
retet csak úgy lehetséges, ha a másikat, akit valóban szeretek, Istenben szeretem."
(G. Marcel) A szerétet benső világossága és feltétlensége az igazán Egyetlent, az
örökkévalót elővételezi, ízlelteti meg és közvetíti. '

A legtöbb ember a szeretet testi kapcsolatában érzi meg végességét, pillanatnyi
korlátait. Aki csak saját feltörő vágya ismételt kielégítésének kalandját keresi, az
sohasem jut ki saját vágya csapdájából, körben jár, mint Don Juan. Ha viszont
testi kapcsolatában a szeretet mélyebb jelentését keresi, akkor egy pillanatnyi le
mondásban találkozhat a Másikkal, mint személlyel - aki nemcsak kielégülése tár
gya - és megismerheti az ő önzetlen áldozatosságát is, így mindketten megsejtik a
boldogság titkát. De egymásnak megnyíló valóságuk még a legmagasabb fokon is csak
önmagába visszatérő áramlást jelent, ha a "pillanat végtelensége 'nem tárja fel a
Végtelenség pillanatát" (Italo Calvino).

A nemi élménynek nemcsak tudatalatti, hanem tudatfeletti rétegei is vannak.
Ezzel emelkedik fel az élet szükségszerű funkciója az őt megillető emberi értéleszint
re. Hisze'n éppen itt találkozunk a természet olyan ősi jelrendszerével, amelyet
ugyan mindenki átél, de kevesen ismerik meg teljes értelmét. "Az öröm mindíg
azon remény ígérete, hogy a vágy elérheti célját, a tökéletesség teljes kibontakozá
sát. A nemi vágy nem egyszerűen kíelégülésre vár, hanem egvben homályos vára
kozás valami quasí-Abszolútra." A misztikusok csak ezzel a nyelvezettel képesek ki
fejezni benső élményeiket, az isteni élet eksztatikus örömét, amelyet lelki eljegyzés
nek, benső egyesülésnek, lelki házasságnak írnak le (Maréahal).

Ha az emberlét minden mozzanatában teljesebbre vár, akkor éppen az élet ál
landó genezise utal legátélőbben az ősforrásra és Eredetre, hogy feltárja az örök sej
tésünk kapuját, és elvezessen az örök Örömök Teljességéhez, akit mi Istennek ne
vezünk.

SZAKONY FERENC

A MODERN CSALÁD SZEREPE
A Humanae Vitae enciklika szerínt a család, a házasság nem a véletlen követ

kezménye, vagy öntudatlan természeti erők fejlődésének terméke, hanem a Teremtő

bölcs intézménye, hogy szeretetének terve megvalósuljon általa az emberek között,
~H. V. 8.) A család jelentősége minden korban központi volt. Alapos tudományos
felmérések bizonyítják, hogy a jelen és a jövő társadalmában egyaránt fontos szere
pet fog betölteni. A közösségí társadalom aaemberelcmagánéletét, a családi életet
szorosan összekapcsolta a társadalmi haladással, ezért a család intézményének [elen
tőségoc még növekedett is. Megszilárdításával és a család iránti felelősségérzet felkel
tésével kapcsolatos problémák a tudományos kutatás fontos feladatává váltak. A
modern ember ismerni akarja azokat az erőket, amelyek éreztetik hatásukat a csa
lád életében, hogy megfelelő módon befolyásolhassa azokat, ha szükséges, - ellen
súlyozásukra, kiiktatásukra lépéseket tehessen.

A ·HAGYOMANYOS CSALAD. Az emberiség történetének legnagyobb részére
a tradicionális "nagy-család" volt jellemző. Belső szerkezete és hierarchiája ott gyö
kerezett az akkori társadalom osztály- és rétegszerkezetében, tekintélyuralmi rend
jében. Gazdasági funkciói egyenesen következtek a magántulajdonra épült gazdasá
gának nagyobbrészt árutermelő. kisebbrészt naturál jellegéből. E családtípus gazda
sági és társadalmi léte erősen kötődött. a termelőeszközök magántulajdonához: az
uralkodó rétegeknél a tőkés és feudális magántulajdonhoz. a középen elhelyezkedő

osztályoknél és rétegeknél a parasztgazdasághoz. kísíparl műhelyhez, üzlethez,
vagyis a jobbára saját vagy családi munkán alapuló kismagántulajdonhoz. A feudális
berendezettségű .magy-család" termelő és fogyasztó is volt egyúttal. Léte önellátó
egységként fogható fel. A családtagok egész élete a család keretein belül zajlott le.
A gyermeknevelés, a munka, a szórakozás, betegek ellátása, az élelmiszerek előállí

tása és konzerválása, a ruhaneműek előállítása szövés-fonás és egyéb módon, a ru
haneműek tisztítása, sőt magának a szappannak a főzése is családi körben történt.
Az apai vezetésű tradicionális család túlsúlyban volt a termelőeszközökkel nem ren-
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de1kezö szellemi foglalkozásúak és a lakosság jelentős részét alkotó ipari munkásság
körében is. Meglehetősen pontosan elkülönültek a családon belül a sajátosan férfiúi
és női szerepek. A feleség pénzügyi szempontból többnyire ki volt férjének szolgál
tatva. A házasságok létrejöttében, a házastárs kdválasztásában nagy szerepet ját
szottak az anyagi motívumok.

A Ialusí nagycsaládot egység, erős közösségí összetartás jellemezte. A családot
a tulajdonában levő földnek az adott technikai szinten szükségszerű közös megmű

velése. s bizonyos fokig a családi birtok felaprózódásától való félelem tartotta ösz
sze. Ezért szervezetileg is az ebből fakadó igények határozták meg. így tehát a
család termelési funkciója strukturálisari is alakftotta ezt a formáelót. Az együtt élő

több nemzedék munkáját általában egységesen irányította a családfő, nemkülönben a
családi jövedelem elosztását is, amelynek mértékét azonban elsősorban a mezőgaz

dasági beruházások kívánt mértéke - a földvásárlástól az állatvásárlásíg - hatá
rozta meg.

