
ségéhez hasonló lénnyel tölti fel önmagát, a szerelem felfokozott pszichés élménye
mégis képes megsejtetni vele a Végtelent. Az élmény olyan intenzív, hogy az Egyet
lent, az Örökkévalót, a Szükségszerűt érzi benne.

A szerelem azonban nem is annyira kapni, mínt inkább adni akar: saját em
beri szegénységéből pazarolni mindazt, amit csak megosztani képes a szeretett
lénnyel. Nyíri Tamás mutat rá az önmagát ajándékozó szeretet transzcendenciajára :
"Ha szívem egész erejével fordulok egy ember felé, akkor jövök rá arra, hogy
szívem magával ragad Isten felé, mert a szívbéli szeretetben mindig van valami
feltétlen, ha nem magamat, hanem a másikat keresem, ha az ő javát akarom, ha
vállalom az összes előre nem látható felfoghatatlanságot és sötétséget, ami egy
másik ember szeretésével jár. Ha így szeretek, akkor önmagáért szeretem a má
sikat. Szeretetemet nem magamtól teszem függővé, tehát abszolúte őt szeretem. Ha
pedig abszolúte szeretek, akkor implicite már Istent is szeretem, mert annak, hogy
abszolúte tudjak szeretni, az a feltétele, hogy szívern mélyén elfogadjam. igent
mondjak rá, tehát szeressem az Egyetlen Abszolútumot, az Istent. ... Aki szívből

szeret, az rájön, hogy akár a hiányban, akár a beteljesülésben a szeretetnek az a
teljessége jelentkezik, Akiben már nem szenvedünk soha többé hiányt." (A ke
t'esztény ember küldetése a mai világban, 1968.)

Minden bizonnyal a szerelemnek ez a transzcendenciája adta meg a lehető

ségét annak, hogy az 0- és Újszövetség oly sokszor és oly sok formában szírnbo
lízálja Istennek a választott népre, és Krisztusnak az egyházra irányuló szeretetét
a szerelem, a házastársi kapcsolat képeivel (vö.: Oz 2, Ez 16, Mt 9 stb.), Szent Pál
ilyen megfontolás alapján - .de továbblépve az ószövetségi analógtán - a házas
sagot Krísztus és az egyház "életközösségéből" értelmezi (vö.: Ef ·5,22-33). Szabó
Ferenc írja: ",Szeretlek, mert vagy' - ez az állítás ott rejtőzik minden igazi sze
relemben. Es ebben az élményben mindig jelen van valami abszolút is. Hasonló
ahhoz a teremtő isteni ,szó'-hoz, amellyel Isten minket a ,létbe sz6lít', hason16
ahhoz a teremtő isteni szeretethez, amellyel öröktől fogva szeretett, akart és 10
választott."

SZAKONY FERENC

A MAGYAR CSALÁDESZMÉNY ALAKULÁSA
A demográfía szerínt az 1000 emberre jutó évi születések száma a VIilág né

pességének nagy részében - így a magyarságéban is - évezredeken keresztül
40-45 körül, vagyis a biológiai. maximumot megközelítő lehetett. A születéskor
látoz6 eszközök és módszerek ismeretesek voltak, de ezek szélesebb körben va16
alkalmazása a családok, sőt népek kihalására vezethetett volna. A halálozások
arányszáma, mindenekelőtt a csecsemő- és gyermekhalandóság olyan nagy volt,
hogy csak a lehető legtöbb gyermek megszületése tette biztossá a családok és a
népek megmaradását. A sokgyermekes család így évezredeken keresztül társadalmi
és közérdek volt.

A demográfiai átmenet elmélete szerint a születéskorlátozás csak a gazdasági
fejlettség bizonyos fokán élő társadalmakban indul meg, az Iparosodásnak. váro
siasodásnak, általában a modern életmódnak bizonyos szintjével jár együtt. Esze
rint Magyarországon legkorábban a XIX. század második felében, és akkor is a
városokban indulhatott meg a születéskorlátozás, a születések nagyobb mérték
ben való csökkenése. (Vö. Coale A. J. - Hoover E. M.: Population Growth and
Economic Development in Low-Income Countries. Princeton. 1958. 389. p. - Heer
D. M.: Economic Development and the Fertility Transition. Daedalus. 1968. Spring,
447-462. p. - pemény P.: Early Fertility Decline in Austria-Hungary: a Lesson
in Demographíe Ttansition. Daedalus. 1968. Spríng. 502-522. p.)
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Régebben csak a XIX. század végére vonatkozó népszámlálási és statisztikai
adatgyűjtéseken alapuló népmozgalmi adatokat elemezték, mivel további megbíz
ható adatok nem álltak rendelkezésünkre. Manapság azonban apaleodemográfia
adatai is segítségünkre vannak. A hivatalos statisztikai adatok szerint nálunk az
élveszületések arányszáma:

1881-1885-ben
1886-1890-ben
1891-1895-ben
1896-1900-ban
1901-1905-ben
1906-1910-ben
1911-1915-ben
1916-1920-ban
1921-1925-ben
1926-1930~ban
1931-1935-ben

45,0%0
43,7%0
41,7%0
39,9%0
36,9%0
35,8%0
32,1%0
21,8%0
29,4%0
26,0%0
22,4%0

1936-1940-ben
1941-1945-ben
1946-1950-ben
1951-1955-ben
1956-ban
1957·ben
1958-ban
1959-ben
1960-00.n
1961-ben
1962-ben

19,9%0
19,4%'1
20,80,'00

21,2%0
19,6%0
17,0%0
16,1%0
15,2%0
14,7%0
14,2%0
12,9%0

A kis születésszámú foltok Magyarországon

Feltűnt a kutatóknak, hogya demográfiai átmenet időszakában, sőt azt meg
-előző időszakban három kis születésszámú népességcsoport van: a dél-baranyai
református magyarok, a bánáti katolikus németek és a krassó-szörényí görögke
leti románok. (Vö. Tekse Kálmán: A termékenység néhány jellemzője Közép és
Dél-Európában az első világháború előtt. Demográfia. 1969. évi 1-2. sz. 23-48. p.)

