
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-
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dították a család intézménye fölött: mí szükség van reá, ha a társadalom tölti be
szerepeit? Ez a szemlélet azonban éppen a lényegről felejtkezik meg: az emberi
természetről. A családra az e m b e r n c k van szüksége: a személynek. amely meg
értésre, biztonságra, odaadó szeretetre, reitettségre vágyik. S ez a vágy - lényegét
tekintve -'- minden korosztály alapvető tulajdonsága. A csecsemökre vonatkozóan
ismeretes a pszichológia megállapítása: "Az anyjuktól hosszú ideig távol tartóz
kodó gyermekeknél például sajátos ártalmakat vettek észre ... Ezek a leggondo
sabb ápolás és gondoskodás mellett is - kizárólag az anyához fűződő személyes
érzelmi kapcsolat hiánya míatt - gyengébben fejlődtek, könnyebben megbeteged
tek stb:" Ez az állítás szélsőséges esetekben is beigazolódott. "Bizonyítást nyert
például, hogy börtönben, szerető anya közelében élő gyermekek sokkal egészsé
gesebbek és jobban fejlődnek, mint luxuskörűlmények között élő társaik, akik
meg vannak fosztva az anyai szeretettől.v" A család "fészek-biztonsága" azonban
nem kevésbé pótolhatatlan a növekedő gyermek, majd a serdülő lelki fejlődése

szempontjából. Hiánya "elsorvasztja a gyermek érzelmeit és érdeklődését a kül
világ iránt. A korai gyermekkorban, a személyiség-fejlődés kezdeti szakaszán
ugyanúgy meg kell tanulni és gyakorolni a szeretet elfogadását és adását, akár a
járást, a beszédet vagy a manípulációt, Ha ez az »érzelmí tanulás« nem követ
kezik be, akkor a kialakuló személviség összeszűkültebb, önzőbb, infantilisabb lesz
a normálisnál", s ez gyakran neurotikus vagy krímínálís következményekkel jár4•

Végül a felnőtt férfi és nő harmonikus egyéniségének is nélkülözhetetlen feltétele
a kiegyensúlyozott családi légkör: A beteljesült női természethez hozzátartozik az
anyaság, a férfiéhoz az apaság felelőssége. Bennük is él az egzisztenciális megér
tés- és szeretetigény, az "otthon" meghitt levegője utáni. vágy. Az urbanizáció, a
társas kapcsolatok elszemélytelenedése pedig csak fokozza a bensőséges, meleg csa
ládi közösség utáni igényt mind a serdülőben'', mínd a feínőttben. Mindezek alap
ján a társadalomkutatók többsége lényegében pozitív tendenciát fedez fel a csa
lád társadalmi helyzetének megváltozásában. és nem annyira szerepvesztésről,

mínt szerepeltolódásr6l szeret beszélni: a korábbiakban a család energiáit má
sodlagos feladatok kötötték le, amelyek mellett maga az egyén is háttérbe szorult,
ma e szerepek átadásával mánden erejét elsődleges céljára, a személy beteljesí
tésére fordíthatja.