A családi kötelékben végzett munka, a családi jövedelemben való részesedés té
nye és Irányitottsága természetesen alapot adott a családtagok magatartásának más
vonatkozású irányítására is. Könnyen belátható. hogy az ilyen típusú család szük
ségképpen a tradicionális falusi társadalom rendjét, normáit, elvárásait adta tovább
tagjainak. Hogy mennyire a földhöz, a mezőgazdaságí munkához kapcsolódott ez a
családtípus és annak egész gondolkodásmódja, arra nagyon jellemző az ipari forra
dalom kezdetén tanúsított magatartásmód. A család fiatalabb, munkabíró férfitag
jai közül többen az iparban helyezkedtek el, de fizetésüket továbbra is a családfőnek

adták át. aki a mczőgazdaságí beruházásokat tartotta továbbra is elsősorban szem előtt

a mezőgazdaságon kívül dolgozó családtag jövedelmének felhasználásakor is. (Vö.:
Hill, Reuben: Decision Maleing and the Family Life Cycle. In: Social Structure
and the Family. Prentice HaH, Englewood Cltff's, 1965. 116. p. - Ogburn, Wi!!imn F.:
The Family and its Functions. Recent Social Trends. Report of the President's Re
search Committee on-Social Trends. New York-Köln; 1960.661. p. - Litwak, Euaene:
Extended Kin Relations in an Industrial Demoeratic Society. Social Structure and
the Family. London, 1970. - Chesser, Eusiaee: The Sexual, Marital and Family Re
Iatáonshins of the Enallsh Woman. New York, 19fj9. - E. Szabadu: Studies on Fer
tility and Social Mobility. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1964. - Fél Edit: A nagycsa
lád és [ogszokásaí a Komárom megyeí Martoson. Budapest, 1944. Kisalföldi Közlemé
nyek, 1/2. - Morvay Judit: Asszonyok a nagycsaládban. Magvető. Budapest, 1956.)

AZ IPARI FORRADALOM HATÁSA. A család az ipari forradalom és a váro
siasodás következtében nagy átalakuláson ment át. Az iparosodás, a városiasodás kez
detben kicsi, de egyre erősebb hatást tudott gyakorolni a hagyományos "nagy-csa
lád" tagjaira, a tagokon keresztül az egész családi struktúrára, Megindult egy fejlő-

, dési folyamat, amely a hagyományos önellátó nagy-családból a modern "kis-család"
felé vezetett, A tradicionális "nagy-család" funkcióinak nagy részét egy nagyobb
emberi közösség, a társadalom fokozatosan átveszi és végzi. Kezdetben a funkcióit
vesztő nagycsalád tagjai gyanakodva nézték és idegenkedve fogadták a társadalom
szolgáltatásaít, Később azonban megszerették és belátták, hogy sok esetben olyan ma
gas színtű szolgáltatásra a régi nagycsalád nem is lenne képes, mint amit a tár
sadalom nyújt. (Kórházi betegellátás, balesetbiztosítás stb.)

Míg a hagyományos család minden tagja közösen a családon belül végezte mun
káját, addig az iparosodás következtében általánossá kezd válni a családon kívüli
munka, mégpedig egyre általánosabban a család minden felnőtt tagja számára. Ez
a tény önmagában is nyitottabbá teszi a családot a különböző társadalmi hatások szá
mára, amelyek egyre mélyebben érintik funkcióinak ellátásában. Nem kétséges,
hogy az ipari fejlődés bizonyos fokán az ipar munkaerővel való ellátása nem old
ható meg másképpen, mint a nők tömeges foglalkoztatottságával. Mivel a nő is dol
gozik, vagy dolgozhat, így kevésbé függ anyagilag a férjétől, s társadalmi kapcsola
tai a munkahely és munka révén is kiszélesednek..

Megállapítható a rokoni kapcsolaitok lazulása tis. Az iparosodással és az urba
nizációval az emberi kapcsolatok egyre több vonatkozásban elszemélytelenednek, Sok
olyan szolgáltatás, amely eredendően rokoni segélynyújtásen alapult, társadalmivá
válik, ily módon csökken a rokoni egymásrautaltság foka és intenzitása. A modern
'család nem javakat termelő, hanem sokkal inkább fogyasztó egység. Ez a tény egy
magában is gyökerestől felforgatta a régi családi rendet. A védelemnek, elsősorban az
élet- és egészségvédelemnek a funkciója is csaknem teljesen átszál1t a, társadalmi
szervezetekre.

659



A MODERN CSALAD TfPUSA. Az iparosodás, városiasodás, a modern technika
és kultúra korának egyre inkább elterjedt családtípusa a "kis-család", amely a szü
lőkből és nem házas gyermekeikből áll. Az idős házaspárok nagyobb része külön
álló lakásban és háztartásban, gyermekettől függetlenül él. A múltban a házasságok
létrejöttében, a házastárs kiválasztásában nagy szerepet játszottak az anyagi motí
vumok, Nem állíthatjuk, hogya modem korban ezek már nem játszanak szerepet a
házastárs kiválasztásában. Egy jól berendezett lakás, egy autó kétségtelenül meg
növelheti a "személyi varázst", - azonban ezek jelentősége összehasonlíthatatlanul
kisebb, mínt a régi típusú családban volt a földnek vagy a különféle örökségeknek.
A házasságok zöme két, saját keresettel rendelkező ember között jön létre. A há
zasságkötő nők 80-83%-a folytatott kereső tevékenységet az 1970. évben. Ez lényeges
külőnbség a múlthoz viszonyítva, amikor a nők többsége csak a háztartásban, leg
feljebb szülei gazdaságában dolgozott a házasságkötést megelőzően. Ez így van ná
lunk, Magyarországon is.

Két önálló keresettel rendelkező ember házasságkötéskor ma nyilvánvalóan más
elképzeléssel indul neki a családi életnek, más elvárásai vannak egymással szem
ben, mint az ipari forradalom előtti időkben, a hagyományos család korában. Ek
kor általában csak a férfi rendelkezett saját jövedelemmel, társadalmilag elismert
munkakörrel. A múltban kialakult férj és feleség szerepek már nagyrészt elavultak.
A múltban a feleség pénzügyi szempontból többnyire ki volt férjének szolgáltatva, A
család tagjai a családfő, a férj révén kapcsolódtak a társadalomhoz, s ez határozta
meg mindenkinek a családon belüli szerepét is. A mai, két kereső által alapitott csa
ládban fontos a házastársak anyagi egyenrangúsága, és hasonlóan lényeges, hogy
mindkét fél kereső tevékenysége míatt egyaránt kapcsolódik a társadalomhoz. A, nő
kereső-tevékenységével együtt jár munkahelyén, Illetve a munkahelyhez közvétlenül
vagy közvetve kapcsolódva a családtól függettlen társas kapcsolatok sokasága. Ezek a
kapcsolatok a személyíség tevékenységi és érdeklődési körének gazdagodását hoz
zák magukkal, de ugyanakkor veszélyt is rejthetnek magukban, amennyiben a házas
társak elhidegűlését, érzelmi eltávolodását elősegítik.