Hasonló következtetésre jutottak korábban Kovács Alajos és Kenéz Béla, akik
"egyketérképeket" készítettek az országról, illetve összeállították a különösen ala
csony születési arányszámú községek jegyzékét. (Az egyke és a népszaporodás. Ma
gyar Statisztikai Szemle. 1934. évi 6. sz. 441-456. p.)

A kis születésszámú foltok problémája, mínt pl. a dél-dunántúli "Ormánság"
problémája, amelyet "egyke"-kérdésnek szoktak nevezni, évtizedek óta újra és újra
felkeltette írók, újságírók, szocíográfusok, orvosok és közéleti személyíségek ér
-deklődését. Az "egyke" kezdetét legtöbben a jobbágyfelszabadítás utáni időszakra,az
1760-70-es évekre tették és összefüggésbe hozták azzal, hogy a. kisbirtokos paraszt
ság terjeszkedési lehetőségeí lezárultak. Rámutattak azonban arra is, hogy a job
bágyfelszabadítás után kialakult gazdasági alapra fokozatosan ráépült egy kultúra,
a normáknak és hiedelmeknek olyan rendszere, amely az egykéző népességcsopor
tok tagjait a gazdasági ésszerűségén messze túlmenő születéskorlátozásra vezette.
(Andorka Rudolf: A [dél-dunántúlí egykekutatások története. Statisztikai Szemle.
1969. évi 12. sz. 1245-1257. p. - Kiss Géza: Ormánság. Budapest. 1937. 425. p. 
Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Budapest. 1936. 158. p. - Buday
Dezső: Az egyke Baranya vármegyében. Budapest. ·1909. 165. p. - Szabady Egon:
Magyar termékenységí és családtervezési vizsgálatok. Demográfia. 1969. évi 3-4.

·sz. 417-443. p.)
"Egykéről" olyan értelemben, hogy az asszonyok többsége csak egy gyermeket

szült, nem lehet beszélni. A születéskorlátoző családok általában csak egy-két gyer
meket neveltek föl, ehhez azonban lényegesen több gyermeket kellett szülní a kor
gyermek- és csecsemőhalandóságának nagy aránya miatt. Ahogy a közegészségügy
fejlődésével a csecsemő- és gyermekhalandóság javult, csökkent az egy- vagy két
gyermekes családok kialakításához szükséges szülések száma.

Hajnal J. szerint a nyugat-európai népességek körében a XVI. századtól kez
dődően, és főképpen a XVII-XIX. századokban a házasságkötési életkor viszony
lag későre tolódott ki. Ugyanezzel párhuzamosan a véglegesen nőtlen vagy haja
don családi állapotúak arányszáma is eléggé nagy volt. Az ilyen késői házasodási
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szokások által jelzett terület keleti határa nagyjából a Pétervár-Trieszt vonalon
feküdt. Szerinte ebből feltételezhetnénk, hogy e szokások Magyarország egyes kisebb
népességcsoportját jelentő területeire is átterjedtek, és ezek a szokások magyaráz
nák pl. az Ormánság "egyke"-kultuszát. (European Marríage Patterns in Perspec
tive. In: Glass, D. V. - Eversley, D. E. C.: Population in History. London. 1965.
101-143. p.)

Az anyakönyvi adatok azonban azt mutatják, hogy a házasságot kötő férfiak
és nők életkora az esetek túlnyomó többségében a Nyugat-Európában e korban
előfordulónál lényegesen fiatalabb volt. (Van de Walle E.: Marríage and Marital
Fertílíty, Daedalus, 1968. Spríng, 486-501. p.) Akorspecifikus termékenységí arány
számok az anyakönyvi adatok alapján való meghatározása világosan bizonyítja.
hogya viszonylag kis termékenység oka az alacsony házas termékenység. A nők

szüléseinek gyakorisága kisebb volt, mánt a XVIII. században Nyugat-Európában,
illetve Kanadában eddig megállapított gyakoriságok, Coale szerint pedig a termé
szetes termékenységnél kisebb termékenység két tényezőből adódhat: a házasságkö
tési kor kitolódása, vagy a házas termékenység tudatos korlátozása. (Coale A. J.:
Factors Assooiated With the Development of Low Fertility: an Historic Summary.
United Nations, World Populatíon Conference. 1965. Vol. II. 205-209. p.)

A tudatos születéskorlátozást bizonyítja Hölbling Miksa feljegyzése is: " ... szé
gyennek tartják a menyecskék, ha ők házasságuk első négy, sőt tíz évében szülnek,
aztán a legszegényebb és legerősebb asszony is ritkán szül többet két gyer
meknél. " sok menyecske szépségének fönntartása végett akadályozza titkon és
bűnös módon a szülést, sokat pedig arra visz a szegénység, mínthogy tudniillik
egy-egy fél telken sokszor három-négy család is kénytelen élni." (Baranya vár
megyének orvosi helyirata. Pécs. 1845. 64-151. p.)

" ... A szülők átérezve a nagyobb számú sarjadék táplálására való elégtelen
ségüket, és ivadékaiknak jövendő szükségét, az isteni törvény szigorát mellőzve,

magában a házassági aktusban a fogamzást és nemzést akadályozzák ..." (Atte
kintés a lelkek összeírásáról az 1777. évben aranyba állítva. Történeti Statisztikai
Evkönyv, Budapest. 1960. 179-193. p. - Szabady E.: A népességtudomány fejlő

dése Magyarországon. A magyar hivatalos statisztika történetéből. Budapest. 1968.
49..:....68. p.) Az egyke okait kutató írók, szocíográfusok stb. igen sokfajta tényezőre:

gazdasági helyzetre, vallásra, erkölcsökre stb. utaltak. Közülük az alaposabbak
míndíg rámutattak arra, hogy az ormánsági kIisbirtokos parasztság előtt lezárultak
a gazdasági fejlődés lehetőséget, ezért a népesebb családok, mivel gazdaságukat
nem növelhették, szükségképpen elszegényedtek, Altalában a jobbágyfelszabadítás
sal kapcsolták össze ezt a gazdasági megrekedést, a születéskorlátozást pedig a
gazdasági megrekedéssei. Viszont az anyakönyvi adatok tanúsága szerint a szü
letéskorlátozás ezeken a foltokon már jóval a jobbágyfelszabadítás előtt megindult.
Kétségtelen azonban az is, hogy a fejlődési lehetőségek lezárulása is már jóval a
jobbágyfelszabadítás előtt megkezdődött. A török hódoltság idején és egy ideig utána
is, a baranyai parasztság nagyon nyomorúságos helyzetben, de viszonylag szabadon
élt és terjeszkedhetett, ha erre ereje volt. A XVIII. század második felében ellen
kező irányú átalakulás kezdődött: megkísérelték a szabad költözködest akadályozni
és sok esetben a jobbágyok használatában levő földeket is körülhatárolták, sőt

csökkentették. Ez összefüggött a piacgazdálkodás kezdeteivel, a majorsági gazdál
kodás kialakulásával. (Vö. Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feuda
lizmus késői századaiban 1556-1767. Budapest. 1969. 614. p. - Ruzsás Lajos: A
baranyai parasztság élete és küzdelrne anagybirtokkal 1711-1848. Budapest. 1964.
254. p.)

Ez azonban még nem bizonyítja a gazdasági helyzet determináló szarepét. Bár
az Ormánság gazdasági helyzete valamivel rosszabb volt a baranyai átlagnál. és e
megyében a jobbágyok helyzetének változása gyorsabb és talán kíméletlenebb volt,
mint az ország sok más részén, - mégsem lehet azt állítani, hogy az Ormánság
ban bizonyíthatóan sokkal rosszabb volt a helyzet, mint az ország többi részében,
ahol a születéskorlátozás gyakorlata ismeretlen volt és nem indult meg.
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Feltehetően szerepet játszott a születéskorlátozás gyakorlásában és később "er
kölcsi normává" válásában a különleges ormánsági kultúra is. Ez az "egykés" kul
túra később, a XX. században többé-kevésbé elszakadt a gazdasági alapoktól és
már a gazdasági ésszerüségen messze túlmenően is megkövetelte a gyermekszám
korlátozását. A nyugati demográfusole egy része a születéskorlátozást gazdasági
szempontból egyértelműen előnyösnek, a gazdasági fejlődés előfeltételének tekinti.
(Vö. SpengZer J. J.: Demographíc Factora and Early Modern Economic Develop
ment. Daedalus. 1968. Spríng, 433-446. p.) Ezzel_szemben megállapíthatjuk, hogy az
Ormánság gazdasági helyzete a születéskorlátozás elterjedésével párhuzamosan egy
általán nem fejlődött gyorsabban, mint az ország más részei, ahol születéskorlátozás
nem volt. Egyes családok ugyan meggazdagodtak, de az ormánsági mikrotársada
lom és míkro-régíő inkább lemaradt az országos fejlődéshez viszonyítva. A nagy
fokú születéskorlátozás, amely a XX. század első évtizedeiben érte el tetőpontját,

végül az etnikai egység felbomlását eredményezte. Az összes családok felének egyik
tagja sem született Ormánságban, tehát bevándorló. A régi népesség részben a szü
letéskorlátozás, részben az elvándorlás következtében nagyobb részben eltűnt. Eb
ből következik, hogy a népesség genetikai struktúrája is alapvetőerr megváltozott r
egyrészt a születéskorlátozás következtében az eredeti népesség génállománya csök
kent, másrészt a vándorlások következtében új génállomány áramlott be. Az is
igaz, hogy a jelenlegi ismereteink alapján sem igazolni, sem cáfolni nem lehet a
biológiai tényezők szerepét az alacsony ormánsági termékenység kialakulásában.
(Dr. Andorka RudoZf: Születéskorlátozás az Ormánságban a XVIII. század vége óta.
A Magyar Biológiai Társaság által a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai
Bizottsága és a KSH Népességtudományi Kutató Intézete közreműködésével Buda
pesten 1970. V. 6-8-án rendezett IX. Biológiai Vándorgyűlésen megvitatott dol
gozat.)

Demográfiai szempontból a házasság fő célja az emberi nem fenntartása. A
társadalmi érdek és az egyéni érdek is a népesség optimális számát követeli meg.
Ez egészséges és szilárd házassági kapcsolatok létesítését és fenntartását kívánja,
mert a család feladatának csak akkor tud megfelelni, ha a házassági együttélés
hez szükséges szeretet, kölcsönös megértés, felelősségérzet és bizalom kialakult.
Amennyire meglazulnak ezek a kötelékek, olyan mártékben válik a család funk
cióinak ellátására képtelenné és veszíti el [elentőségét nemcsak az egyén, hanem
a társadalom számára is.

Ru-Chi-Chou - Brown S. figyelemreméltó megfigyeléseket tesz a római kato
likus és nem katolikus lakosság családnagyságának alakulására vonatkozóan. Meg
állapítja a katolikus valláshoz való tartozásról, hogy az mínt pozitív tényező sze
repel az eszményi család kialakulásában. (A Comparison of the Size of Families
of Roman Catholics and Non-Catholícs in Great Britain. London. 1970. 5-60 p.)
VieZrose E. szerint a jövedelmi helyzeten kívül más tényezők is erősen befolyásol
ják a termékenység alakulását, amelyek közül sokat ismerünk, mint a katolikus
doktrina és gyakorlat hatását, de vannak olyan tényezők is, amelyek egyelőre

ismeretlenek. (A nemzeti jövedelem és a termékenység kőzöttí összefüggés. De
mográfia. 1969. 1-4.)