A hagyományos keretek oly erős támaszai voltak a patriarkális családnak,
hogy a személyes kapcsolatok elmélyülése nélkül is biztosították annak tartósságát.
A házasság és család stabilitásának e .Jcülsö" - a társadaírni keretek által nyújtott
- biztosítékai azonban a körűlmények megváltozásával együtt megszűntek. A kül
sö összetartó erők megszűnésével a mai család tartósságát a belső erőknek kell
biztosítaniuk. Ezek pedig nem tárgyszerű feladatokban, vagy hagyományokban,
hanem csak a személyes kapcsolatban találhatók meg: régen a házasság a csa
lád szolgálatában állt. Az egyén érdekei annyira a háttérbe szorultak, hogy a há
zastárs-választásban is a nagycsalád érdekei döntöttek. (Amint láttuk, a nagycsa
lád nyújtotta keretek gondoskodtak azonban a házasság stabilitásáról is.) Ma a
magában élő, magára utalt - csupán szülőkből és gyermekekból álló - "kiscsa
ládok" korát éljük. Itt a házasságon múlik, hogy rnilyen lesz a családi élet. Nincs
már összetartó közösség, tradíció; nincsenek rokonok - "testvércsaládok" - akik
segíthetnének az esetleges feszültségek levezetésében. A kiscsaládnak önmagában
kell minden problémát megoldania, s ez csak az elmélyült személyes szeretetben
valósítható meg. Soha nem volt oly nagy szükség a házastársak közti szolidárisan
személyes kapcsolatra, mint ma, amikor ez a házasság egyetlen komoly összetartó
ereje, (Természetes, hogy azok a házasságnak nevezett kapcsolatok, amelyek egye
dül a szexualításon alapulnak, nem lehetnek hosszú életűek.)

A családi életben is a személyes kapcsolatoknak kell uralkodniuk. Ennek azon
ban előfeltétele az önzés fokozatos leépítése. A személyes, önzetlen feltárulás és
odaadás a feltétele annak, hogy mind az anya, mind az apa megtalálja emberi
beteljesülését a szeretetben és a nevelésben, illetve a gyermekekért, a családért
való munkában, (Hangsúlyozottan fontos nevelői szerepe van az apának is; a férti
természete igényli ezt a. feladatot.) A helyes nevelés a személyességen és önzetlen-

160



ségen alapszik. A gyermek számára a családnak és a szülőknek kell megterem
teniük a személyes rejtettséget, biztonságot, szeretetet. Ugyanakkor azonban a
szü1őknek önzetlenül kell segíteniök gyermeküket, hogy szabaddá váljon, bizonyos
értelemben saját szüleivel szemben is. Csak az ilyen önállóaágra nevelt gyermek
lesz képes egy jövendő - magára utalt - kiscsalád alapítására.

A legbensőségesebb családi kapcsolatokon túl a mai család tartósságának
fontos feltétele a külső kapcsolatok személyesebbé válása. Az ember társas ter
mészete a szűkebb családon kívül, szélesebb körű találkozásra vágyik. A nagy
családban adva volt erre a lehetőség, a kíscsalád azonban gyakran egyedül áll a
világban. A társas igény megoldását szelgálják és a kiscsaládok életében nagy
jelentőséggel rendelkeznek az úgynevezett "családközösségek". A családközösségek
olyan baráti társaságot alkotó családokból állnak, amelyek elmélyült, testvéries
kapcsolatot létesítettek egymás közt. E közösség mindazt a támogatást megadhatja
a kiscsaládnak, amit az valaha a nagycsaládtól kapott. Társaságot és segítséget
nyújt a fiatal szülők számára, akiknek a kisgyermekek miatt korlátozott a mozgás
Iehetőségük. A magára utalt kiscsaládban a feszültség könnyen robbanáshoz ve
zethet. A családközösség tanácsain és biztatásain kívül már létével is levezeti a
káros energiákat. Jelentős a közösség fennállása a családnak abban a fázisában
is, amikor lezárult a nevelés, a gyermekek "kirepültek". A házasságnak erről a
szakaszáról eddig azért nem beszéltek, mert a gyermeknevelés megközelítően a
szülők egész életét lefoglalta, illetve a nagycsalád szerepet és feladatokat adott
az időseknek is. A helyzet azonban e téren is megváltozott. Összefoglalva meg
állapíthatjuk, hogy a jövő családjának sorsa a személyes kapcsolatok elmélyü
lésén múlik.