Nem kétséges, hogy a nagy társadalmi változások lényegesen átalakították a csa
lád funkcióit, és ez gyakran feszültségeket teremtett a hagyományos elképzelés és
az új magatartás között, A családban egyes funkciók szinte teljesen megszűntek, A
kutatók többsége manapság ezt pozitív irányzatként értékeli, mert a hagyományos
család energiáit sokszor másodlagos feladatok megoldása kötötte la Manapság már
megkülönböztetünk alapvető funkciókat és járulékos funkciókat. Ma már tudjuk,
hogy il járulékos funkciók betöltésében a társadalom nagymértékben segitségére le
het a családnak A társadalom funkcióvállalása tulajdonképpen a családot és a ben
ne élő tagokat szolgálja,

A MODERN CSALAD JELENTÖSÉGE ÉS FUNKCIOI. Az elmúlt évtizedekben
a Nemzetközi Családtervezési Szövetség (IPPF) behato kutatásokat és felméréseket
végzett. Tényként állapíthatjuk meg, hogy világszerte megváltoztak a család hagyo
mányos formái és változott a családi élet tartama is. E hazánkban is bekövetkezett
változások azonban nem jelentik azt, hogy a modern gazdasági és társadalmi fej
lődés, az iparosodás, a városiasodás aláásták a család intézményét. A család a mo
dern korban sem veszítette el [elentőségét sem az egyén, sem a társadalom szempont
jából. Mint a család-demográfiai és család-szociológíaí, sőt a futurológiai kutatások
bizonyítják, a család a modern világban is társadalmunk alapsejtje, lényeges funk
cióinak ellátása alapvető fontosságú a mí társadalmunkban is. A család reproduk
ciós, gondozói, nevelői és érzelmi funkciói megmaradtak, sőt fokozott [elentőséget

kaptak az egyén és az egész társadalom javára. Az alapvető funkciók ellátása mel
lett a család jelentős összetartó erő gazdasági téren is, továbbra is elsőrendű egysége
a lakás és a háztartás közössége nyomán a fogyasztásnak. A bekövetkezett módosu
lások azt mutatják, hogy a család alkalmazkodni tud a változásokhoz, és mint tár
sadalmi intézmény alapvető jelentőségű maradt a XX. századi nagy társadalma,
gazdasági átalakulások után is. (Dr. Szabady E.: Társadalmi-gazdasági változások ha
tása a születésekre és a reprodukcióra. Dem, 1970. 1-4. - Harold Christensen: Hand
book of Marríage and the Famíly. Chicago, 1963-1970. - André Michel: Socíologle de
la famille. París, 1970. - Von Werdt J. D.: Díagnose und Prognose der Ehe aus
der Sieht der Famílíenberatung, "Familie in der Discussion", 2. Butzon Bercker. Ke
velaer, 1971. - Calvez J. Y.: Aspects polítíques et sociaux des pays en voie de déve
loppement, Dalloz. Paris, 1971. - Toynbee A.: CiMes on the Move. Oxford Univer
sity Press New York, 1970.).
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A REPRODUKCIÚS FUNKCIÚ. A család egyik legfontosabb funkciója a gyer
mekszülés és a nevelés. A házaspár önmagában még nem teljes család, nem telje
sen kibontakozott társadalmi alapsejt. A házaspárt csak a gyermekek teszik igazi
családdá. A gyermek szü1ése általában egybevág az egészséges nők vágyával is. Csak
nem általános érvényű törvényszerűségkéntmondhatjuk, hogy minden egészségesen
fejlődő, normális nőnek igénye a gyermekszülés, a gyermeknevelés. Már pusztán a
fogamzás, a terhesség és a szülés biológiai tényei is szükségesek a nő személyísé
gének harmonikus és teljes kibontakozásához. A nő hormonális egyensúlya is csak
akkor alakul ki véglegesen, ha gyermeket szül, A nőnek egyik legfontosabb funk
ciója a szülés, a szoptatás, a gyermekgondozás pedig egyik legnagyobb és legtermé
szetesebb öröme. A családok életében legnagyobb esemény a gyermekek születése.
Az emberek többségében mélyen él az utódok, a saját gyermekek utáni vágy, és a
gyermekek szempontjából a legmegfelelőbb, ha ez a vágya házasság, a család
kerete. között teljesül be. Az, hogya családok milyen rnértékben vállalják a gyer
mekszülést és a gyermeknevelést. fontos az egész társadalom számára. A család ko
rábbi funkciói közül a modern világban teljesen megőrizte, sőt monopolizálta a gyer
mekszülést, A házasságon kívül élveszületettek arányszáma fokozatos csökkenést
mutat. Hazánkban például a korábbi 8-9%-ról 50/o-ra csökkent. Még a jelzett 5% ese
tében is rendszerint olyan tartós életközösségekben bekövetkezett szülésekről van
szó, amelyek hamarosan legalizálódnak a szülők házasságával. A család a gyerme
kek születésével, nevelésével mind az egyén, mind a társadalom számára jelentős

funkciót teljesít. (Vö.: Ogburn William F.: The Family and its Functions. Recent
Social Trends. Report of the Presídent's Research Committee on Social Trends.
New York, 1969. - Goode N.: Die Struktur der Familie. Köln, 1960. - BehrmasuS, J.
- Corsa, L. Jr. - Freedman, R. eds.: Fertilityand Family Planning. A World
View. The University of Michigan Press. Ann. Arbor, 1969. 503. p. - Cool e A. J.:
Factors Associated With the Development of Low Ferúility: an Historic Summary.
United Natíons, World Population Conference. 1965. Vol. II. 205-226. p.).

Az utódok létrehozásának funkcióját a modern család keretei között egyre in
kább a családtervezés jellemzi. A hagyományos mezőgazdaságí termelésben a sok
gyermek felnevelése viszonylag kis terhet jelentett, ráadásul a gyermekek már egé
szen fiatalon dolgoztak, részt vettek a rnezőgazdasági munkában, és így munkaerőt,

jövedelmet adtak a családnak, A modern korban a városiasodás, iparosodás, az
életszínvonal fokozatos emelkedése, az iskolai képzésnek egyre inkább való meghosz
szabbodása növelték a gyermekek felnevelésével járó terheket. A gyermekek mun
kába lépése egy hosszabb képzési folyamat után, megfelelő szakképzettség birtoká
ban lehetséges. Igy az ön- és családfenntartáshoz saját munkájukkal aktívan csak
,egy későbbi korban kapcsolódhatnak be.