A magyar családeszmény alakulása a demográfiai átmenet utáni időkben

Magyarország az I. világháború előtt még a magas születésí arányszámú euró
pai országokhoz tartozott. Az első világháború óta azonban születésí arányszámunk
csökkenése nagyobb volt, mint a többi európad országoké. Ennek tulajdonítható,
hogy a 24 legfontosabb ország között a XIX. és a XX. század fordulóján elfoglalt
5. helyről a 20-as évek végéig a 11. helyre, a 30-as évek végéig a 13. helyre ke
rültünk. E közepes helyzetet Európában hazánk az 50-es évek közepéíg tartotta.
Ettől kezdve a környező országokénál alacsonyabb szintről induló, időben hama
rabb kezdődő és nagyarányú szü1etéscsökkenés következtében az európai rangsor
ban évről évre hátrább kerültünk, és az 1962-es év óta a legutolsó helyet foglal..
juk el.
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Andorka R. szerint az iparosodás, a városiasodás, az iskolai végzettség emel
kedése és a nők gazdasági aktivitásának növekedése indokolttá tették a termékeny
.ség egy bizonyos csökkenését, de az aggasztóan alacsony szintű termékenységhez
vezető nagy és gyors csökkenésben nagy szerepet kell játszania a számításokban
figyelembe nem vett, elsősorban társadalomlélektani tényezőknek. A termékenységet
befolyásoló társadalomlélektani tényezőket megismerni és befolyásolni egyaránt
nehéz. Mindenesetre le kell szögezní, hogy a nagyobb családoknak kedvező társa
dalmi légkör kialakítása megfelelő népesedéspolitika és propaganda segítségével
hozzájárulhat a termékenységí helyzet javításához. Hogy a népesség reprodukcíöja
.bíztosítva legyen, a magyar termékenysegí viszonyoknak kissé több mint 20%-kal
kell megnöntök ahhoz, hogyelérjék az egyszerű reprodukciót biztosító 1,0 értéket.
A tiszta reprodukciós együttható 1965-ben 0,831 volt. Az egyszerű reprodukcióhoz
-szükséges családonkénti gyermekszám 2,4-2,5 (pontosan 2,4.24). Tehát mínden há
zas és termékeny nőnek ennyi gyermeket kell szülníe ahhoz, hogy a népesség egy
szerű reprodukciója biztosítva legyen. (Vö. Dr. Andorka Rudolf: A magyar népes
ség termékenységének alakulását befolyásoló gazdasági és társadalmi tényezők.

Demográfia. 10. évf. 1. 99. p.)
Közismert a női munkavállalás és gyermekszám közöttí összefüggés: egyfelől

.a sokgyermekes anyák általában nem vállalhatnak munkát, másfelől a dolgozó
nők kevesebb gyermek szülésére vállalkoznak. Másszóval a kereső nők termékeny
'sége és reprodukciós tevékenysége alatta marad az eltartottakénak. A kereső nők

'kevesebb gyermeket terveznek, mínt az eltartottak. A kevesebb gyermek kívánása
irányában ható társadalmi, gazdasági befolyások érvényesülését elősegítette a ha
gyományos gondolkodásmód háttérbe szorulása, a tradíciók gyengülése is. Kevesebb
gyermek szülésére bírta az anyákat az is, hogy megszült gyermekeik életben marad
·tak, mert az orvostudomány fejlődése a halandóság csökkenésének folyamatát idézte
-elő, Ennek következtében leülönösen a csecsemő- és gyermekhalandöság, de a fel
nőtt korú halandóság is jelentősen kisebb lett, a várható átlagos élettartam nagy
mértékben nőtt. Ezzel összefüggésben azonos nagyságú család kialakulásához ma
kevesebb születés is elegendő lenne, mint a múltban. (Vö. Dr. Szabady E.: Társa
-dalml-gazdaságí vváltozások hatása a születésekre és a reprodukcióra. Demográfia.
1970. 1-4.)

Az 1956 nyarán életbe lépett rendelkezések lehetövé tették minden terhes nő

'számára a nem kívánt terhesség megszakítását, E rendelkezéseket követőenrohamosan
-emelkední kezdtek a müví vetélések és egyidejűleg visszaesett a születések száma. Meg
kell azonban jegyezni, hogy a nevezett abortusz-rendelet életbe lépésekor is kb.
IOO.OOO-re volt becsülhető az illegális abortuszok száma évente. Jelenleg az úgy
nevezett engedélyezett rnűví abortuszok száma 180.000 körül mozog. A születések
-és az abortuszok egymáshoz viszonyított aránya az utolsó évtizedben megfordult:
míg 1957-ben 100 élveszületésre 74 műví vetélés jutott, 1965-ben 136 volt a 100
élveszületésre jutó vetélések száma. A műví vetélések számának emelkedése és a
születések számának csökkenése között kétségtelen összefüggés van. Szabady E. sze
rínt a kettő között nem közvetlen. hanem közvetett kapcsolat van. Az abortuszek
_sze1'inte nem okai annak, hogy a nők nem kívánnak gyermeket, vagy több gyer
meket, hanem csupán eszközei a nem kívánt szülés megakadályozásának.

A születések számának csökkenése demográfiai, társadalmi, társadalomlélek
tani, gazdasági és egyéb okok komplex együtthatásának következménye és a művi

vetélés csak eszköz hozzá. Szabady szerint ehhez az eszközhöz a nők azért folya
modnak olyan nagy számmal szüléseik szabályozása végett, mert 1956-ban és az
.azt követő években nem történt semmi a születésszabályozás modernebb, az egész
tlégre nézve veszélytelenebb módszereinek elterjesztése érdekében. Meg kell állapí
tani. hogy az abortusz kulturálatlan, rossz születésszabályozásí módszer, mert mind
pszichikai, mind pedig fizikai károsodáshoz vezet. Szabady szerint a magyar népe
sedési probléma, a magyar család problémájának egészséges megoldása nem vár
'ható a rnűví abortuszokkal kapcsolatos rendelet esetleges módosításátél. A jövőbeli

népesedéspolitikának elsősorban a születések számára ható gazdasági, társadalmi,
i:ál'sadalomlélektani tényezőket kell figyelembe venni, ezek révén lehet a népes-
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ség szaporodását tartósan a kívánt szintre emelni. (Vö. Dr. Szabady E.: Társadal
rní-gazdaságí változások hatása a születésekre és a reprodukcióra. Demográfia.
1970. l-4.)