A válás

A II. vatikáni zsinaton nagy feltűnést keltett E. Zoghbi egyesült görög
melchita érsek hozzászólása, aki helytelenítette a katolíkus egyház merev há
zasság-felfogását. Javasolta, hogy Róma vizsgálja felül és ismerje el az ortodox
egyház gyakorlatát, amely - sok egyházatyával. például Szent Vazullal vagy
Aranyszájú Szent Jánossal együtt - bizonyos körűlmények között megengedi az
újraházasodást. Hasonlóan nyilatkozott - a Kathpressnek adott interjúban 
lVIaximos V. Hakim pátriárka. Hangsúlyozta, hogy az ortodox egyház jelenlegi
gyakorlatát követte tíz évszázadon át a római egyház is. Valóban, az első év
ezred egyházatyát, helyi zsinatai, sót pápáí is megengedték bizonyos körülmé
nyek között az új raházasodást. John Wright amerikai kuriális bíboros az U. S.
News and World Report című lapnak a közelmúltban adott nyilatkozatában utalt
a lehetőségre, hogy a pszichológia és pszichiátria új meglátásait felhasználva,
az egyház esetleg továbbfejleszti a házasság Ielbonthatatlanságára, illetve a
válásra vonatkozó jelenlegi álláspontját.

A házasság felbonthatatlanságáról a katolikusok közt általában elterjedt el
képzelés véglegesnek és megváltoztathatatlannak gondolja a jelenlegi helyzetet. Rö
vid eszmefuttatás is elegendő azonban ahhoz, hogy belássuk: a házasságról, illetve
a válásról alkotott képünkhöz a jelen egészen új meglátásokat adott hozzá 
hangsúlyozta B. Primetshofer Linzi [ogászprofesszor, Krisztus és az egyház taní
tásához akkor leszünk hűek, ha -- a Szentírás és az egyház mindenkori tanítá
sának szellemében - a jelen helyzetet értelmezzük. Melyek tehát azok a szem
pontok, amelyeket a házasság felbonthatatlansága szempontjából figyelembe kell
vennünk? .

Amíg a feudális kor társadalmi adottságai következtében a házasságban hát
térbe szorult a személyes szempont, érthető volt a társadalom és az egyház
szemlélete, amely szerint a házasság első és legfontosabb célja az utódok létre
hozása. Az is érthető, hogy a katolíkus házasságjog, amelyet a patriárkális csa
lád korában fogalmaztak meg, teljes egészében ennek a kornak házasságképére
épít, amely szerint a házasság fő célja a gyermek. Ezért köthet már 14 éves nő,
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illetve 16 éves férfi házasságot, mert biológiailag érett. Ezért érvénytelen a.
házasság, ha egyik fél alkalmatlan a gyermeknemzésre (impotens). S végül azért.
az első testi kapcsolattal "fejeződik be", és - csak azután! - válik felbontha
tatlanná a házasság (consummatio), mert - úgy vélték - ezáltal mínden meg
történt, ami a házasság lényegéhez tartozik. A jelenben azonban egyre nagyobb
súlyt kap a házasság perszonális oldala, mondhatnánk korunk házasságának leg
fontosabb tényezője. A II. vatikáni zsinat. is hangsúlyozta .- az eddigi joggal.
szemben -, hogy a házasságnak az utódok létrehozásával egyenlő értékű célja
cl házastársak egymást kiegészítő személyes találkozása (Egyház a mai világban
49,50). Ha ezt komolyan vesszük, akkor nemcsak a házasságkötés minimális kor
határát kell a biológiai érettség helyett a személyes érettség korához alkalmaz
nunk, de a házasság többi feltételét is. Akkor bizonyára nemcsak abban az eset
ben mondható ki egy házasság érvénytelensége, ha valaki "biológiailag impo
tens", hanem olyankor is, ha "lelkileg impotens", azaz pszichológiailag alkalmat-
lan a házassági személyes életközösség létrehozására. (A lélektan szerint vannak
ilyen sérült lelkű emberek.) Eszerint a házasság nem a testi, hanem sokkal inkább a.
lelki kapcsolat létrejöttével "fejeződik be" és válik felbonthatatlanná.