Maga a családtervezés nem jelent szükségképpen kevesebb gyermeket. A szü
letésszabályozás gondolata egyidős az emberiséggel. Az ipari forradalom, a demog
ráfiai robbanás előtti korban a csecsemő- és gyerrnekhalandóság, a népesség élet
-színvonala és ennek nyomán egészségi állapota annydra megtizedelte a népességet,
hogy a fennmaradás érdekében elsőrendű közérdek volt a biológiai maximumot
megközelítő születésszám. Az egészséges reprodukció csak így volt biztosítható. Ez a
mentalítás évszázadokon át begyökereződött az emberiség gondolkodásába. Ennek
a hagyományos családtervezésnek végeredményben a helyes értelemben vett repró
·dukció volt a célja. A modern korban a korszerű gyógyszerek, a magasabb élet
színvonal, a kulturáltabb életkörülmények hatására a csecsemő- és gyermekhalandó
ság csökkenni kezdtek, az ember átlagos életkora meghosszabbodott. Manapság
ugyanazt a reprodukciót, amit régebben csak a biológiai maximumhoz közel álló
(40-45%o-es) születésí arány-szám tudott biztosítani, - alacsonyabb születésszám is
biztosítja. A modern családtervezésnek is az egészséges reprodukció a célja. Dr.
Harsány! IstvúJn, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa a házastársak és a
születendö' gyermekek érdekeit, a társadalmi szükségleteket, demográfiai tendenci
ákat egyaránt figyelembe véve úgy láJtja, hogy a mai viszonyaink között ma az egy
családon belüli, az ideálisat megközelítő gyermeklétszám a kettő és a négy között
mozog. Az egyke csaknem törvényszerűen több problémát okozhat, mint a 2-'4 gyer
mek.

A II. vatikáni zsinat tanítása szerint a házastársak sajátos küldetését az emberi
'élet továbbadásában és felnevelésében kell látnunk. A házastársak keresztény fele
lősséggel töltsék be tisztüket. Isten iránti engedelmes tisztelettel, közös tervezéssel
-és igyekezettel alakítsák ki a maguk helyes álláspontját. Vegyék figyelembe saját
]uvukat, gyermekeik javát, - azokét, akik már megszülettek és azokét, akik még
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születní fognak, - mérlegeljék továbbá mind a korviszonyok, mind saját életkörül
ményeik-adta anyagi és szellemi létfeltételeket, végül pedig igazodjanak a közjó
szempontjaihoz a családjukban, hazájukban, sőt még az egyházban is. Minderról
végső fokon maguknak a házastársaknak keU döntenlök Isten színe előtt. Ami azon
ban gyakorlati eljárásmódjukat illeti, legyenek tisztában a keresztény hitvesek az
zal, hogy nem cselekedhetnek önkényesen. Az isteni törvény szerint tájékozódó lel
kíísmeretűkhöz kell ígazodniok, készségesen hallgatva az egyház tanítóhivatalára,
amely· az isteni törvényt az evangélium fényénél hitelesen értelmezi, (Gaudíum et
Spes; 50. A II. vatikáni zsinat rendelkezése az Egyházról a mai világban.)

Amióta a családtervezés általános társadalmi gyakorlat lett, a gyermekszülést
gondos mérlegelés előzi meg. A - mérlegelendő szempontok között anyagi, társadal
mi, kulturális, pszichológiai, egészségügyi stb. tényezők szerepelnek, de a döntést
jelentős mértékben befolyásolja a házastársak egymás közötti viszonya is. Ha ez a
kapcsolat szoros, érzelmekben gazdag, tartósságában mindketten feltétlenül bíznak,
s létrejött a család belső harmóniája, nagyobb a szülésí kedv, mintha mindez hiány
zik. Demográfiai szempontból a házasság alapvető funkciója az emberi nem fenn
tartása, Vagyis a család, az ember reprodukcíója, Az a társadalmi érdek, amely a
népesség valamilyen számához, illetve szaporodásához fűződik, egészséges és szi
lárd házassági, családi kapcsolatok létesítését és kialakítását követeli meg, mert a
család feladatának csak akkor tud megfelelni, ha a házassági együttéléshez szükséges
szeretet, kölcsönös megértés, bizalom, felelősségérzet kialakult. (Vö.: Dr. Hoóz Ist
ván: A házasságok stabilitásának hatása a házas nők termékenységére. Dem. 1970.
XII. évf. 95-109. p. - Louis J.-M. Sahuc: La morale catholique. est-elle humaine?
Bloud et Gay. Paris', 1970. - Gustave Martelet: L'exístence humaine et l'amour.
Pour mieux comprendre L'encyclique Humanae Vitae. Desclée. Paris-Tournaí,
1969. - Hans Göppert-Wolfgang Wickler: Sexualítát und Geburienkontrolle. Herder.
Freiburg. 1970.)

NEVELESI FUNKCIO. A család jelentősége a megszületett ember társadalmi
lénnyé válásában is igen nagy, noha ebből a szocializálódási folyamatból egyre na
gyobb részt vállal a társadalom is, különösen a bölcsődei, az óvodai és az isko
lai hálózat munkájával. A család szerepe ugyanis nem elsősorban a közvetlen isme
retközlés, - bár ez a funkciója sem hal el -. hanem sokkal inkább az érzelmi
közösségí jellegéből adódó érzelmi, jellemformáló nevelés. A modern társadalomban
egyre több feladatot lát el a közösség, mégis a különféle vizsgálati eredmények
alapján kitűnik, hogy a gyermek gondozásának és nevelésének legmegfelelőbb kö
zege lit család. A bölcsőde, óvoda, iskolai napközi otthon hasznos szerepet csak a
családdal együttműködve játszhat. A gyermeknek a családi gondozásra legnagyobb.
szüksége életének első éveiben van. Az annytra fontos érzelmi stabilitás a csecse
mőkorban alapozódik meg. A biztonságot adó szeretetteljes viszony az alapja a
gyermek emberi fejlődésének. A különböző országokban végzett vizsgálatok egybe
hangzó eredménye, hogy a gyermek egészséges személyíségének kialakulásában
feltétlenül szükséges, hogy valakihez teljesen kötődjék ebben a korban. Egy olyan
személyhez. aki vele megkülönböztetett figyelemmel és különleges érzelmi beálli
tottsággal foglalkozik. A családban nevelkedő gyermeknél ez a személy az anya.
akit nem helyettesíthet a legjobb gondozönö sem a csecsemőotthonban vagy ből