Az elmúlt évtizedekben a gazdasági és politikai koncepciókban bekövetkezett
változás, a fogyasztás és felhalmozás megváltozott arányai hozzájárultak ahhoz,
hogy társadalmunk értékrendjében érthetőleg hátrább sorolódott a gyermek, a har
madik - sok esetben már a második - és a további gyermekek értéke.

A társadalom népesedési magatartását befolyásolta, hogy a többgyermekes
.anyák, illetve családok nem részesültek megfelelő anyagi támogatásban és társa
.daimi megbecsülésben. A történeti és nemzetközi összehasonlítás meggyőz arról,
hogy népesedésünk helyzete az 1960-as évek első felére egyedülállóan kedvezőtlen

né vált, olyannyira, hogy e helyzet állandósulása súlyos következményekkel járt
volna. A nettó reprodukciós együttható értéke az utóbbi években 0,8-0,9 körül
mozgott, Ilyen reprodukció a népesség utánpótlását hosszabb távon nem bíztosítaná
-és demográfiai és gazdasági viszonylatban egyaránt negatív hatásokat eredményez
het, elsősorban a népesség korösszetételét deformáló öregedés következtében. Eb
ben a demográfiai helyzetben megfelelő pozitív népesedéspolitikai befolyásolás szük
séges a születési hullámvölgyből való kiemelkedésre. .Azok az európai országok,
amelyeknek már a század elején, vagy a két világháború közötti időszakban kellett
szembenézniök hasonló problémákkal, jelentős - és nem eredménytelen - erőfeszí

téseket tettek a családvédelern fokozására anyagi vonatkozásban és a társadalmi
,közhangulat befolyásolására egyaránt. Nagyrészt ezeknek tulajdonítható ezekben az
-országokban a születésí mozgalom számottevő fellendülése.

A család jelentőségema

Az elmúlt évtizedekben vflágszerte megváltoztak a család hagyományos formái,
-és változott a családi élet tartalma is. E nálunk is bekövetkezett változások azonban
nem jelentik azt, hogy a modern gazdasági és társadalmi fejlődés, az iparosodás, a
városiasodás aláásták a család intézményét. A család nem veszítette el jelentősé

gét sem az egyén, sem a társadalom szempontjából. Mint a család-demográfiai és
család-szociológlaí vizsgálatok bizonyítják, a család ma is társadalmunk alapsejtje,
,amelynek alapvető funkcionálása lényegetadá fontosságú társadalmunkban is. De
mográüaí szempontból a házasság fő célja az emberi nem fenntartása. Ezért kell
-első helyen a családnak a népesség reprodukciójában betöltött fontos szerepét lti
emelni. Ez ugyanis a múlthoz viszonyítva még kizárólagosabban a család funkciója
lett. A házasságon kívüli születések aránya állandóan csökken, a népesség repró
-dukciója szempontjából jelentéktelen. A megszületett gyermek gondozása, nevelése
is elsősorban a családban folyik. Bár a modern társadalomban egyre több feladatot
lát el a közösség - az újszülött gyermekek elhelyezhetők csecsemőotthonokban -,
a társadalomba való illeszkedésükhöz szükséges hatásokat megkaphatják a bölcső

-dében, az óvodában, mégis a társadalmi együttéléshez szükséges ismeretek elsajá
tításának, az úgynevezett "szocializálódásnak" legfontosabb eszköze a család. A
-családban a gyermekek körül kialakuló érzelmi kapcsolatok, amelyek személyísé
gének egészséges kifejlódéséhez nélkülözhetetlenek, családon kívül csak nehezen
teremthetók meg.

A család [elentőségét nem dönti le a válások sajnálatosan magas és állandóan
emelkedő száma. 1949-ben például 12.556 válás történt. 1000 lakosra 1,4; 1000 fenn
álló házasságra 5,8 válás jutott. 1955-ben már 15.989 válás történt, 1000 lakosra 1,6;
1000 fennálló házasságra 6,5 jutott. 1960-ban a válások száma 16.590; 1000 lakosra
1,7; 1000 fennálló házasságra 6,5. 1965-ben a válások száma 20.363; 1000 lakosra 2,0;
1000 fennálló házasságra 7,7. 1969-ben már az elváltak száma 21.855; 1000 lakosra
2,1; 1000 fennálló házasságra 8,1 válás jutott. Ez 1000 házasságkötésre 228.6 válást
jelent. A magas válási arányszámokból egyesek tévesen arra szoktak következtetni,
hogy a család felbomló intézmény, amely már nem felel meg a modern ember
igényeinek. A válások számának növekedését kétségkívül a család funkcióinak vál-
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tozása tette könnyűvé és lehetővé. Manapság a válságba jutott házastársakat anyag[
kényszer nem köti össze, s a nő kereső volta, viszonylagos anyagi függetlensége se
gíti a megromlott házasságok felbontását. (Szabady E. - Tekse K. - Pressat R.:
La population des pays socialistes européens. I. La fécondité. Dem. 10. évf. 1. 119.
p. - Dr. Szabady E.: Társadalmi-gazdasági változások hatása a születésekre és a
reprodukcióra. Dem. 1970. 1-4. - Blayo Ch.: La population des pays socíalístes
européen. II. Autres aspects de l'évolutíon demographíque, Dem. 10. évf. 1. 119. p.
- Dr. Andorka Rudolf: A magyar népesség termékenységének alakulását befolyá
soló gazdasági és társadalmi tényezők. Dem. 10. évf. 1. 99. p. - Carlsson: Gösta:
The Decline of Fertility: Innovation or Adjustment process. Dem. 10. év.f. - Rain
water L.: Family Design. Marital Sexuality, Family Size and Contraception. Aldíne,
Chicago. 1965. - Szabady E.: Bevölkerungsprobleme Ungarns. Budapester Rund
schau. 1967. IV. 14.7. sz. 4. p. - World Population. Challenge to Development.
United Natli.ons. E. Conf. 41/1. Publícatíon. Sales No.: 66. XIII. 4. New York, 1966.
48. p. - Tabah Leon: La contraception dans le Tiers Monde. 999-1030. p. Dem.
1968. XI. évf. 2. - Nemes - Szende: Néhány gondolat a születések számát befo
lyásoló társadalmi-gazdasági tényezők hatásmechanizmusáról. Dem, 1965. VIII.
évf. 2.)