A házasság felbonthatatlanságáról alkotott képünk másik fontos összetevője

az a kérdés, hogy mik a feltételei a szentség létrejöttének, Az elterjedt szem
lelet szerint az egyházi esküvő - hacsak nincs kifejezett külső akadálya 
minden esetben kegyelmet közöl, és létrehozza a felbonthatatlan életszövetséget.
E mágikus színezetü szentség-Ielfogás elfelejtkezik arról, hogy a szentségí jel
csak akkor válik hatékonnyá a kegyelem által, ha a felvevő hittel, Krísztus.
igényeinek megfelelőerr járul a szeritség vételéhez. Ezzel a hibás szemlélettel
függ össze az a lelkipásztori magatartás, amely abban éli ki buzgóságát, hogy
lehetőleg míndenkinek ki akarja szolgáltatní a szentségeket. A házasság esetében
ez tragédiákhoz vezet: egy-egy komolytalan - azaz valójában nem is szentségí
- "házasságkötés" miatt a második és esetleg már komoly házasságkötés - a
fennálló jog alapján - többnyire lehetetlenné válik. Ezért a lelkipásztoroknak
különös gondot kell fordítaniok arra, hogy csak azokat eskessék meg, akik va
lóban Krisztusban akarnak házasságot kötni. Az egyházjogásznak pedig ismernie
kell azokat, akik ma templomi házasságot kötnek. Tény az - amit számtalan
felmérés igazolt -, hogy többségüknél egyáltalán nem jön létre a szeritség..
Ezért meg kell kérdeznünk: tartható-e ma az az ismert egyházi házasságjogi
alapelv, hogy bizonytalanság esetén míndíg fel kell tételeznünk a házasság szent
ségének létrejöttét (c. 1014)? A jelen helyzetet - a fiataloknak a házasságról
alkotott felfogását - ismerve, az ellenkezőjét kell mondanunk.

Mi a helyzet akkor, ha a szentségi házasság valóban létrejött? A teológusok'
szerint ez a kérdés sincs lezárva. Kétségtelen, hogya szentségí házasság Isten
akaratából felbonthatatlan: "amit Isten egybekötött ember szét ne válassza!", azaz:
az egyháznak sincs joga felbontani. Ha valaki megsérti Krisztusnak e parancsát,
súlyosan vétkezik, éppen úgy, mínt aki egy másik szigorú parancsot sért meg.
De az emberi hiba esetéri Jézus lehetőséget adott a megbánáara. Ezért ma
számtalan lelkipásztor, teológus és moralista felteszi a kérdést: helyes-e, ha az'
egyház elzárja a szentségek vételétől azokat az újraházasodottakat, akik megbán
ták tettüket. E magatartásnak ellentmond a bevett lelkipásztori gyakorlat is: ha
például a második házasságból gyermek születik, s az első gyermektelen volt,
egyetlen lelkivezető sem tanácsolhatná azt - már a gyermekek miatt sem -,
hogy az elvált fél hagyja el új családját. Azt az ellenvetést szekták tenni, hogy
ebben az esetben is fennáLl az első házasság "szentségi köteléke". Ez az állttás
azon a téves elképzelésen alapul, amely szerint a házasság szentsége által vala
milyen valóságos - szinte materiálisan elképzelt - felbonthatatlan kötelék jön
létre a felek között. Ezzel szemben kérdezzük meg, mi a házasság? "A házasság:
szentsége - a hivatalos Katolikus Katekizmus meghatározása szerint - maga
a keresztény házasok közöttí érvényesen megkötött kapcsolat, amely a házas
feleknek kegyelmet közvetít, hogy az egymás és a gyermekek iránti kötelessé
geiket teljesíthessék" (437. p.). A házasság szentsége - köteléke - tehát nem.
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valami rnísztíkus, megfoghatatlan dolog, hanem a házastársak szeretetkapcsolata,
illetve' az ehhez járuló isteni támogatás. De vajon fennáll-e még a szentségí "kö
telék" akkor, ha a szeretetkapcsolat jóvátehetetlenül felbomlott? A mai teológu
sok jelentős része nemmel válaszol.