csődében, mert szükségszerűen több gyermekre oszlik el a :fligyelme, szeretete. Az
összehasonlító kutatások eredménye szerint a legjobban képzett gondozónők és a
legmodernebbül felszerelt otthonok mellett is bekövetkezhet a gyermekek személyi
ségének zavara, amelynek egyik jele az érdektelenné, passzívvá válás, a vissza
húzódás. Az anyjuktól hosszú ideig távol tartózkodó gyermekeknél például sajátos
ártalmakat tapasztalhatunk. Ezek a leggondosabb ápolás, gondoskodás mellett is
- kizárólag az anyához fűződő személyes érzelmi kapcsolat hiánya miatt - gyen
gébben fejlődtek, 'könnyebben megbetegedtek, nevelésüle később is több gondot oko
zott.· (Vö.: Kelemen L.: A pedagógiad pszichológia alapkérdései. Budapest, 1968.
146. o.).

A családban történő optimális nevelés csak abban az esetben lehetséges, ha az
anyák vállalják a gyermek otthoni nevelését, ellátását. Ahhoz, hogy gyermeküket a
kritikus években megfelelően tudják ellátni, egy időre abba kell hagyni munká
jukat a családon kívül. Az egyén szempontjából annyira fontos családi nevelés
biztosítását célozza nálunk a családi pótlékok és főképpen a gyermekgondozási se
gély bevezetése, (Vö.: Spitz R. A.: Das erste Lebensjahr. Stuttgart, E. KIett. 1967.
- Sherif, M.: Social Interaction, Chicago, Aldine Publ. Co. 1967. - Beach, A. F.:·
Sex and Behavior. New York, Willey. 1965.)
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A családban - még a nem éppen mintaszerűen élő családban is - van vala
milyen vonzóerő, ami semmi mással, a legjobb anyagi feltételek megteremtésével
sem pótolható. Ez az erő az érzelmi kötöttség. a családi fészek melegsége, bizton
sága. Az a biztos háttér, amely védelmet, menedéket nyújt a mindennapí életben
jelentkező veszélyekkel szemben. Nem véletlen, hogy az intézetekben nevelkedő

gyermekek színte meghatóan vonzódnak egy-egy őket gondozó nevelőhöz, vagy- pat
ronáló felnőtthöz, általában az olyan felnőttekhez, akik könnyen tudnak kapcso
latot találni velük.

A gyermeknek az anyanyelvet a család tanítja meg, amely a személyíségtei
lődés intellektuális, kognitív előfeltétele. A nyelv az emberi érrintkezés eszköze.
Nyelvi kommunikációs folyamatban alakul ki a személyíség szabályozó központ
ja, az éntudat. A kultúrára jellemző elemi szokásokat és viselkedésnormákat szín
tén a család alakítja ki a személyiségben, Ilyenek a táplálkozással. tisztálkodás
sal, öltözködéesel kapcsolatos szokások, víselkedésí formák is. A családban tanul
ja meg a gyermek a másik emberhez való viszonyulás elemi formáit: hogyan kell
és lehet a másik, ember kedvét keresni, hozzá alkalmazkodni, vele szemben meg
felelően viselkedni. A család a teljesebb emberség iskolája. A gyermekeket úgy kell
nevelni és tanítani, hogy felnőtt korukban teljes felelősséggel töltsék be hivatá
sukat, és a társadalom építő tagjai legyenek. A népes családok tagjai korán meg
tanulják a családi életben a közösségí élet fegyelmét, az egymáshoz való alkal
mazkodást, az egyéni érdek alárendelését a családi, azaz közérdeknek. Ahol több
a gyermek, ott ezek különböző jelleműek, és így kicsiben a társadalom képét
nyújtják.. Megtanulják egymást segíteni, támogatní, egymás hibáit elviselni, és ezt
il készséget a családon kívül hasznosít ják. (Vö.: Gaudium et Spes. 52. - Sherif,
M.: Social Tnteraction. Chicago, Aldine Publ. Co. 1967. - Rosen, V. H.: Introduetion
to Panel on Language and Psychoanalysis. International Journal of Psychoanalysis.
1969. Vol. 50. Part. 1. - Erikson, E. H.: Identíty, .Youth and Crisis. New York,

. Norton. 1968. - Shibutani, T.: Society and Personalíty, An Interactionist Approach
to Social Psychology, Anglewood Clíffs, Prentice Hall. 1961. - Güttner, G.: Iden

'tifikation als sozialpsychologische Verhaltenskategoríe, Heidelberg, Siddertatíon,
Karl Ruprecht Untversitat. 1968. - Sears, R. R.-Ran, L.-Alpert, P.: Identdfi
cation and Child Reáring. Stanford, Stanford University Press. 1965.)

A családon belüli nevelés, szocíalizáció eredménye a szernélyiség önmagáról
kialakított képzetrendszere, az identitáskoncepció ténye is. Ennek fejlődése a ser
dülőkorban.kritikus szakaszba ér, ekkor kerül ugyanis szembe a személyíség olyan
követelményekkel. amelyek a felnőtt ember előtt állnak és amelyekre a gyermek
kor nem készít fel eléggé. A családban ezért nagyon erősen kell kíépítení a szere
tet, a bizalom szálaít, szilárd és józan alapokat kell lerakni a nevelésben, a
gyermekekkel való kapcsolatban, mert csak ebben az esetben tudnak a gyermekek
a serdülő- és felnőttkor krítíkus helyzeteiben megfelelően dönteni. A családi neve
lés által, a szülőktől látott példaadás által válik a gyermek alkalmassá a felnőtt

korban a helyes döntések kialakítására. A család szelgáltatja a megfelelő erkölcsi
normákat, az szilárdítja meg a gyermeki lélekben, hogy mít szabad és mit nem
szabad tenni. A jogi és erkölcsi tilalmak akkor hatnak csak igazán, ha azt nem-

. csak tanulta a gyermek, hanem a családban megvalósulva látta és érzelmileg is
elfogadta. A gyermekben így alakul ki a megfelelő erkölcsi és magatartási minta,
normarendszer, amely a különböző helyzetekben eligazítást nyújt. (Vö.: Bondy, C.:
Puberttit als soziokulturelles Phánomen, Frankfurt am Main, 1962. - Zwingmann.
C.: Zur Psychologie der Lebenskrisen. Akademische Veríagsgesellschaft, Frankfúrt
am Main, 1962. - Beach, A. F.: Sex and Behavior. New York, Willey. 1965. 
Güttnerj G.: Identífíkatíon als sozíalpsychologísche Verhaltenskategoríe. Heidelberg;
Siddertation, Karl Ruprecht Universiüit. 1968.).

