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Osszetartozás a
családban
A Vigilia idei körkérdése legkedvesebb hittitkomról, a "szentek
egyezségéről" szól. Most mégis arra gondoltam, hogy nem általá
ban írok arról, mit jelent számomra a .Krisztus titokzatos testéről"

szóló tanítás és misztérium, hanem az összetartozás sokkal termé
szetesebb formájáról, a családi összetartozás jelentőségéről a mai
magyar társadalomban. Ezt az összetartozást evezredeken át a leg
alapvetőbbnek, megkérdőjelezhetetlennek tartották, azonban a mai
individualista szemlélet azt próbálja sugallni, hogy mindenkinek
önállóan kell felépítenie önmagát. A család, a szülő ugyan egyelő

re még szükséges a gyermekek világrahozatalához. de Ameriká
ban szinte elvárás a korai elszakadás az otthontól. A gyermekek és
szűlők, a házastársak kölcsönös felelősségvállalásátegymásért egy
sokkal lazább, lehetőleg minél kevesebb elkötelezettséget jelentő

távolságtartás kezdi jellemezni. A házasság, a család válsága ennek
az ideológiának a következménye ma világszerte. Hiszen akkor, ha
két fiatal eldönti, hogy egy életre társai lesznek egymásnak, és hogy
gyermekeket szeremének. a két család génjei fizikailag is egyesül
nek. A gyermekek a szó legszorosabb értelmében a két család, a
két család őseinek testi és lelki örökségét hordozzák magukban.
Tehát a gyermekvállalás fejezi ki legnyilvánvalóbban az összetarto
zás megtestesülését, egymás és a közös jövő elfogadását, az abba
vetett bizalmat. Hogyan áll a mai magyar társadalom a gyer
mekvállalás, a gyermekekkel kapcsolatos attitűdök tekintetében?

A legújabb Demográfiai Évkönyv (2002) szerint 2002-ben a
magyar népesség fogyása 1000 lakosra számítva -3,5, ez azt je
lenti, hogy 2002-ben 36 029 fővel fogyott a magyar népesség. Ez
az adat ismét rosszabb, mint a 2001. évi 35 136 ezres fogyás. A
népességfogyás 1999-ben 48 565 fővel tetőzött, ehhez képest a
200l-es évre 13 429 fővel csökkent a fogyás. Utoljára 1980-ban
volt pozitív ez az arány, azóta lényegében folyamatos a népesség
csökkenése, azonban 1992-ben lépte át először a 30 ezret. Ilyen
mértékű népességfogyás csak a Baltikum országaiban, Oroszor
szágban, Ukrajnában, Bulgáriában tapasztalható. A szomszédos
országok közül Szlovákiában (-0,3), Szlovéniában(-O,4), Csehor
szágban(-1,5) is sokkal jobb a helyzet.

A népességfogyással kapcsolatban a rendkívül súlyos, úgyne
vezett halálozási krízis jelenségével és lehetséges okaival vi
szonylag sok - de nem elég - tanulmány foglalkozik, azonban
sokkal kevesebb figyelem irányul a gyermekszám, az élve
születések arányának csökkenésére. Sokan meg is kérdőjelezik

930



ennek a kérdésnek a fontosságát, hiszen ebben a tekintetben a
civilizált országokban világjelenségről van szó. Elég azonban
csupán a nyugdíjrendszer és az egészségügyi ellátó rendszer
csőd közeli helyzetére gondolnunk ahhoz, hogy megértsük, ha
egy országban nem születnek gyermekek, nem lesz olyan réteg,
aki az időseket eltartsa.

Ha a teljes termékenységi arányszámot hasonlítjuk össze, ak
kor nálunk valamivel jobbak a mutatók, mint régiónk szomszé
dos országaiban, vagy Spanyolországban, Olaszországban, azon
ban azért itt is a sereghajtók közé tartozunk. A termékenységi
arányszám azt jelenti, hogy az adott év kor szerinti születési
gyakorisága mellett egy nő élete során hány gyermeknek adna
életet. Ez az arány 2002-ben nálunk 1,31 volt, tehát száz 45 évnél
fiatalabb nőnek 131 gyermeke született, Csehországban 114, Len
gyelországban 129, Olaszországban 120, Spanyolországban 126,
de az USA-ban 203, Franciaországban 190, Norvégiában 178,
Svédországban 157.

Az alapvető kérdés az, hogy milyen tartalékaink vannak a
gyermekszám, a gyermekvállalás növelésére? Számos vizsgálat
bizonyította, hogya magyar társadalom még mindig család és
gyermek központú, ebben a szomszédos országokkal összevetve
is jelentősen jobban állunk. Ez azt is jelenti, mint legutóbbi vizs
gálataink is bizonyítják, hogy igen alacsony, 45 év alatt a teljes
népességben mindössze 2% azoknak az aránya, akik egyáltalán
nem szeretnének gyermeket, és jelentős különbség van a kívánt
és a végül megszülető gyermekek száma között.