A mai család struktúrájának keresztmetszete

A Nemzetközi Családtervezési Szövetség (I. P. P. F.) Európai és Közel-Keleti
Régiója felkérésére 1965-66-ban Magyarországon végrehajtották az első termé
kenyaégi és családfelmérési vizsgálatokat. A magyar demográfia a termékenység
változás okainak és körülményeinek kutatását hosszú idő óta legfontosabb felada
tának tekinti. Nem elégedett meg a hagyományos statisztikai eszközökkel a nép
mozgalmi statisztikák és népszámlálások termékenysegí adatainak elemzésével, ha
nem a családtervezésre vonatkozó ismereteket, magatartást és születésszabályozási
gyakorlatot, a termékenységet befolyásoló társadalmi-gazdasági és egyéb okokat
reprezentatív vizsgálatok során igyekezett felderíteni. A demográfusok általában
rámutatnak a helyes családtervezéssel kapcsolatban folytatott felvilágosító munka
fontosságára, amelyet a viszonylag alacsony termékenységü országokban általában
is, de lVIagyarországon feltétlenül össze kell kötni - a pozitív családvédelmi poli
tika keretén túlmenően is - az ideálisnak tekinthető gyermekszám propagálásával.
A családnagyság tudatos alakítására irányuló törekvés nem eredményez feltétlenül
kisebb családot, mínt amilyen a tervezés hiányában kialakul. A család tervezése
nem hat egyértelműen a termékenység csökkenésének irányába. Magyarországon
ugyanakkor tekintetbe kell venni azt is, hogy az idők folyamán a tervek egyre
kevesebb gyermeket irányoztak elő, s a legfiatalabb házasok átlagosan tervezett
gyermekszáma már régen nem éri el a kettőt sem. A családnagyság csökkenésének
az oka jelentős részben a gyermektelen házaspárok számának növekedése. A csu
pán házaspárból álló családok száma csaknem 10%-al emelkedett az utóbbi év
tizedben, s jelenleg a családok több mínt egyharmada - 34%-a - gyermektelen;
10 évvel ezelőtt ez az arány 31% volt, 1949-ben pedig csak 27%. A gyermek nél
küli családok arányának növekedése mellett az egy és két gyermekeseké alig vál
tozott, a három vagy annál több gyermekeseké pedig számottevőerr csökkent.

Az 1970 évi népszámlálás során 3 222 OOO gyermeket írtak össze az országban,
s ez az adat a 100 családra jutó gyermekek számának további fokozatos csökkené
sére utal. Budapesten, ahol országosan a legalacsonyabb ez az arány, 100 családra
86 gyermek jut, s a megvék közül á két véglet: Hevesben 94, Szabolcs-Szatmárban
141 gyermek jut 100 családra. A népszámlálás adataiból kiderül, hogy városokban
általában kisebb, a községekben inkább a nagyobb családok vannak túlsúlyban.
Budapesten pl. az összes családoknak csaknem fele két személyből áll, míg orszá
gosan egy-egy családra valamivel több mínt három személy jut. Lényegében tehát
az egy-gyermekes házaspár Magyarországon az átlagos családnagyságot jelenti. A
négytagú - tehát kétgyermekes - átlagos családnagyságot egyetlen megye, vagy
megyeí Iogű város sem érti el.
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A vizsgálat egyik alapkérdése, hogy a nők a házasság során hogyan fogadják
el a születésszabályozás gondolatát, s milyen a születésszabályozásí magatartásuk.
A magyar helyzet főleg azért lehet tanulságos a régió más országaiban dolgozó
szakemberek számára ds, hogy egy "legális" abortusz-szisztéma mílyen szerepet ját
szík a nők születésszabályozási magatartásában. Az utóbbi években Magyarorszá
gon minden tíz élveszületésre 13-14 számba vett műví vetélés jutott. A születés
szabályozási magatartásokkal kapcsolatban rá kell mutatnunk arra, hogy nemzetközi
tapasztalatok szerint a műví abortuszokra vonatkozó információk megszerzése igen
nehéz, nemegyszer teljesíthetetlen feladat. Még Magyarországon is, ahol pedig a
rnűví vetélések túlnyomó többséget a nők kérésére az állami egészségügyi szolgá
lat végzi, - számos nő eltitkolta műví vetélését kb.50-60%-ban. 1966-ban a
nóknek 28,6%-a egy vagy több rnűví abortuszon esett át saját bevallásuk szerint.
A műví vetéléseit eltagadó nők száma kb. ugyanannyi lehet, mint akik bevallották.

A házasságkötés évében, tehát az első gyermek megszületése előtt a megkér
dezettek nagyobb része még egyáltalán nem tett semmit a születések korlátozása
érdekében. A házasságkötést követő első évben azonban már a többségük fogam
zásgátláshoz folyamadik, s a fogamzásgátlást használt házasok számaránya néhány
év múlva meghaladja a 70%-ot. A házasság első évében még alig akad nő, aki a
műví vetéléshez folyamodna. Ettől kezdve azonban gyorsan növekedik azoknak a
nők.nek a hányada, akik már végeztettek abortuszt, s a hosszabb ideje házas nők

nek - bevallva vagy eltagadva - mintegy 70-80%-a egy vagy több művi veté
lést szenvedett el. A házasságok folyamán egyre nő azoknak a száma is, akik
felismerik meddőségüket. meddővé válnak, vagy meddőséget okozó műtétet szen
vednek el.