Beach A. F. szerint a pszichoszexuális identitás, vagyis a normális nemi beál
lítódás, vágy és érzelemdmamíka, a nemi viselkedés kialakulása szintén a családon
belüli szocializáció terméke. Más kutatók is rámutatnak, hogy a szexuálds viselke
dés alapja csak részben' biológiai jellegű, valójában igen összetett építmény,
amely rendkívül bonyolult folyamatban fejlődik ki. Szerepet játszik benne mín
den szocializácíós forma: az anya és a gyermek kapcsolata, a családban tapasztalt
belső biztonságérzet. a modellhatás és annak szereptanító, motiváC'iókeltő effektu
sa, a másik emberhez való viszonyulás formái stb. A lányokat és a fiúkatis a ve
szélyektől hatékonyari megóvni csak a helyes neveléssel lehet, beleértve a szexuálls
nevelést is. A fenyegetés, riasztás vagy a lányra való "vigyázás" eredménye na
gyon kétséges. A lányok erkölcsi züllését előídéző okok között az első helyen li
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rossz családi körülmények állnak. A szerelem vulgarizálása, váltakozó testi kap
csolatokra, periférikus élvezetekre történő leszűkítése rossz példákat adhat a ser
dülöknek. A család funkciója megtanítani a gyermekeket az érzelmek, a tiszta sze
relem tiszteletére. Ha felismerik a józan határokat, akkor belső igényük lesz, hogy
okosan, szépen, értékesen éljenek. Ehhez szükségük van a család öntudatos ma
gabíztosságára, harmóniára, a lélek nyugalmára és derűjére, a jó és rossz meg
ítélésének képességére. Ezt semmi más nem biztosíthatja, mint az otthon, a sze
rető családi közösség, A mai ifjúság nem jobb és nem rosszabb, mint minden idők

ifjúsága volt, de veszélyeztetettebb. Ezért nem ő a felelős. A veszély elhárításának,
a káros behatások ellensúlyozásának a leghatásosabb eszköze a bensőséges családi
közösség, (Vö.: Beach, A. F.: Sex and Behavíor. New York, Wí lley. 1965. - Winch,
R. F.: Identification and i ts Farniltal Deterrninants, Bobbs-Merrí ll, Indianapolis,
1962. - Suchman, E. .4..: Medical Sociology, A Selectíve View. New York, The
Free Press. 1968.).

A MODERN CSALÁD ÉRZELMI FUNKCIOJA. A család központi szerepe
nem szűnik meg a modern korban sem a gyermekkor végén, amikor az egyén szá
mára a szocialízácíó nagyjából befejeződik. A sikeresen szocíalizált felnőtt em
bernek is alapvető szükségletei vannak. A felnőtt ember is igényli a gyermekhez
hasonlóan az érzelmi biztonságot. Szüksége van arra, hogy érezze, tapasztalja,
hogy tartósan és biztosan szeretik. Nem pozíciója, hatalma vagy a rendelkezésére
álló anyagi javak míatt, hanem önmagáért. Az ember szerétetvágya kiolthatatlan,
'mással nem helyettesíthető.

Alapvetően szüksége van az embernek arra, hogy állandóan kedvező vélemény
nyel legyenek róla. így tud boldog lenni, így tudja képességeit megfelelő módon
kibontakoztatni önmaga és az egész társadalom javára. Az identitásérzés fontos
ságát a modern kutatások hangsúlyozottan kiemelik. A megbecsülés, elismerés, si
kerélmény hozzátartoznak a boldog emberi élethez. Ehhez a két lelki jellegű

szükséglethez hozzátartozik a .véd'elem igénye a környezetből (hivatal, gyár, köz
lekedés, munkatársak stb.) származó konfliktusokkal, nehézségekkel szemben.

Mindezeket az alapvető szükségleteket az úgynevezett elsődleges csoportok elé
gíthetik ki. Az intim személyes kapcsolatokkal és együttműködéssel jellemzett el
sődleges csoportok (primary groups) közül míndíg a család volt a legfontosabb.
Ugy látszik azonban, hogy a modern kor a többi elsődleges csoportok (baráti kö
rök, munkatársak, szomszédok stb.) szerepét, erejét és képességát az egyén ilyen
írányú védelmére fokozatosan csökkenti és háttérbe szorítía. Ezzel szemben a csa
lád - vitathatatlan funkcióvesztései ellenére - ezt a szerepet változatlanul, sót
talán fokozódva látja el. A család jellege a modern korban fokozatosan társa
sággá, baráti jellegű kapcsolattá vált a családtagok számára. Ez jellemző nemcsak
a szülőknek egymás közti kapcsolatára, hanem a szülők és a gyermekek közti vi
szonyra is. (Vö.: Broom, L.-Selznick, Pli.; Socíology. New York, Harper and Row.
1963. - Burgess,. E. W.-Locke, H. J.-Thomas, M. M.: The Family. From insti
tution to companionschip. New York, American Book Comparty. 1963. - Ogburn, W.
F.: The Family and Its Functions. Recent Social Trend in the United States. New
York, 1963.). .