Mondanivalónk lényegét nem értené, aki úgy vélné, hogy a fenti gondolatok
a házasság felbonthatatlansága ellen irányulnak. Éppen úgy nem értené, mint
az olyan ember, aki azt állítja, hogy a keresztények megkönnyítik a gyilkossá
got, mert a gyónásban feloldozzák a gyilkost. Kétségtelen, hogy a kifejtett teoló
giai szempontok gyakorlati alkalmazása olyan problémák egész sorát vonja maga
után, amelyek mindegyíke külön megfontolást kíván. Éppen ezért az egyházi veze
tés lelkipásztori bölcsességétől függ, hogy az elméleti szempontokat hogyan al
kalmazza a gyakorlatban,"

A magány

Gyakran beszélnek, írnak a családról, házasságról, de annál kevesebbet a
házasságon kívül élők problémáiról. A házasság keretein kívül élők tábora szoci
ologtaílag kisebbséget alkot - kezdte előadását H. Stenger a Lelkipásztori Kon
ferencián -, de a ma sokat hangoztatott humánus elvről - a társadalmi ki
sebbség védelméről - e téren sem feledkezhetünk meg. Ez a társadalmi réteg
pedig a közvélemény közömbössége, illetve lekícsínylése és nyomása alatt szenved.
A helytelenül általánosító ítélet az "abnormális, elferdült, patologikus" jelzőket

süti rá az egyedül élőre, anélkül hogy megnézne az ilyen állapot indítékait,
amelyek nagyon széles skálán helyezkedhetnek el, a legellentétesebb szempon
tokból eredhetnek. A magányos élet motívuma lehet az odaadá szeretet - pél
dául idős szülők, vagy betegek ápolása - éppúgy, mínt személyes csalódás, a
házasságtól való félelem, szervi betegség vagy perverzió. Ugyancsak lényeges kü
lönbségek vannak köztük a családi állapot vagy akor szempontjából. Vannak
nőtlenek és hajadonok, özvegyek, elváltak vagy leányanyák - a legkülönbözőbb

korosztályokban. Természetesen van gyógyításra szoruló, patologikus eset is so
raikban, de ilyen előfordul a házasságra lépők között is, és ezért még senki sem
általánosíthat. Az amerikai pszichológus E. H. Eriksen mondja, hogy az embernek
képesnek kell lennie a nemi odaadásra, de az ettől való tartózkodásra is. Ezt tár
sadalmi szinten is el kell ismernünk az emberről.

Különösen nehéz a nők helyzete. Társadalmunkban a nő értékelése családi
állapotától függ. A házasságban élő nő akkor is tekintélyesebb amagányosnál,
ha rossz a házassága. Az egyedülálló nő helyzete rendkívül nehéz, hiszen termé
szeténél fogva is nehezen viseli el a magányt: a férfinél nagyobb intenzitással
vágyik a családi élet után. Ezt igazolja az a tény is, hogy a magányos nők ön
gyílkosságí aránya háromszorosa a magányos férfiakénak. A kérdés súlyára utal
nak a számok: az NSZK-ban 8,3 millió férjnél levő nő mellett 3,8 millió 35 és
65 év közöttí magányos nő él, közülük 1,3 millió hajadon, 1,2 míllió özvegy és
0,5 millió elvált.

Mi a megoldása a - nem patologikus okokból származó - magányos élet
nek? Az ember személye, társas természete beteljesülésre vágyik, meg kell talál
nia tehát az ösztönök szublimálásának a rnódját. Az "agglegény-természet" szub
Iímálatlan szex:ualitásról, megoldatlan szernélyíségről árulkodik. A magányos em
ber legfontosabb feladata, hogy ne zárkózzék be önmagába. Imádságai, elmélke
dései, szentségí élete - ha katolikus - mínd a szeretetben való feltárulás állo
másai legyenek. Ugyancsak alapvető emberi tulajdonság a "létrehozni-akarás", a
generatívitás, Az érett házasság feltétele, hogy a szülők természetéből fakadjon
szülő voltuk és az új generáció elfogadása. A generatív igény megoldást találhat
a másokért végzett, másokon segítő munkában, A magányosoknál éppen azért
különös gondot kell fordítani arra, hogy a nekik megfelelő - számukra betelje
sülést jelentő munkakörben tudjanak dolgozni. Az egyedülállókkal való tö
rődés - most az előzőkkel szemben ide számítjuk az öregeket is - a lelkipász-
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torkodásnak és a keresztény közösségnek is feladata. Segélykiáltáshoz hasonlít
az adat, amely szerint az öngyílkosságok több mint 50%-át magányosok követik
el, noha a népességben való arányuk sokkal kisebb ennél. A lelkipásztor ne
csak a szülők vagy gyermekek életéről, feladatairól beszéljen, hanem az egye
dülállókról és az irántuk való magatartásról is. Az egyházközségnek éreztetnie
kell a magányosokkal, hogy ők is a közösség tagjai: vegye körül őket elismerés,
tisztelet és gondoskodás. Éreztetni kell velük, hogy szerepük van a közösség éle-:
tében. Kapjanak feladatokat, amelyeket teljesíteni tudnak. Nekiik van legnagyobb
szükségük a teljesítmény felmutatására. Nagy mértékben a közösségen múlík,
hogy a magukban állók megtalálják-e helyüket a társadalomban, és így megta
lálják-e önmagukat.
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VICH SZABOLCS

A CSALÁDTERVEZÉS
LELKIISMERETI VÁLSÁGA

A felelősségteljes családtervezést Ininden esetben sokoldalú mérlegelés előzi

meg. A szülők figyelembe veszik anyagi helyzetüket, a már meglévő gyermekek
nevelésével járó gondot, fizikai és pszichikai teherbíróképességüket. lakásviszonyai
kat, egészségi állapotukat, életkorukat és még számos egyéb körülményt, a hivő

katolikusok a gondviselő Isten kegyelmi erejét is. Ez a felmérés legtöbbször nem
szorítkozik kimondottan a gyermekek számának meghatározására, hanem spontán
együtt jár a házastársak közötti dialógusból fakadó egyéb erkölcsi mérlegelések
kel. De a szülők döntéseire hatással lehet saját szüleik véleménye (mert például
jelentős szerepet vállalnak unokáik felnevelésében), ismerősök, barátok, munkatár
sak elismerő vagy lenéző, gúnyos megjegyzései, olyan intézkedések, amelyek kü
lönféle juttatásokban részesítik a több gyermekes családokat, a szülő anyákat, il
letve azokat a szülőket, akik meglévő vagy születendő gyermekeikre való tekin
tettel szociális kedvezményekben részesülnek.

A gyermekek ideális számával kapcsolatban ugyan megállapítottak már több
általános szempontot, például hogy a több gyermekes családokban könnyebben fej
lődik ki a gyermek szociális tudata, másrészt hogy a szülők örömmel és szeretettel
várják gyermekük születését, s ne érezzék nyűgnek, tehernek, mert ez károsan hat
vissza a gyermek személyíségének kifejlődésére. A konkrét esetek azonban azt is
bizonyítják, hogy a sok gyermek önmagában még nem biztosítéka a közösségí lég
körnek, ha ugyanakkor az anya elhanyagolja gyermekeit, mert gondozásuk, neve
lésük helyett nyilvános szereplésre, társadalmi elismerésre vágyik inkább. S ennek
vajon mí lehet az oka? Talán nem kap elég megbecsülést, szeretetet, elismerést
férjétől, rokonaitól? Vagy érzékenyen érintik a közszájon forgó csodálkozó, sőt

nemegyszer kimondottan bántó megjegyzések?
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