A bevallott vagy feltételezett művi abortuszokat egyébként túlnyomó többség
ben azok a nők végeztették, akik elfogadják a fogamzásgátlás gyakorlatát. Viszony
lag kevés az olyan házas nő, s az is inkább feltehetőleg az idősebb házasok között,
aki annyira felelőtlen vagy tudatlan, hogy a nem kívánt születés megakadályozá
sára egyedül a műví abortuszt veszi igénybe. A házasok elsősorban a fogamzás
gátláshoz folyamodnak, a magyarországi fogamzásgátlás gyakorlata azonban, 
a műví abortuszok nagy számából ítélve - kevésbé hatásosnak tűnik.

A szülőképes korú házas nőknek 1966-ban 63%-a élt fogamzásgátlással. A hasz
nált módszerek között az egyszerű módszerek a legelterjedtebbek, a védekező há
zasok 62%-a a fő módként a coitus interruptus-t alkalmazta. Az egyszerű mód
szerekhez sorolható az időszakos megtartóztatás. a hüvelyöblítés, és a teljes meg
tartóztatás, amely további 9% fogamzásgátlásának fő módja. Az elterjedtebb fo
gamzásgátló módok közé tartozik még a condom használata (15%). A pesszárdumot
(díaphragma) és egyéb gátló módszereket, továbbá a kémiai fogamzásgátlókat fele
annyian alkalmazzák. mint a condomot (7-8%). A modern fogamzásgátlók (pílls,
JUD, Infecundin, Bisecurin stb.) elterjesztésére az utóbbi időben lépések történtek.

Minél későbben kötötték a házasságot, a védekezés módjai között annál na
gyobb az egyszerű védekezési módot alkalmazók hányada, továbbá a művíleg med
dővé tettek (sterilizáltak) hányada. A fiatal házasok túlnyomó többsége ugyanúgy
az egyszerű módszerekhez folyamodik, mínt az idősebbek. A házasság kezdetén a
nem védekező nőknek csaknem a fele teherbe jut, közel 1/3-a pedig azért nem
védekezik, mert gyermeket akar. Mindössze lO%-uk olyan, aki azért nem véde
kezik, mert nem ismer megfelelő fogamzásgátlás! módot, vagy mindent a termé
szetre bíz. Az az ok, hogy a nő kényelmetlennek tartja a védekezést, vagy a férj
nem hajlandó védekezni, elsősorban a 10-19 éve házasokra jellemző, de itt sem
tesz ki 7-8%-nál többet.

A műví vetélések száma az utóbbi években 1970-ig fokozatosan emelkedett. A
hivatalos statisztika szerint 1965-ben 180.000; 1966-ban 187.000; 1967-ben 188.000;
1968-ban 201.000; 1969-ben 207.000 nőnél végeztek terhességmegszakítást. 1970-ben
a becslések szerint mintegy 8%-al csökkent a műví vetélések száma. Ez a 8% azt
jelenti, hogy csaknem 17.000 nővel kevesebb kereste fel 1970-ben az AB bizott
ságokat. Megjegyzendő, hogy ugyanakkor 1969-ben B6.000;. 1970-ben pedig mintegy
170.000 Infecundín-csomagot váltottak ki fogamzásgátlás céljából.
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Arra a kérdésre, hogy a születésszabályozás módjaira kapott-e felvilágosítást,
tíz nő közül négy nemleges választ adott, kettő férjétől, egy más ismerősétől ka
pott felvilágosítást. Ugyanakkor három [elölt meg szakorvost vagy általános
orvost, esetleg védőnőt ismeretei forrásául. (Vö. Családtervezési trendek: a ma
gyar vizsgálat. Demogr. 1968. III-IV. 333-344. p.)

Megoldási törekvések

Szabady E. rámutat azokra az intézkedésekre, amelyeket a kormányzat a hely
zet javítása érdekében tett: családi pótlékok összegének jelentékeny emelése, lS

gyermekgondozási segély bevezetése és nem utolsósorban a lakásviszonyok javítá
sára tett hatékony intézkedések. (Bevölkerungsprobleme Ungarns. Budapester Rund
schau. 1967. IV. 14. 7. sz. 4. p.) Mindezeknek hatásaként a születések arányszáma
az 196Z-es mélypontról kimozdult a növekedés irányába. 1965-ben 13,1%0; 1968-ban
15,1%0; 1969-ben 15,0%0'

A magyar reprodukció kérdéseit társadalomtudományi és irodalmi folyóirataink
is felvetették. Tudományos alapossággal kifejtik, hogy "a születések számának csök
kenése nem a szocialista társadalmi rendszer sajátossága. A szocialista országok
ban bekövetkezett változások csupán annyiban térnek el más, nem szocialista orszá
gokban lezajlott népesedési folyamatoktól, hogy a szocialista átalakulás által létre
hozott gyors gazdasági-társadalmi struktúra változás erőteljesebben hatott vissza
a születésszám alakulására." (Társadalmi-gazdasági változások hatása a születések
re és a reprodukcióra. Demográfia. 1970. 1-4.) Bozóky Éva szerint "ellentmondó
tendencia az egyke terjedése a szocíalísta társadalomban." (Élet és Irodalom, 1964.
évf. 2. sz. 7. o.) Bor Ambrus így veti fel a kérdést: Több kenyér - kevesebb gye
rek? "Több a kenyér. Mégis: több kenyérrel és biztató jövőre nézve - kevesebb
a gyerek. Tudjuk azt is, hogy ahol javulnak az élet anyagi feltételei, optimista a
társadalom, és ezt a társadalmat olyan születési index is jellemzi, amelyet opti
málisnak nevezünk. Az optimális élveszületési index: életigenlés. Kívánása nem
faj gőg, nem magyarkodás, hanem emberség a nemzetköziségben. A mí születési
indexünk csaknem érthetetlenül minírnális, ezért keressük a születéscsökkenés
okait:' (Elet és Irodalom, 1963. Dec. 14.)

Idézzük végül az Elet és Irodalom demográfíaí vitájának zárócikkét:
"Éppen a lapunkban nyitott és kibontakozott vita bizonyítja, hogy nem be

csüljük le a veszedelmet s nemzeti ügynek tartjuk a születések csökkenésének meg
állítását és népszaporodásunk egyensúlyának biztosítását.