A felnőtt embernek házastársától, gyerinekeitől kell megkapnia az igényelt sze
retetet, megbecsülést, védelmet, vigasztalást. Hasonlóképpen a gyermekeknek is
egymástól és szüleíktől, Természetesen ez nem megy önmagától minden esetben.
Erre a szerepre tudatosan fel kell készülni, és felkészíteni a gyermekeket. A pár
választás már ennek tudatában történjék. Az élet egyéb területein az egyénben fel
gyülemlett feszültségek a családban feloldódhatnak. A család szerepe az ember ér
zelmi egyensúlyának biztosításában a modern időkben egyre jelentősebb lett. De
van-e megfelelő alkalom, idő a házastársak számára, hogy egymás dolgait kellőképpen
megismerjék. segítséget nyújtsanak egymásnak, amikor az együttlétek ideje sok csa
ládban a reggelt és az esti órákra korlátozódik? Ezekben az órákban legtöbbször
nagyon nehéz megteremteni a meghittség melegét, a személyes érdeklődést, a kö
zösen átélt élmények varázsát. Sok helyütt a reggel az elkésés izgalmaitól felfo
kozott ideges légkörben telik el, a késő délutárit a háztartási munkák, a még be
nem fejezett iskolai feladatok és a gyermekek kikérdezése veszik igénybe. Vacsora
után a tévéműsor és a lefekvés következik. A vacsorát sokszor az édesanya ezve
dül készíti el a konyhában. A televízió képernyője előtt hangtalanul kell ülniük a
felnőtteknek is meg a gyerekeknek is. A szülők még szerencsésebb helyzetben van
nak, mert a gyermekek lefekvése után megbeszélhetik egymással problémáikat. De
ha a gyermek számára nem biztosítjuk az alkalmat erre, akkor ugyan mit ér szá-
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mára az ilyen családi "együttlét"? Ha a családtagok alig beszélgetnek egymás
sal, meglehetősen felszínesek az ismereteik egymásról, életükről, küzdelmeíkröl,
problémáikról. A gyermekek tulajdonképpen nem Ismerak szüleik munkáíát, alig
tudnak valamit szüleík gyermekkoráról, életéről. A gyermek, akivel szüleí "idő

hiány" miatt nem foglalkoznak rendszeresen, érzelmileg elmagányosodík, s elér
kezhet az az idő, amikor már nem is kérdez, tökéletesen-'elidegenedett szüleitől.

Ilyenkor már nehéz megtalálni az utat, a hangot lelkéhez, problémáíhoz, A gyer
mekeknek, különösen a serdülőkorban. a rohamosan fejlődő modem világban mín
dennél jobban szükségük van a felnőttek szavára, higgadt magyarázatára, hiszen
gyakran a legellentétesebb információk tömkelege zúdul rájuk az iskolából, a te
levízióból, a rádióból, amozikból, színházakból, folyóiratokból, könyvekből és nem
utolsósorban a barátok révén. Felnőttnek sem könnyű eligazodni ebben a világban.
Fiatalnak, magára hagyva, szinte reménytelen. S minél fejlettebb lesz a társada
lom, minél korszerűbbele életviszonyai, annál nehezebb benne eligazodnluk az ifjú
generációknak, ha nem segítik, vezérlik lépéseiket okosan, türelemmel, tapintat
tal, megértéssel és sok-sok szerétettel a felnőttek, elsősorban a család, a szülők,

Enélkül könnyen zűrzavar, kavarodás, torzkép alakulhat ki a gyermek gondolat
és érzelemvilágában. Egyedülállónak, elszigeteltnek, magárahagyottnak érezheti ma
gát az életküzdelrneiben, sőt még a családban is. A szülő és a gyermek között
a viszony akkor harmonikus, ha a gyermeknek is lehet önállö véleménye, s azt
meg is hallgatják, tiszteletben tartják. Ha kell vitatkoznak vele, de míndenkép
pen őszinték hozzá,

A hazai és nemzetközi statisztikai adatok szerint ma nem több rnint napi 4-5 órát
tölt együtt a család - az alváson kívül. A számítások és a tapasztalat szerint en
nek nagy részét igénylik az otthoni, háztartással kapcsolatos tennivalók. Ezek zö
me ma még a nőre, az anyára hárul. A gyermekek 80-82%-!nak mindkét szülője

dolgozik üzemben, gyárban vagy hivatalban. Tény, hogy az együtt töltött időt nő

velni csak rendkívül nehezen lehet. A rendelkezésre álló kevés időt is lehet azon
ban intenzíven, célszerűen együtt éltölteni. Nagyon elhibázott és naiv dolog lenne
a nevelés hatását csupán az együtt töltött órák számával mérní, A hangsúly a
tartalmon van. Mindent kárpótolhat egy vasárnapi ebéd, a hétköznapok közös ét
kezései, vagy néhány perc, - ha alkalom nyílik a meghitt, őszinte beszélgetésre a
család szerétetteljes légkörében. Ne feledjük: a szeretet olyan tőke, amiből egy
életen át erőt meríthet a gyermek és a felnőtt egyaránt. A felnőttnek. nem leeresz
kednie kell a gyermekhez, hanem magához emelni. Emberszámba kell venni, aki
nek van saját véleménye, terve, problémája, akárcsak egy felnőttnek. Beszélni kell
vele élményeiről és terveiről. Találja meg a maga helyét és lassanként ismerje
fel a helyes arányokat a maga és a többi ember viszonyában. Érezze, hogy a csa- 
ládnak megbecsült tagja, ahol szeretík, tisztelik és védik, - de ugyanakkor ko
rántsem a központja. Alkalmazkodnia kell más személyekhez, mások igényeit tisz
teletben kell tartania. A gyermek érezze: a világ jó, érdemes benne felnőni.

A gyermek számára a szülők szava közvetíti a valóságoti. Nem volna helyes,
ha a gyermek kedvéért álcáznák, megszépítenék a valóságot. A gyermeknek a ne
hézségeket, a szülei küzdelrneit, harcait is látnia kell, ez is hozzátartozik az élet
hez, a realitáshoz. Látni fogja, hogy nemcsak neki vannak küzdelmei, problé
mái, hanem a szüleinek is. Ez az őszinte légkör, a közös harc bensőséges és sze
rétetteljes kapoccsá válik a szülő és a gyermek között. A kudarcok ellenére is
érdemes küzdení nemes célokért. Ha megvalósul ez a légkör a családban, akkor
a nap fénypontja lesz a családi közösség meghitt, vidám beszélgetése, ahol az em
beri szív őszintén kitárhatja magát. A gyermek már korán látja, tapasztalja, át
éli, hogya család milyen nagy örömök forrása a meleg emberi kapcsolatok által.
Hamar megsejtheti az ifjú, hogy a "férfi miért hagyja el apját és anyját, és mí
ért ragaszkodik feleségéhez" (Gen 2,24). A családban átélt szeretetteljes, bizalmas
légkör modellként szerepelhet az ő [övőbelí házassága boldogságához. Mindezt
azonban nem lehet ösztönösen megvalósítani. Tudatos felkészülés, önfegyelem, al
kalmazkodás; a szeretet aprópénzre váltása szükséges ehhez. A megfelelő és he
lyes jegyesoktatásnak igen nagy jelentősége és szerepe van itt. A kívánatos csa
ládi légkör kialakulásához a megfelelő magatartásformák elsajátítása, tudatos gya
korlása döntő jelentőségű lehet ezen a téren.

A család életciklusának harmadik szakasza az, amikor a gyermekek már fel
nőttek, házasságra léptek, külön családot alapítottak. A múltban azoknak az
öreg házaspároknak a többsége, akik megérték azt az időt, amikor valamennyi
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gyermekük felnőtt, - általaban együtt lakott valamelyik felnőtt, házas gyerme
kével. A többgenerációs nagycsalád ma is előfordul, [elenlegi formája azonban új
tényezők hatására alakult ki. Létrejöttében a legfontosabb szerepe a Iakáshlány
nak van. Ez a helyzet gyökeresen" eltérő a múltbeli többgenerációs családi víszo
nyoktól, amelyeknek egyik legfőbb jellegzetessége az volt, hogy a család mínt
termelői egység is működött.. A mai nagycsaládoknál ez csak kivételes esetekben
fordul elő. Az idős házaspárok legnagyobb része különálló lakásban és háztartás
ban, gyermekeitől függetlenül él. Az ő életükben a házastársi kapcsolat különös je
lentőséget kap az aktív kereső tevékenység abbahagyása után, a nyugdíjazáskor.
A házastársi együttlét ettől fogva napi 24 órán át tart és az egész életrendet a
családon belül kell kialakítani. Ez az átállás sem megy mindig zökkenő nélkül. Er
re is készülni kell. Ez a korosztály is igényli a szeretetet, a megbecsülést, az ér
zelmi melegséget. A család mint elsődleges, intim jellegű csoport sok tekintetben
pótolhatatlanul alkalmas az egyén érzelmi stabilitásának, a szélesebb társadalmi
kötelékek számára is jelentős pszichikai kíegyensúlyozottságának biztosítására.

A rokonságnak a modern korban összehasonlíthatatlanul kisebb a jelentősé
ge, mint a múltban, amikor a kisebb települési egységekben a vérrokonok egymás
közelében maradtak és rendszeresen érintkeztek. Manapság az oldalági rokoni kap
csolatok meglazulása, elhalványodása tapasztalható, viszont az egyenesági leszár
mazottakkal való érintkezés ma is erős és az öregek számára rendkívül jelentős.

A még kereső, munkaképes öregek, tőlük külön élő felnőtt gyermekeiket anya
gilag és munkával is támogatják. Unokáik gondozásában, nevelésében részt vál
lalnak. Ez a segítség nemcsak a fiatalok számára jár haszonnal, hanem az öregek
öntudatát, közérzetét., is kedvezően befolyásolja. Később, az öregedés' előrehalad
tával megváltozik a segítés iránya: az öregek szorulnak rá gyermekeik támogatá
sára, majd gondozására. A szülők öregség, betegség vagy más természetű szük
ség esetén váló támogatásának feladatait a kiterjedt társadalombiztosítási és
nyugdíjrendszer jelentős mértékben a társadalomra hárította ugyan, de ezzel még
nem küszöbölte ki a család szerepét az ilyen családtagokról való gondoskodásból
vagy anyagi támogatásukból. A tapasztalat azt mutatja, hogy a társadalom gondos
kodása mellett jelentős feladatok hárulnak a beteg vagy elöregedett ember csa
ládjára is, nem beszélve a más természetű szükségben megnyilvánuló segítésről.

amelynek legtöbb esetére a társadalombiztosítás nem terjeszthető ki. A beteg~;('g

ben, öregkorban különösen megnyilvánuló érzelmi és általában pszichikai jellegű

igények kielégítése feltétlenül a családra koncentrálódik. Ezek ellátása legmegtele
lőbben a családban történhet, ahol a fizikai értelemben vett ellátás, ápolás mel
lett adottak a lelki, érzelmi vonatkozású gondviselés feltételei is. (Vö.: Hill,
Beuben: Decision Makíng and the Family Life q'fcle. Social Structure and the
Family. Prentice Hall, Englewood Cliffs. 1965. - Goode, N.: Die Struktur der Fa
mílie. Köln. 1960. - Calvez, J. Y.: Aspects polítiques et sociaux des pays en
voie de développement. Dalloz. Paris, 1970.)

A történelem azt mutatja, hogy a társadalom folyamatai sok tekintetben ala
kítják a család struktúráját, szereprendszerét, funkcióit, - jelentőségét, központi sze
repét azonban nem szüntetik meg. Sőt egyes jelenségek ana mutatnak, hogy az
otthon keretei kőzött folyó családi életnek fokozódik a jelentősége. A modern
"kis-család" fontos szerepet tölt be az egyén és a társadalom szempontjából egy
aránt. Egyes kutatók szerint van ebben talán valamiféle "menekülési" momentum
is, visszahúzódás a sok tekintetben elszemélytelenedő körülményektől, az át nem
fogható, át nem látható problémáktól a kisebb, indívíduálisabb, érthetőbb környe
zetbe. Táplálja ezt a tendenciát bizonyos fokig a technika is, a szórakozási lehető

ségeknek az otthonba való vitele, az otthon fokozódó kényelme, gépesítése, fel
szereltsége. Nem kétséges, hogy a társadalom egyre több olyan funkelót vagy fel
adatot vállal magára, amelyeket eddig teljes egészében vagy nagy részében a csa
lád teljesített. Ez lehetővé teszi a család más vonatkozású, sokkal Inkább lénye
géből fakadó, humánusabb tartalmú feladatainak jobb ellátását, a család szere
tet-közösség, érzelmi-közösség jellegének melegebbé, intimebbé válását. A család
funkcióinak számszerű csökkenése az adott társadalmi feltételek keretében egyre
inkább sokirányú minőségí kiteljesedésre vezetett. A hagyományos család egyes
funkcióinak átvállalásával a társadalom valójában az egyén boldogulását, képes
ségeinek, lehetőségéinek fokozott kibontakoztatását akarja előmozdítani. A modern
"kis-család" élete szép, érdemes benne élni. Alkalmas arra, hogy a teljesebb ember'
ség iskolája legyen. (Gaudium et Spes. 52.).'

666


