az álláspont-nélküliséggel.
Az igazságban való szilárd meggyőződés, a jóakarat és lelkiismereti tisztaság nélkül igazán
nem is lehet toleranciát gyakorolni. A hiteles tolerancia megőrzi a bátorságot a hamissággal
szemben való ellentmondáshoz, a másik javát kereső szeretetteljes testvéri intelemhez, a jóra
való buzdításhoz, és a hitre való neveléshez, akkor is, ha ez szükségszerűen konfliktusokat idéz
elő. Mert nem a hamis – az igazság helyett egyfajta cinkosságra épülő – látszatbéke megőrzése
a célja, hanem a másikkal való teljesebb közösség elérése Krisztusban, vagyis végső soron az
Istennel való kiengesztelődés szolgálata.
A tolerancia hiteles felfogása nem állhat meg a „másság” elfogadásánál, nem fulladhat a
„minden mindegy” neutralizmusba, hanem azzal a szándékkal tűri, viseli el a másikat, mert őt
mintegy egyenrangú – bűnös és megváltásra szoruló – útitársnak tekinti az élet útján, és akit
nagy megértéssel és tapintattal, de ereje és tudása szerint a legjobb irányba kell segítenie.
A tolerancia a felebarát személyes szabadságának és lelkiismeretének teljes tiszteletben
tartása révén valósul meg, azonban ez sem lehet öncélú. Sem a szabad akarat, sem a lelkiismeret
nem bálványozható, vagyis nem kezelhető végső vonatkoztatási pontként. Azért fontosak
számunkra, mert ezek által vagyunk képesek felismerni és követni az igazságot. A szabad
akaratra és a lelkiismeretre való puszta hivatkozás nem fedezhet hamis, téves ítéleteket,
döntéseket és ártó szándékot. A személyes szabadság és a lelkiismeret tehát addig tolerálható,
amíg nyilvánvaló módon a kinyilatkoztatott igazság határain belül marad. Mihelyt ütközik vele,
vagyis objektíven felismerhető és tárgyában súlyos törvényszegés történik, kontrollt kell
gyakorolni.
Az áteredő bűn következtében az értelem elhomályosult, az akarat meggyöngült, az emberi
természet pedig rosszra hajló lett, ami mindnyájunkat sújt, és ez az egyetlen oka annak, hogy a
szabadsággal való visszaéléssel, és a téves lelkiismerettel szemben – mert ezek legyőzése csakis
hit által és a kegyelem útján lehetséges – türelmesnek kell lennünk.
A tolerancia továbbá nem pragmatikus taktikázás. Sohasem lehetünk toleránsak azért, hogy
bármiféle önös érdeket szolgáljunk vele. Ezzel kihasználnánk a másik esendőségét,
visszaélnénk bizalmával, és eltérítenénk a helyes útról, mert saját érdekeinket állítanánk az
igazság helyébe, amelyet mindnyájunknak keresni és követni kell.
A tolerancia nem gyávaság, hanem biztos alap ahhoz, hogy mindig készek legyünk
bizalommal várni a másikra, és ha megfelelő a pillanat, akkor bátran inteni, buzdítani, tanítani
őt, még akkor is, ha ez nekünk kellemetlenséggel, megpróbáltatással jár. A tolerancia
ellenállása megértő és békülékeny, vagyis szelíd, és mindig készen áll a kéznyújtásra.
Ez a tűrőképesség ugyanakkor minket is véd: az ellenállás akkor is kötelező, amikor az
egyéni lelkiismeretünk szabadságát kell megőrizni. Mi sem válhatunk eszközzé a felebarát
kezében. A tolerancia nem mehet a hit, a meggyőződés és az önbecsülés kárára. Senki sem
kívánhatja, hogy a tolerancia nevében adjuk fel hitünket, meggyőződésünket,
önazonosságunkat.
A lelkiismeret és személye növekedésének tiszteletben tartása, valamint a jóra való segítés
kölcsönös, ezért a másik felet is kötelezi. Alázattal fel kell ismerni, hogy mi magunk
rászorulunk Isten és az embertársaink irgalmára, tanító szavára, intelmeire és jó példájára. A
felebarátok közötti tolerancia mindig kétirányú.
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8. Összefoglalás

A szexuális forradalom eszmevilága, és benne a gender-ideológia ellentmond a
kinyilatkoztatott isteni törvénynek, a teremtett világ rendjének, a természetes erkölcsi
törvénynek és az értelem követelményeinek. Az ember természetéről valótlanságokat állít,
hamis antropológiára és téves erkölcstanra épül. Terjedése nem spontán, hanem vezérelt
folyamat, amelyben politikai, társadalmi, gazdasági szereplők nemzetközi szintű egyetértésben
és együttműködésben dolgoznak.
A Nyugat kulturális forradalmának végső célja a nemi identitás, a házasság, a család
természetes és természetfeletti alapjainak a felszámolása, ezáltal az emberi minőség teljes
lebontása, önazonosságának megsemmisítése, hogy az egyes ember elszigetelődött, védtelen és
irányítható legyen. Ez a forradalom egy formálódó totaliarista világhatalmi rendszer uralmát
szolgálja az emberek fölött.
Az embert az Egyháztól, Krisztustól és Istentől elfordító, önnön természetétől is elidegenítő,
elemi identitását lebontó ideológiák egyetlen igazi globális ellenfele a katolikus Egyház. Ezért
a házasságra és családra vonatkozó keresztény tanítás – a totalitárius rendszerekben már
megszokott eszközökkel – komoly támadás alatt áll. A katolikus keresztény emberkép, hit és
erkölcs következetes és bátor képviselete a házasság és a család kérdéseiben egyre erősebb
ellenkezést vált ki. A hitvallókat egyre gyakrabban akarják nevetségessé tenni, kirekeszteni,
mindenfélével megrágalmazzák, feljelentik, kriminalizálják őket.114
Az emberiség életérdeke, hogy a katolikus Egyház a tradícióban megőrzött teljes és
csorbítatlan hittel és a tanítással, vértanúi bátorsággal lépjen fel, „…az igazság hirdetésében
kitartva, az Isten erejével, az igazság támadó és védő fegyverzetében”. (2Kor 6,7)

Az Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe a keresztények elleni
intolerancia és diszkrimináció európai megfigyelésére alakult szervezet. Számos bizonyítékkal szolgálnak arra,
hogy a keresztények szerte Európában hátrányos megkülönböztetésben részesülnek – bírósági döntések,
személyek elleni fizikai támadás, vandalizmus, pénzforrásoktól való elesés, egyesületekből való kizárás,
foglalkozásokból
való
kirekesztés,
kirúgás
és
börtönbüntetés
formájában.
http://www.intoleranceagainstchristians.eu (U.l.: 2016.09.28.) 2015. március 27-én, pénteken az ENSZ
Biztonsági Tanácsa ülésének középpontjában a világszerte fokozódó keresztényüldözés problémája állt. A
nemzetközi közösség és a világ közvéleménye egyre inkább tudatára ébred annak, hogy a keresztényüldözés
világjelenség, és az utóbbi évek terrorakcióinak legfőbb célpontja a kereszténység. A statisztikák szerint a vallási
okból elkövetett terrorcselekmények közel hetven százaléka az utóbbi húsz évben a keresztények ellen irányult,
és ez a tendencia csak erősödik. http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-ensz-biztonsagi-tanacsakeresztenyuldozesrol-targyalt/?q=kereszt%C3%A9ny%C3%BCld%C3%B6z%C3%A9s (U.l.: 2017.01.15.)
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