A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérésünk ered
ményei alapján megvizsgáltuk, hogya 45 évnél fiatalabb magyar
nők és férfiak hány gyermeket szeretnének, és milyen pszicholó
gia és társadalmi tényezők segíthetik, illetve akadályozhatják
ezeknek a várt gyermekeknek a világra jövetelét. A felmérés 18
év felett képviselte a magyar népességet nem, kor, 20 megye és
150 kistérség szerint. 2002-ben 12 643 személyt kérdeztek ki az
erre kiképzett védőnők otthoni interjú formájában.

A népesedéspolitika alapvető céljának kellene lennie, hogy
segítse azoknak a gyermekeknek a vállalását, akiket a szülők

kívánnak, de egyelőre még nem születtek meg. Ez a szám ma
Magyarországon lényegesen magasabb, mint a megszülető gyer
mekek száma. 45 év alatt, a Hungarostudy 2002 felmérés ered
ményei szerint a nők és a férfiak esetében ez az arány 2,14 illet
ve 2,13 lenne, tehát száz fiatal 214 gyermeket szeretne. Az isko
lázottság ténylegesen negatív kapcsolatban áll a gyermekválla
lással, tehát a megszülető gyermekek száma magasabb az ala
csonyabb iskolázottságú rétegekben. Érdekes és pozitív módon
azonban mind az iskolázottabb nők, mind a férfiak több gyer
meket szeretnének, mint a kevésbé tanultak, ennek megvalósítá
sában kellene őket segíteni.
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Költő, író, műfordító

A mai magyar társadalomban a gyermeket vállaló nőkre ne
hezedő lelki és anyagi terhek súlyát jelzi, hogy rnind életminősé

güket, mind munkaképességüket rosszabbnak minősítik, mint
gyermektelen társaik. A társadalomnak feltétlen kötelessége,
hogy ezen a helyzeten segítsen, hiszen a fiatal nők vállalják a
legnagyobb népgazdasági gondokkal fenyegető nyugdíj és
egészségügyi krízis megelőzését. A gyermeket vállaló férfiak
életminősége, egészségi állapota ezzel szemben jobb, mint gyer
mektelen társaiké, és kompetensebbnek érzik magukat. Szakítani
kellene azzal a felfogással, hogya gyermek vállalása elsősorban

és csupán a nő ügye, "hobbija", hiszen a férfi személyiségfejlő

dés szempontjából a gyermekvállalás még fontosabbnak tűnik.

Mind a gyermekvállalás, mind a kívánt gyermekszám legszo
rosabb kapcsolatban azzal van, hogya fiatalok nehéz élethely
zetben mennyire számíthatnak házastársukra illetve élettársukra.
Ezért a bizalom, a megbízhatóság erősítése a felelős gyermekvál
lalás alapvető feltétele. Erre azért is különös szükség volna, mert
a középkorú vagy idősebb népesség életminőségénekigen fontos
tényezője, hogy mennyire számíthatnak gyermekeikre. Számos
vizsgálat szerint a gyermekes szülők tovább élnek. Érdemes vol
na ezt a szempontot is hangsúlyozni a fiatalok számára, mielőtt

még nem késő világra hozniuk az elhalasztott gyermekeket. Eh
hez azonban a társadalomnak, a munkahelyeknek minden segít
séget meg kellene adnia a fiataloknak, és általánossá kellene ten
ni azt az attiűdöt, hogy minden gyermek megszületése mind
annyiunk közös ügye, érdeke és öröme.

Itt nálunk jégcsapok...
Itt nálunk jégcsapok, a Szentföldön pálmafák, az ember legalább
este, éjjelenként, ha szabad ég alatt jár, tekintetével kapaszkodik a
csillagokba. A Karácsony egyszerű és legkegyesebb gondolata a
színhelyé, Betlehemé, Názáreté, az emberi bölcsőé Istennek. Jöjj
Teremtőnk, lásd milyen kemény bölcsőt kínál neked, ha közéjük
leszállsz, elkeveredsz, ez a szerencsétlen vagy túl szerenesés te
remtményed, az emberiség. Mint a saját hideg hegyi vagy forró si
vatagi gyerkőceinek.Nem a fogadtatás ilyen - hanem, hogy csak
ilyen telik az embertől. A világ maga volt a jászol, az volt a ke
mény akkor is. A bűnök tüskéi, tövisei, kiálló szegei teszik azzá.
Lakhatatlanná és fekhetetlenné. Amikor már elviselhetetlen, úgyis
a csillagokba kapaszkodsz, legalább abba az egybe, a betlehemibe.
Mert hát abban a különös, különleges világdarabban: a jászolban
ott aranylik egy kis enyhület, irgalom a leghitetlenebbek számára
is, hát még azoknak, akik úgy emlegetik menny és föld találkozá
sának eme színhelyét, hogy Szentfőld! Hiszen azóta, hogy eljött a
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