Nem értünk egyet azzal a véleménnyel (ezt egy írói hozzászólás fogalmazta
meg nem túlságosan szerencsésen), hogy a magyar társadalom egy része hitetlen
és reménytelen, mert a kommunistákról rossz véleménnyel van, s ez is egyik oka
a gyermektelenségnek. - A jóvő szocialista távlatának nem gátló, hanem.ernind
inkább ösztönző hatása van a népesedésre. Semmiképpen sem értünk egyet a na
cionalista indítékú vészharangkongatásokkal. Némelyek apokaliptikus méretűvé nö
velik a bajokat, a nemzethalál vízióját vetítik elénk, s népünk közeli pusztulásán
siránkozva társadalmunk jelenéből is csak a negatívumokat hajlandók meglátni:
a közönyt, az elnemzetietlenedést, az ifjúság cinizmusát stb. E sötétenlátók, ha ke
resnek is kiutat, csak visszafelé keresik, a feudális családi erkölcsök vissza
állításában, kemény rendszabályokban. amelyekkel szerintük az államnak bele
kellene szólnia az egyének életébe és megkövetelnie, hogy szaporodjanak. Ma
gyarkodók, az egyház által is meghaladott vallásos nézetek bilincseiben vergődők

és vulgáris marxisták egy gyékényre kerülnek itt ...
De nem érthetünk egyet azokkal sem, akik közömbösek népünk valóságos prob

lémái iránt, ingerülten utasítják vissza a közösség gondjaiban való részvételt. Nem
értünk egyet azokkal, akik becsukják a szemüket és bedugják a fülüket, mondván:
így is elegen vagyunk. Holott évek óta kevesebb gyerek születík, mint azoknak a
korosztályoknak a száma,amelyeknek a helyére kell majd állniok a termelésben
és a nemzet életében. Nem érthetünk egyet azokkal, és a nevükben sz61ókkal, akik
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könnyen, csak saját magukkal törődve, a jelennek élnek, s majd nyugdíjas ko-·
rukban arra a nemzedékre támaszkodnak, amelynek felneveléséért nem hoztak ál
dozatot. Nem érthetünk egyet azokkal, akik az individuum szabadságának jelsza
vával szóban és írásban az önfenntartás és fajfenntartás megtagadásának [ogát,
az egyénnek minden társadalmi kötöttség alól való úgynevezett kiszabadítását hir
detik. Az a véleményünk, hogy csak az egyém és közösségí érdekek kölcsönös el
ismerése és érvényesülése biztosíthatja egy társadalom kiegyensúlyozott életét és.
fejlődését.

Egyetértünk azokkal, akik mindehhez a megfelelő közszellem kialakítását sür
getik. A társadalom becsülje meg jobban azokat, akik gyermekeknek életet adnak..
nevelésükért áldozatokat hoznak, vállalják a közösségből rájuk eső felelősséget. Kü
lőnösen megérdemlik ezt a többgyermekes családanyák.

Számos levélírónk a sajtón, elsősorban az írókon, múvészeken, vagy éppen
séggel az egész szellemi életen kérte számon a jobb közszellemért való harcot.,
Ezt aszámonkérést tarthatjuk túlzottnak, de nem utasíthatjuk el. Valóban a szel-
lemi élet képviselőinek, a tudat hivatásos alakítóinak kell a nagyobb részt vál-
lalniok abban, hogy a felelősség a népesedés, a nemzet jövőjéért illő helyére kerül
jön a társadalmi köztudatban.

Szülni, gyermeket nevelni a legtermészetesebb emberi ösztön, s olyan örömök
forrása, melyek nélkül elképzelheteLlen az élet teljessége. A munkában és a gyer
mek lelnevelésében valósul meg egyén és közösség érdekeinek harmóniája. Bízunk:
abban, hogy ha elhárítjuk az anyagi akadályokat, megszüntctjük a lakástalanság
nak, a [övedelemkülönbségnek 'a családosokra nehezedő hátrányait, újra minden
egészséges nő és férfi igényelni fogja, hogy anya és apa lehessen." (Élet és Iroda
lom, Zárószó a népesedési vitához. 1964. IV. 25.)

Nem mehetünk el szó nélkül a kormányzat legutóbbi intézkedései mellett (csa
ládi pótlékok jelentékeny emelése, gyermekgondozási segély bevezetése, jelentős:

lakásépítési segély folyósítása stb.), melyek máris éreztetik hatásukat az optimális;
család kialakításában.

TOMKA FERENC

CSALÁD, VÁLÁS, MAGÁNYOS ÉLET
Az Osztrák Karácsonyi Lelkipásztori Konferencia 1970-ben a család, a válás és;

a magányos élet problémáival foglalkozott', Az ott lelmerült gondolatoktól indítva.
szeretnénk néhány, a témába vágó szempontra rámutatni.

A család

A házasság és a család az iparosodás kora óta döntő átalakuláson ment át.,
A feudalista társadalomban a család számtalan olyan feladattal és szereppel ren-
delkezett, amelyeket azóta elveszített. A feudális kor patriarkális "nagy-csalágja'"
- gyakran egy egész nemzetség vagy törzs - termelő és fogyasztó volt egyúttal.
Ugyancsak a család töltötte be a gyermeknevelői funkciót éppúgy, mínt tagjainak
szórakoztatását vagy betegeinek, öregeinek gondozását; - vagyis a szó legtágabb-o
értelmében önellátó volt. A tagok egész élete tehát a család keretein belül zajlott le.
Nemcsak azért, mert itt mindent megkapták, amire szükségük volt, hanem azért
is, rnert létük csak itt volt biztosítva.

A patriarkális család széles feladatkörével szemben a mai család szerepvesz
tettnek látszik. A nagycsalád jellegzetes feladatait ma csaknem kivétel nélkül a
társadalom végzi. Egyesek ezért elhamarkodottan már a lélekharangot is megkori-

159:


