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Össze fog la ló: Írá sunk egy kva li ta tív kutatás ered mé nye i rõl szá mol be, mely az át ala ku ló
csa lád fo ga lom, a vál to zó csa lád for mák po li ti kai meg íté lé sét és tár sa dal mi ha tá s a it kí ván ta
fel tér ké pez ni. A po li ti kai és gaz da sá gi dön tés ho zók kö ré ben ké szült in ter júk se g ít sé gé vel
ér tel mez ni kí ván tuk a kü lön bö zõ el ve ken ala pu ló csa lád po li ti kai meg fon to lá sok cél ja it és
in do ka it, a dön té sek hát te ré ül szol gá ló csa lád fel fo gás jel lem zõ it, va la mint a kor mány za ti/ál -
la mi csa lád po li ti ka és munkaerõpolitika il lesz ke dé sét a fér fi-nõi egyen jo gú ság el vá rá sa i -
hoz. La i kus vá la szo ló ink kö ré ben pe dig azt vizs gál tuk, hogy a csa lád tag ok éle tét a
gya kor lat ban mennyi ben be fo lyá sol ják a po li ti kai és gaz da sá gi dön tés ho zók csa lád dal kap -
cso la tos in téz ke dé sei. Ered mé nye ink azt mu tat ják, hogy a két faj ta adat köz lõi kör meg szó -
lal ta tott jai vá lasz adói sze re pük kü lön bö zõ sé gé nek meg fe le lõ en a fel ve tett kér dé se ket ugyan 
más és más mó don kö ze lí tet ték meg, még is az egyes kér dés kö rök re le van ci á ját te kint v e a
csa lád po li ti ka egé szé nek ha son ló ér tel me zé sé vel ta lál koz hat tunk. A fér fi ak és nõk esély -
egyen lõ sé ge, a csa lád for mák vál to za tos sá gá nak el is me ré se vagy el len zé se, a csa lád és a
mun ka har mo ni zá lá sá nak kér dé se, a nõk fog lal koz ta tott sá gi ará nyá nak nö ve lé se mint eu ró -
pai el vá rás és egyút tal mint a mél tó és egyen ran gú élet egyik fon tos fel té te le hát tér be szo rult
a ter mé keny ség és a gyer mek vál la lás de mog rá fi ai kér dé se i hez ké pest.

Kulcs sza vak: csa lád po li ti ka, esély egyen lõ ség, csa lád és mun ka össze egyez te té se,
gyer mek vál la lás

A 20. szá zad má so dik fe lé tõl ked ve a csa lád tár sa dal mi in téz mé nyé nek funk ci ói
több szö rö sen át ala kul tak. A klasszi kus fel ada tok kö zül a kö zös gaz da sá gi ter me lés, az
idõ sek rõl való gon dos ko dás vagy a sze xu á lis élet meg re gu lá zá sa ve szí tet tek ko ráb b i
sú lyuk ból. A mo dern ál lam ren ge teg sze re pet át vál lalt a csa lá dok tól: mun ka he lyet és
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nyug dí jat biz to sít, va la mint el sõ sor ban az ok ta tá si in téz mé nyek ré vén a szo ci a li zá ci ó -
ban is ko moly részt vál lal. Ma a csa lád ta lán leg fon to sabb funk ci ó ja az ér zel mi és a bi -
zo nyos szin tû anya gi biz ton ság meg te rem té se a csa lád tag ok tár sa dal mi
mû kö dõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben. A csa lád funk ci ó i nak meg vál to zá sá val a
csa lád fo ga lom is ki szé le se dett, azaz a ko ráb bi idõ szak ok tól el té rõ en ma már nem
olyan egy ér tel mû, hogy mit ne ve zünk, ne vez he tünk csa lád nak.

A csa lád fo ga lom ki szé le sí té sé hez sok fé le té nye zõ já rult hoz zá köz vet len és köz ve tett 
mó don. Ide so rol ha tó töb bek kö zött a há zas ság in téz mé nyé nek tár sa dal mi presz tízs vesz -
te sé ge, a kü lön fé le sze xu á lis ma ga tar tás for mák irán ti en ge dé keny ség nö ve ke dé s e, il let -
ve a vá lá sok el ter je dé se. A vá lá sok, az új ra há za so dá sok, a há zas ság kö tés nél kü l i
együtt élé sek kö vet kez té ben el ter jed teb bé vál tak az egy szü lõs csa lá dok, il let ve a kü lön -
fé le át ala ku lá sok ré vén lét re jö võ össze tett csa lád for mák, azaz a klasszi kus nuk le á ris csa -
lád mo dern ko ri egyed ural mát fel vál tot ta a kü lön bö zõ csa lá di for mák plu ra liz mu sa. A
nõi mun ka vál la lás tér nye ré sé vel, az ott hon te rem tés és a gyer mek ne ve lés fel ada ta i  nak,
va la mint a há zi mun ka ne mek kö zöt ti el osz tá sá nak vál to zá sa i val meg kér dõ je le zõd tek és
– leg alább is rész ben – funk ci ó ju kat vesz tet ték a ha gyo má nyos nõi és fér fi sze re pek. A
nõk gaz da sá gi önál ló so dá sa szá muk ra is le he tõ vé tet te az önál ló jö võ ter ve zést, és a pár -
vá lasz tást is egy re ke vés bé be fo lyá sol ták a ko ráb ban csak egy fér fi part ner rel kö zö sen
meg te remt he tõ anya gi biz ton ság el éré sé nek szem pont jai. Mind eh hez a fe mi nis ta – és a
sze xu á lis – fel sza ba dí tó moz gal mak te rem tet ték meg az ide o ló gi ai hát te ret. A nõk tár sa -
dal mi önál ló so dá sá val pár hu za mo san ko moly ér ték vál to zá sok is le zaj lot tak: a tár sa da -
lom egy re in di vi du a li zál tab bá vált, ami gyak ran együtt jár a pár kap cso la tok szint jén is a
rö vi debb távú ha szon-ma xi ma li zá lás pre fe ren ci á já val, il let ve egy re gya ko ribb je len ség a 
hosszabb távú egyé ni ter ve zés – pél dá ul az egyé ni kar ri er-cé lok meg va ló sí tá sá nak elõ -
tér be he lye zé se – mel lett fe lü le te sebb pár kap cso la tok ki ala kí tá sa és fenn tar tá s a (Utasi
2004). To váb bá egy ki ter jesz tet tebb csa lád fo ga lom ki ala ku lá sá hoz hoz zá já rult a csa lá di
élet prob lé má i nak kri ti kus meg kö ze lí té se, pél dá ul a csa lá don be lü li erõ szak prob lé ma -
kö ré nek szen te lõ dõ egy re na gyobb fi gye lem, va la mint a kü lön bö zõ et ni kai cso por tok ra
jel lem zõ, a csa lá di élet ben is tük rö zõ dõ sa já tos sá gok egy re jobb meg is me ré se.

A csa lád fo gal má nak ki bõ vü lé sét ered mé nye zõ je len sé gek mel lett az is mert de -
mog rá fi ai fo lya ma tok kal – a né pes ség öre ge dé sé vel és a csök ke nõ csa lá don kén ti gyer -
mek szám mal, a há zas ság kö tés és a gyer mek vál la lás idõ pont já nak ki to ló dá sá val, az
egy sze mé lyes ház tar tá sok szá má nak nö ve ke dé sé vel – jel le mez he tõ vál to zá sok nagy -
mér ték ben ha tot tak a csa lá dok hely ze té re, a csa lá di sze re pek ala ku lá sá ra és – leg alább -
is bi zo nyos he lye ken – a csa lád po li ti kai meg fon to lá sok ra. 

Je len írá sunk egy kö zel múlt ban le foly ta tott ku ta tás ered mé nye i re tá masz ko dik. In -
ter júk ra ala po zó dó ku ta tá sunk ban a csa lád for mák vál to zá sa i nak tár sa dal mi ha tá sa it az
át ala ku ló csa lád és a csa lád tag ok tár sa dal mi mun ka meg osz tás ban el fog lalt he lye, a kü -
lön fé le mun ka tí pu sok és az élet mi nõ ség gel kap cso la tos at ti tû dök kap cso lat rend sze ré -
nek fel tér ké pe zé sé vel kí ván tuk vizs gál ni. A fõ kér dé sek közé tar toz tak a csa lád és az
ál la mi jó lé ti rend szer kap cso ló dá sai és a tár sa dal mi nemi sze re pek ala ku lá sá nak csa -
lád dal kap cso la tos vo nat ko zá sai. A ku ta tás ban a tár sa dal mi nemi (un. gender) di men -
zió azért is vált kü lö nö sen hang sú lyos sá, mert a nem zet kö zi ta pasz ta la tok alap ján a nõi 
rep ro duk tív funk ció nem csak a csa lá don be lü li nõi iden ti tá sok alap ja, ha nem az ok ta -
tás ban való rész vé tel és a mun ka vál la lás te rü le tén, il let ve a nõk tár sa dal mi sze rep vál la -
lá sá ban ál ta lá ban is meg ha tá ro zó je len tõ sé gû. 
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Ku ta tá sunk so rán te hát egy részt arra ke res tünk vá laszt, hogy a csa lád for mák és a
csa lá di élet vál to zá sai mi lyen ki hí vá so kat je len tet tek a ma gyar dön tés ho zók szá má ra:
a po li ti kai és gaz da sá gi dön tés ho zók ol da lán ér tel mez ni kí ván tuk a kü lön bö zõ el ve ken
ala pu ló csa lád po li ti kai meg fon to lá sok cél ja it és in do ka it, a dön té sek hát te ré ü l szol gá ló 
csa lád fel fo gás jel lem zõ it, va la mint a kor mány za ti/ál la mi szo ci ál po li ti ka ré szét ké pe zõ 
csa lád po li ti ka és a gaz da ság po li ti ka ré szét ké pe zõ munkaerõpolitika il lesz ke dé sét a
gya kor lat ban, kü lö nös te kin tet tel a fér fi-nõi egyen jo gú ság kér dé sé re. Más részt a csa lá -
dok ol da lán azt vizs gál tuk, hogy ki nek mit je lent a csa lád, a csa lá di élet, és eze ket a j e -
len té se ket – va la mint a csa lád tag ok éle tét a gya kor lat ban – mennyi ben be fo lyá sol ják a
po li ti kai és gaz da sá gi dön tés ho zók csa lád dal kap cso la tos dön té sei.

Míg „a csa lád ra” vo nat ko zó re to ri ka év ti ze dek óta vál to zat la nul po zi tív ér ték tar ta -
lom mal te lí tett mind a szak ér tõk, mind a po li ti ku sok fel fo gá sá ban, ad dig a csa lá dok
va ló sá gos éle té re vo nat ko zó sta tisz ti kai-de mog rá fi ai ada tok to vább ra is azok nak a ten -
den ci ák nak a fo lya ma tos sá gát mu tat ják, ame lye ket a kü lön bö zõ szak ér tõk már ko ráb -
ban is vál ság je len sé gek ként ér tel mez tek (Pongrácz 1999; Pongrácz–S.Mol nár 1998).
A fo lya ma to san csök ke nõ csa lá don kén ti gyer mek szám, a há zas ság kö té sek szá má nak
csök ke né se, a há zas ság nél kü li együtt élé sek mind gya ko rib bá vá lá sa, a vá lá si arány -
szám ok fo lya ma to san ma gas szint je, az egy szü lõs csa lá dok, va la mint a há zas ság kö tés
nél kü li gyer mek vál la lá si arány szám ok emel ke dé se mind azt jel zi, hogy a té nyek szint -
jén a csa lád fo gal ma vál to zó ban van. Ezért ha azt hall juk a tu do má nyos köz vé le ke dés
meg ha tá ro zó sze rep lõ i tõl (Pongrácz–S.Mol nár 1997; S.Mol nár 1999; S.Mol nár 2001)
és a „csa lád köz pon tú” re to ri kát han goz ta tó kü lön bö zõ kor má nyok tól, hogy a ma gyar
la kos ság kü lö nö sen csa lád pár ti, ne héz el dön te ni, pon to san mi nek – mi lyen csa lád nak,
csa lád for mák nak – a pár to lá sá ra utal nak. 

A de mog rá fi ai elõ re jel zé sek egy olyan tár sa da lom jö võ be li ké pét mu tat ják, amely -
ben a ke re sõk és az el tar tot tak ará nyá nak a fel bo ru lá sa a gaz da sá gi egyen súlyt ve szé -
lyez te ti. A ha zánk ra is jel lem zõ öre ge dõ tár sa da lom va ló sá ga a min den ko ri kor má n yok
szá má ra éle sen fel ve ti a vár ha tó ten den ci ák be fo lyá so lá sá nak vá gyát. Mind ezt to v ább
ár nyal ja az a ma gyar or szá gi la kos sá gon be lü li tár sa dal mi egyen lõt len sé gek ta la j án ki -
bon ta ko zó és et ni kai-kul tu rá lis di men zi ók kal te lí tõ dött prob lé ma hal maz, amely el sõ sor -
ban a kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por tok el té rõ ter mé keny sé gi mu ta tó i ban je le nik meg
(Hablicsek 2000). A po li ti kai re to ri kán túl mu ta tó csa lád po li ti kai el kép ze lé sek nek és in -
téz ke dé sek nek így túl kel le ne lép ni ük a – so kak ál tal ide á lis nak vélt, sta ti kus nak tûnõ –
nor ma tív csa lád fo ga lom hasz ná la tá ból adó dó vál ság ke ze lé sen, hogy a csa lád for mák
plu ra liz mu sá ból ki in dul va pró bál ja nak össz han got te rem te ni a kü lön fé le va ló sá gos csa -
lá di igé nyek és a csa lá do kat meg cél zó po li ti kai in téz ke dé sek kö zött.

A NÕK TÁR SA DAL MI SZE REP VÁL TO ZÁ SÁ NAK HA TÁ SA
A CSA LÁ DI SZE RE PEK ALA KU LÁ SÁ RA

A csa lád for mák és a csa lá di sze re pek át ala ku lá sá ban na gyon fon tos sze re pet ját -
szot tak Ma gyar or szá gon is a nõk tár sa dal mi hely ze té nek és le he tõ sé ge i nek vál to zá sai.
Az államszocialista rend szert „fél ol da las” nõi eman ci pá ció jel le mez te: „A mun ká ban,
ok ta tás ban, kul tú rá ban vagy akár a po li ti ká ban a nõk (szin te) egyen lõk let tek, és (szin -
te) egyen lõ nek is érez het ték ma gu kat. A ma gán szfé rá ban azon ban, a part ner kap cso la -
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tok ban, a csa lád ban, to váb bá ál ta lá ban a sze mély kö zi vi szo nyok ban (a köz élet ben is) a 
fér fi-nõi sze re pek ala kí tá sá nak ha gyo má nyos mód ja nagy já ból vál to zat lan ma radt”
(Ferge 1999: 17). A nõk re – és a fér fi ak ra – erõl te tett szo ci a lis ta mo der ni zá ció a csa lá -
di élet ben a nuk le á ris csa lád új, két ke re sõs mo dell jé nek – va la mint a vá ro si la kó t e le pi
élet, a böl csõ dei, az óvo dai és az egyéb in gye nes csa lád se gí tõ ál la mi el lá tá sok biz t o sí -
tá sá nak és igény be vé tel ének – el ter je dé sé vel járt. Ugyan ak kor ezt a kor sza kot egy faj ta
nosz tal gi kus vissza vá gyó dás is jel le mez te a ha gyo má nyos csa lá di élet ke re tei közé,
ahol a férj tart ja el a csa lá dot, míg a fe le ség az ott hon te rem tés sel és a gyer mek ne ve lés -
sel fog la la tos kod hat (Neményi 1996). A rend szer vál to zás utá ni elsõ kor mány hang sú -
lyo zot tan ide a li zál ni kezd te is mét az egy ke re sõs tra di ci o ná lis csa lá di be ren dez ke dést,
bár a gaz da sá gi át ala ku lá sok nyil ván va ló an na gyobb sze re pet ját szot tak e csa lád mo -
dell új já é le dé sé ben, mint a po li ti kai pre fe ren ci ák. 

Ta lán ez zel ma gya ráz ha tó, hogy egy 1990-es évek ele jén ké szí tett szo ci o ló gi ai fel -
mé rés ered mé nyei sze rint a ma gyar anyák fon to sabb nak tar tot ták a csa lá di és a ma gán -
éle tet, mint a mun ká ju kat és szak mai elõ me ne te lü ket; va la mint a vá lasz adók 89
szá za lé ka úgy nyi lat ko zott, hogy a gyer me kes nõk nek jobb az éle tük, mint a gyer mek -
te le nek nek. Ugyan ak kor ugyan ezek a nõk sze ret tek vol na to vább ra is ak tí van dol goz -
ni, bár szí ve seb ben vá lasz tot tak vol na rész mun ka idõs ál lást, mely a nyu gat-eu ró pai
or szá gok hoz ké pest to vább ra sem te kint he tõ szé les kör ben el ter jedt le he tõ ség nek Ma -
gyar or szá gon és a töb bi volt szo ci a lis ta ál lam ban (UNICEF 1999: 44).

Az 1980-as évek kel össze ha son lít va az 1990-es évek kö ze pé re meg nõtt azok nak a
ma gyar nõk nek az ará nya, akik úgy vél ték, hogy – kü lö nö sen a kis gyer me kes – anyák -
nak ott hon a he lyük (Tóth 1995). An nak ér tel me zé sé ben, hogy pon to san mi okoz hat ta
a nõi at ti tû dök ilyen irá nyú vál to zá sa it, több té nye zõt kell fi gye lem be ven ni: az új, il -
let ve meg újult ide o ló gi ák és a tra di ci o ná lis meg kö ze lí té sek ha tá sai mel lett kü l ö nö sen
fon tos szem pont ként em lít he tõ az ál lam vissza vo nu lá sa a jó lé ti el lá tá sok ból (Ferge
1999), ami szin tén hoz zá já rul ha tott a nõi mun ka vál la lás „von ze re jé nek” gyen gü lé sé -
hez. 

A mai nyu gat- és észak-eu ró pai csa lád po li ti kai in téz ke dé sek köz pon ti kér dé se, ho -
gyan se gít sék a gyer me ket ne ve lõ szü lõt vagy szü lõ ket a mun ká juk és a csa lá di éle tük
össze egyez te té sé ben. Ezek ben a szak mai, po li ti kai dis kur zu sok ban a nõi mun ka vál la -
lás kér dés kö re az egyik leg fon to sabb csa lá di éle tet be fo lyá so ló té nye zõ ként je le n ik
meg. A nõk kép zett sé gi szint jé nek nö ve ke dé sé vel a nõi szak mai am bí ci ók fo ko za to san 
a csa lá di élet meg ha tá ro zó té nye zõ i vé kez de nek vál ni Ma gyar or szá gon is (Nagy 1999; 
Koncz 2005). Az Eu ró pai Unió ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek és el vá rá sok mel lett a
ma gyar nõk egy re szé le sebb kö rû vé váló kar ri er le he tõ sé gei ma gya ráz ha tók az zal,
hogy ugyan a ma gyar fog lal koz ta tás-szer ke zet ra di ká lis át ala ku lá sa kö vet kez mé nye -
ként a ko ráb bi idõ szak ok hoz ké pest a nõi mun ka vál la lók ará nya csök kent a mun ka erõ -
pi a con, a gaz da sá gi lag ak tív ma gyar nõk azon ban egy re kép zet teb bek.
Kö vet ke zés kép pen a ve ze tõ po zí ci ó ban lévõ nõk szá ma nö vek szik és a fér fi ak kal
össze ha son lí tott ke re se ti hát rá nyuk fo ko za to san csök ken – bár a net tó nõi át lag ke re se -
tek 2002-ben is csak a fér fi ke re se tek 87%-át ér ték el Ma gyar or szá gon (Bukodi et al.
2004: 116). 

A nõi kép zett sé gi szint emel ke dé sé vel össze füg gés ben egy re több nõ ér tel me zi a
mun ka vál la lást a pénz ke re sés gya kor la ti szük sé ges sé gén túl ön meg va ló sí tá si op c i ó -
ként, akik szá má ra a kon zer va tív kor má nyok – ‘fi ze tett mun ka he lyett ott hon te rem tés’
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jel le gû – ide o lo gi kus üze ne tei nem túl so kat mon dó ak. A de mog rá fi ai ada tok azt lát sza -
nak alá tá masz ta ni, hogy a nõk mun kát is és csa lá dot is sze ret né nek – de elõbb mun kát
és csak utá na csa lá dot: Ma gyar or szá gon ma a leg több nõ 25–29 éves ko rá ban, a leg -
több fér fi pe dig 30–34 éves ko rá ban köti elsõ há zas sá gát. Így az elsõ gyer mek vál la lá -
sa is ki to ló dik, kü lö nö sen a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek kö ré ben: 1995 óta a leg ma ga s abb
szü lé si arány a 25–29 éves nõ ket jel lem zi (Vukovich 2002). A csa lád ala pí tás ra vál lal -
ko zók a ko ráb bi idõ szak ok hoz ké pest ki sebb mé re tû csa lá dot sze ret né nek: 1993-ban a
18–41 éves nõk több sé ge (54%) két gyer me ket sze re tett vol na és csak 1,5 szá za lé kuk
nem akart gye re ket (Vukovich 2002: 113). Tíz év vel ké sõbb a leg töb bek ál tal pre fe rált
gye rek szám to vább ra is ket tõ ma radt, de a 25 év nél fi a ta labb nõk 10 szá za lé ka (és a
fér fi ak 15–20 szá za lé ka) nyi lat ko zott úgy, hogy nem akar gyer me ket (Ka ma rás 2002:
58). A szán dé kos gyer mek te len ség vi szony lag új je len ség nek szá mít Ma gyar or szá gon, 
ami épp úgy utal hat az in di vi du a li zá ló dá si ten den ci ák erõ sö dé sé re, mint a csa lá d i élet
és a mun ka vál la lás össze egyez tet he tõ sé gé nek vélt és va ló di ne héz sé ge i re. A gyer m ek -
szám nö ve ke dé sét gát ló té nye zõk kö zött fon tos még em lí te ni a gyer me kes csa lá dok
rom ló anya gi hely ze tét, mely re a ko ráb bi ku ta tá sok ered mé nyei sze rint hat hat a csa lád -
tá mo ga tá si jut ta tá sok re ál ér té ké nek csök ke né se és sze lek tív jel le ge (Vukovich–Har csa 
2002). 1991 és 2001 kö zött a sze gény ség ben élõk ará nya a tel jes né pes ség hez vi szo -
nyít va na gyobb mér ték ben nõtt a gyer me kes ház tar tá sok – kü lö nö sen a leg alább há rom 
gyer me ket ne ve lõk – kö ré ben, míg az egy sze mé lyes ház tar tá sok és a gyer mek te len pá -
rok kö ré ben volt a leg ma ga sabb a jö ve del mi szint (Gábos–Szivós 2002).

A leg ál ta lá no sabb ma gyar csa lád for ma to vább ra is a há zas pár két gyer mek kel.
1980 és 2001 kö zött azon ban a 15 év nél idõ sebb né pes ség kö ré ben a há zas ság ban élõk
ará nya 67%-ról 52%-ra csök kent (a fér fi ak ese té ben 71%-ról 56%-ra, a nõk nél
64%-ról 50%-ra), ugyan ak kor az el vál tak ará nya kö zel meg dup lá zó dott, az egye dül
élõk szá ma pe dig 18%-ról 28%-ra nõtt (a fér fi ak nál 22%-ról 33%-ra, a nõk nél 14%-ról 
22%-ra) (KSH 2001: 13). 2001-ben a gyer me kek 30 szá za lé ka há zas sá gon kí vül szü le -
tett (Vukovich 2002: 140).

Mind ezen vál to zá sok át te kin té se után el mond ha tó, hogy a rend szer vál tás óta a csa -
lá di élet és a po li ti ka kap cso la ta ugyan nagy mér ték ben meg vál to zott, a ko ráb ban nagy -
lel kû ál la mi tá mo ga tá sok kal és – a köz vet len ál la mi el len õr zés mér té két te kint ve –
na gyobb me rev ség gel jel le mez he tõ vi szonyt azon ban nem vál tot ta fel a mai ma gyar
tár sa da lom ban meg ta lál ha tó csa lá di élet for mák sok fé le ség ét tük rö zõ re á lis csa l ád po li -
ti ka.

A CSALÁDPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK
CÉLJAI ÉS INDOKAI A DÖNTÉSHOZÓK SZERINT

Em pi ri kus vizs gá la tunk elsõ sza ka szá ban arra a kér dés re ke res tük a vá laszt, hogy a
csa lád for mák és a csa lá di élet vál to zá sai mi lyen ki hí vá so kat je len tet tek a ma gyar dön -
tés ho zók szá má ra. Har minc ki vá lasz tott in ter jú ala nyunk kö zött ha son ló arány ban szó -
lal tak meg po li ti ku sok, a gaz da sá gi élet sze rep lõi és ci vil szer ve ze tek ve ze tõi, aki ket
azért vá lasz tot tunk, mert te vé keny sé gük kap cso ló dott a vizs gált té má hoz, azaz a csa -
lád és a csa lád po li ti ka vi szo nyá hoz. A po li ti ku sok több sé ge (kor mány pár ti és el len zé -
ki) par la men ti kép vi se lõ, ön kor mány za ti, il let ve mi nisz té ri u mi tiszt ség vi se lõ
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(ál lam tit kár, osz tály ve ze tõ) volt. A gaz da sá gi éle tet szak szer ve ze ti ve ze tõk és vál la la -
tok hu mán erõ for rás me ne dzse rei kép vi sel ték, a ci vil szer ve ze tek meg szó lal ta tott i n ter -
jú ala nyai pe dig fõ leg nõ szer ve ze tek ve ze tõi kö zül ke rül tek ki. 

Az elsõ kér dés kör a csa lád po li ti ka le gi ti mi tá sá ra vo nat ko zott. Eb ben a kon tex tus -
ban vá lasz adó ink több sé ge sze rint a kor mány nak csak kor lá to zott joga van a csa lá dok
éle té ben be kö vet ke zett vál to zá sok lát tán be avat koz ni. A kor mány za ti és kor mány pár ti
po li ti kai sze rep lõk egy aránt óva to san fo gal maz tak: ál lí tá suk sze rint csak annyi ban kí -
ván ják be fo lyá sol ni a csa lád szer ke zet ala ku lá sát, amennyi ben ez zel a gyer me kes csa -
lá dok tá mo ga tá sát erõ sí tik. A ci vi lek és a szak szer ve ze ti kép vi se lõk vi szont jel l em zõ
mó don a gya kor la ti meg ol dá sok hi á nyá ra vo nat ko zó kri ti ká val il let ték a min den ko ri
kor má nyok el mé le ti leg min dig na gyon gyer mek ba rát el kép ze lé se it, mi köz ben rá mu -
tat tak a csa lád po li ti ka gyak ran ke vés sé át gon dolt össze füg gé se i re pél dá ul a nyug díj -
rend szer rel, il let ve a sze xu á lis ne ve lés hi á nyos sá ga i val:

Az a he lyes, ha min den ki nek annyi gye re ke le het, amennyi az õ lel ké nek szük -
sé ges a jó ér zé sé hez, a jól lét éhez. Van nak, aki nek egy gye rek is sok, azok nak
nem kéne erõ sza kol ni, hogy le gyen több. De ugyan úgy tel je sen in do kolt nak
tart juk, ha va la ki úgy gon dol ja, hogy neki hat gye rek is ke vés – le hes sen.
[…] Ha én ide gen gye re ket gon do zok egész éle tem ben, pél dá ul daj ka va gyok 
vagy hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, ezért ter mé sze te sen fi ze tés hez, nyug díj jo go sult -
ság hoz ju tok. Ha sa ját gye re kem mel vég zem ezt jobb szín vo na lon, ak kor
magánbuli volt, hob bi. Ez en gem arra ins pi rál, hogy tar tóz kod jak min den
olyan te vé keny ség tõl, ami aka dá lyoz za a pi a ci jö ve de lem szer zé si le he tõ sé -
ge i met. Ez el len ér de kelt té tesz ab ban, hogy gye re ket ne vel jek. Gaz da sá gi lag
min den el le ne szól, nem csak a nyug díj rend szer – kü lö nö sen az óta, hogy nuk -
le á ris csa lád van, és el sza kadt egy más tól a jö ve de lem ter me lés és a csa lád.
Az ál lam nak nem vol na sza bad anya gi szem pont ból el len ér de kelt té ten ni az
ál lam pol gá ro kat ab ban, hogy annyi gye re kük le gyen, ahá nyat sze ret né nek.
(or szá gos csa lád szer ve zet kép vi se lõ je)

Elõ ször is na gyon nagy baj, hogy a ma gyar nép fogy. Te hát ezért va la mit a
kor mány nak ten nie kell. De ez na gyon össze tett do log, tár sa dal mi, gaz da sá -
gi fej lõ dés kell ah hoz, hogy a csa lá dok nyu godt lel ki is me ret tel tud ja nak ter -
vez ni. És ezt a csa lád ra kell bíz ni. Mert az, hogy be tilt ják az abor tuszt, mert
volt ilyen is, nem meg ol dás. Mi azt mond tuk, és mai na pig is azt mond juk,
hogy az is ko lá ban kell el kez de ni a fel vi lá go sí tó mun kát, azt, hogy ne le gyen
abor tusz. […] Mi sem tá mo gat juk, hogy az abor tusz nö ve ked jen, és ab ban
ér de kel tek va gyunk, hogy csök ken jen. De eh hez a fel té te le ket meg kell te rem -
te ni. Te hát olyan fo gam zás gát ló sze re ket kell biz to sí ta ni, ami hez hoz zá jut
könnyen, mert ma, je len pil la nat ban is, ugye volt egy gyógy szer ár-emel ke dés 
és ez zel együtt nö ve ke dett a fo gam zás gát ló gyógy sze rek ára is. […] Nem biz -
tos, hogy csak a di á kok szo rul nak rá a ked vez mé nyes fo gam zás gát ló sze rek -
re, mert van nak olyan nagy csa lá dos ok, akik nem tud ják meg ven ni, és saj nos, 
azt kell néz ni, hogy a ku kás gye re kek sza po rod nak, és ez tra gé dia. Te hát
igen is, a csa lád ter vez ze meg, ami kor õ úgy lát ja, hogy fel tud ja vál lal ni,
hogy egy, két, há rom vagy öt gye re ke le gyen. (szak szer ve zet nõi ta go za tá nak 
kép vi se lõ je)  
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En nek el le né re jól ki raj zo ló dott, hogy a je len szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány za ti  cik -
lus kor mány pár ti po li ti ku sai in kább az esély egyen lõ ség fon tos sá gát hang sú lyoz ták,
míg az el len zé ki kép vi se lõk – meg fe le lõ en a ko ráb bi kon zer va tív kor mány za ti po li  ti ka 
köz pon ti cél já nak – azok nak az ér de ke it tar tot ták szem elõtt, akik a pol gá ri kö zép ré te -
ge ket erõ sí tik:

A na gyon di rekt, nor má kat sza bó kor mány nem ve szi tu do má sul azt a faj ta
plu ra liz must, ami a csa lád for mák ra ma jel lem zõ. A há zas sá got és a több gye -
re kes sé get pre fe rál ja a kö zép osz tály be li ek szá má ra és nem egy sze rû en egy
esz mét vagy nor mát hir det sza vak kal, ha nem na gyon is konk ré tak a kö vet kez -
mé nyek: forintosítható, mek ko ra ju tal mat ad.  (ci vil nõ szer ve zet kép vi se lõ je)

 Az a kí vá na tos, ha az ál lam, a kor mány zat min dig csak ah hoz te remt fel té te -
le ket, hogy a vá lasz tás sza bad sá gát biz to sít sa. Sem mi más fel ada ta nincs.
[…] A csa lád po li ti kai in téz ke dé se ken ke resz tül na gyon pici moz gá so kat,
rez gé se ket le het kel te ni. De a fõ ten den ci át iga zá ból ezek kel az esz kö zök kel – 
se a csa lád tá mo ga tás anya gi vo nat ko zá sa i val, se pél dá ul abor tusz sza bá lyo -
zás sal – nem le het meg for dí ta ni, be fo lyá sol ni. A gye rek vál la lás el sõ sor ban a 
jö võ re vo nat koz ta tott po zi tív vagy ne ga tív vá ra ko zá so kon mú lik. Hogy hány
fo rint lesz a csa lá di pót lék, vagy mi lye nek az egyéb ked vez mé nyek, ér dem -
ben a fõ fo lya ma to kat nem tud ja be fo lyá sol ni. Anya gi esz kö zök kel nem fel -
tét le nül, és nem pont ab ban a cso port ban le het ösz tö nöz ni a na gyobb
gye rek vál la lást, ame lyik jobb hely zet ben van. Mi nél is ko lá zot tabb az a ré -
teg, mi nél szé le sebb lá tó kö re van, a mai vi lág ban a jö võt an nál sö té tebb nek
lát ja, és an nál ki sebb a kész te tés ben ne a gye rek vál la lás ra. Ezt anya gi ér te -
lem ben be fo lyá sol ni lé nye ge sen nem le het. (kor mány pár ti li be rá lis po li ti kus)

Ahol si ke res mó don avat koz nak be, az nem azt je len ti, hogy a szo ci á lis jut ta -
tá so kat nö ve lik, amik amúgy is ki csik. […] Ami vel le het se gí te ni, az a hát tér:
hogy mi lyen az a kör nye zet, aho va a gye re ke det szü löd. Van-e pél dá ul böl -
csõ de, óvo da, ami meg fe le lõ. Azt in gyen biz to sít ja-e szá mod ra a te egye te -
med, mun ka he lyed, gyá rad, mi nisz té ri u mod, ön kor mány za tod, vagy olyan
sok ba ke rül, hogy meg gon do lod, hogy vissza mész-e dol goz ni, vagy ott hon
ma radsz. De ha ezt olyan vá lasz tás nak lát ja egy cso mó nõ, hogy most vagy
csa lád, vagy kar ri er, amit a tár sa da lom is idi ó ta mó don nyom, és ezt a kér -
dést per sze csak a nõ nek te szi fel, az va ló szí nû leg tény leg rosszul be fo lyá sol -
ja a gye rek szám ala ku lá sát. Erre ada tok is van nak, hogy ahol meg for dult ez
a ne ga tív trend, pél dá ul a skan di náv or szá gok ban, ott van nak böl csõ dék és
óvo dák, a nõk egyen jo gú sí tá sa ott tény leg meg tör tént, ott nagy arány ban
van nak je len a köz élet ben is. A fér fi ak sze re pei meg vál toz tak, ki egyen lí tõd -
tek a tár sa dal mi nemi sze re pek. Míg a me di ter rán or szá gok ban, me lyek ha -
gyo má nyo san az un. gye rek sze re tõ, ka to li kus or szá gok közé so ro lód nak,
mond juk Olasz or szág ban nincs óvo da, ab szo lút nem vesz nek részt a fér fi ak a 
ház tar tá si mun ká ban, ott tény leg tûn het úgy, hogy vagy fel adod a sa ját éle te -
det, vagy gye rek te len ma radsz. Te hát úgy érzi egy nõ, hogy tény leg rá van
kény sze rít ve, hogy tel je sen fel ad ja a sa ját éle tét – vagy gye re ket szül és ott -
hon ma rad. Eset leg meg pró bál ja együtt a ket tõt, és annyit dol go zik, hogy
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meg sza kad, és va la mi lyen ház tar tá si al kal ma zot tal old ja meg ezt a fel ada -
tot… (mi nisz té ri u mi tiszt ség vi se lõ)

Az el múlt más fél év ti zed ben a kor má nyok kü lön fé le in téz ke dé se ik kel rész ben
szán dé ko san, rész ben va la mely más te rü le ten be ve ze tett in téz ke dés kö vet kez mé nye -
ként be avat koz tak a csa lá dok éle té be: ezt a be avat ko zást a kor mány za ti és el len zé ki
po li ti kai aktorok kü lön bö zõ kép pen ítél ték meg. Az elsõ szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány
a gaz da sá gi sta bi li zá ci ós prog ram mal szû kí tet te, az õket kö ve tõ, hang sú lyo zot tan csa -
lád pár ti kon zer va tív kor mány bõ ví tet te a gyer me kes csa lá dok tá mo ga tá si rend sze rét.
Ugyan ak kor ez utób bi bõ ví tés egy ben a rend szer át struk tu rá lá sát is je len tet te, mely
együtt járt az egyen lõt len sé ge ket fo ko zá sá val. In ter jú ink ké szí té se kor még csak re to ri -
kai szin ten je len tek meg a je len le gi szo ci a lis ta-li be rá lis kor mány új faj ta csa lád po li ti -
kai el kép ze lé sei, így a vá la szok in kább a fen ti dichotómia je gyé ben fo gal ma zód tak
meg:

A há zas ság ban élõ ket és a há rom és több gyer me ke se ket rend kí vü li mó don
pre fe rál ták, kö zü lük is az át lag fö löt ti jö ve del mû e ket. Az élet tár si kap cso la -
tot nem vet ték fi gye lem be, pe dig 100 gye rek bõl kb. 30 élet tár si kap cso lat ból
szü le tik. […] A ho mo sze xu á li sok kal szem ben is tel je sen egy ér tel mû en el íté -
lõ, in to le ráns volt a ma gyar po li ti kai vé le mény. […] Az elõ zõ kor mány a
kon zer va tív, tör vény ál tal szen te sí tett, le he tõ leg ka to li kus val lá sú csa lád ké -
pet erõ sí tet te – az egyé nek sza bad ren del ke zé si joga biz to sí tá sá nak sem mi
jele nem volt. Mi vi szont azt mond juk, hogy a csa lád fon tos – de mi sem a fej -
lett in di vi du a li zá ci ót ma xi má li san meg en ge dõ né zõ pon tot kép vi sel jük. Mi
azt mond juk, hogy a ma gyar va lós csa lád szer ke ze tet kell elõ ször meg erõ sí te -
ni. Mi a csa lá don nem a há zas sá got ért jük, ha nem az élet tár si kap cso lat tól
kezd ve min den fé le va ri á ci ót. Az egy szü lõs csa lád tól kezd ve min den fé le va ri -
á ci ót tá mo gat ni kell. (kor mány pár ti szo ci a lis ta po li ti kus)

Én nem fog lal ko zom a nõ kér dés sel. Sze ret ném is tá vol tar ta ni ma gam tõle,
ebbe a kas ba nem sze ret nék be le nyúl ni. En gem az az erõ sza kos in to le ráns
fel lé pés za var, ahogy so kan ezt a kér dést ke ze lik. […]A csa lá di tá mo ga tá sok
te rü le tén nem volt az esély egyen lõ sé get bár mi lyen szin ten is két ség be vo nó
moz za nat. Aki azt mond ja pél dá ul, hogy az apa is ve hes se igény be egy éves
kor alatt a gyest, az hü lye. A gyer mek szük ség le te nem fon tos? […] Az anyát
diszk ri mi nál ná, ha tu da tos in téz ke dé sek kel el sza kí ta nák a gye rek tõl, és ag -
resszív be avat ko zás len ne a csa lád éle té be. (ál lam tit kár az elõ zõ kor mány -
cik lus ban)

A gaz da sá gi – el sõ sor ban a szak szer ve ze ti – aktorok sze rint vi szont az ala csony
fog lal koz ta tott sá gi szint és a je len tõs mun ka nél kü li ség, va la mint az ala csony jö ve del -
mek ki szol gál ta tot tá te szik a mun ka vál la lót, és a csa lá di szem pont ok így szük ség sze -
rû en hát tér be szo rul nak. A ki szol gál ta tott ság a ver seny szfé rá ban fog lal koz ta tot t ak
szá má ra is ér zé kel he tõ:

Az elsõ az, hogy a mun ka el le gyen vé gez ve. Er rõl így nem di vat pa nasz kod -
ni. Én biz tos va gyok ben ne, hogy nincs olyan em ber, aki nek napi tíz óra mun -
ka és nyolc óra al vás mel lett elég ide je le gyen arra, hogy él jen. Mert ez
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em ber te len. De nem ha rag szom ezért a cég re. Ez egy ka pi ta lis ta cég, ilye nek
a fel té te lek. Aki itt akar len ni, an nak erre igent kell mon da nia. Én ezt ér tem.
De nem tar tom csa lád ba rát nak. (nõi kö zép ve ze tõ a ver seny szfé rá ból)

Az in ter júk má sik fon tos kér dés kö re arra vo nat ko zott, va jon pre fe rál hat-e az ál lam 
bi zo nyos csa lád for má kat. A vita köz pon ti kér dé sé nek az mu tat ko zott, va jon van-e
joga a kor mány nak kü lönb sé get ten ni gye rek és gye rek kö zött a szü lõk „ér de mei”, il -
let ve az együtt élés kü lön bö zõ for mái sze rint. Az ez zel kap cso la tos el té rõ ál lás pont ok
ki fej té se so rán szin te min den vá la szo lónk utalt a tá mo ga tá sok de mog rá fi ai ha tá sa i ra, a
mun ka vál la lást ösz tön zõ vagy ép pen gát ló kö vet kez mé nye i re, hang sú lyo zot tan em lít -
ve a roma la kos ság és a gyer mek vál la lás vi szo nyát.

In ter jú ala nya ink kö zül töb ben is kri ti ká val il let ték, hogy a ko ráb bi kor mány zat a
kö zép osz tály be li több gye re kes csa lá do kat pre fe rál ta a sze gé nyebb ré te gek csa lád ja i -
hoz ké pest, va la mint a le gá lis há zas ság ban élõ ket ki mon dot tan elõ nyö sebb hely zet be
hoz ta az adó zá son ke resz tül a sta tisz ti ka i lag ke vés sé tar tós nak mu tat ko zó há zas s ág
nél kül együtt élõk höz és az egy szü lõs csa lá dok hoz ké pest. A két ke re sõs, há zas ság ban
élõ szü lõk ese té ben a ked vez mény össze vo nás ré vén ma xi ma li zál ha tó vá vált, míg az
együtt élõk szá má ra ez nem volt jár ha tó út. A je len leg kor mány za ti po zí ci ó ban lé võk
vagy kor mány pár ti vá la szo lók ugyan meg en ge dõbb nek tûn tek a há zas ság al ter na tí vá i -
val szem ben, de nem fo gal ma zó dott meg ha tá ro zott po li ti kai szán dék e csa lád for mák
tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó an. (Az in ter júk ké szí té se óta ugyan meg szü le tett a T/16349
szá mú kép vi se lõi önál ló in dít vány az élet tár si kap cso lat re giszt rá lá sá ról, az in dít vány
sor sa és eset le ges csa lád po li ti kai ha tá sa azon ban egy elõ re ki szá mít ha tat lan.)

Az el té rõ el ve ken, kü lön bö zõ ide o ló gi á kon ala pu ló csa lád po li ti kai el kép ze lé s ek
cél ja i nak és in do ka i nak vizs gá la ta arra mu ta tott, hogy ko moly el len tét mu tat ko zott –
nem csak a kü lön bö zõ irány za tok hoz tar to zó po li ti ku sok, ha nem po li ti ku sok és ci vi lek
kö zött is – a ki tün te tett nor ma ként ke zelt csa lád mo dell szük sé ges sé gé nek meg íté lé sé -
ben. Egy jel leg ze tes el len zé ki po li ti ku si vé le mény az ál ta la ide á lis nak és kor mány za ti -
lag is pre fe rá lan dó nak vélt csa lád mo dellt ál ta lá no san kö ve ten dõ élet for ma ként
ál lí tot ta szem be a „rossz” tár sa dal mi pél dák kal: 

Meg gyõ zõ dé sem az, hogy be avat koz hat a kor mány zat, ami kor bi zo nyos élet -
for mák, csa lád struk tú rák pre fe rá lá sa mel lett te szi le a vok sot. […] Ma gyar -
or szá gon is, fõ leg a fel sõ fo kú vég zett sé gû ek nél, az elsõ gye rek vál la lá sa
ki to ló dik, mind amel lett a há zas tár si vi szony ban sok kal biz to sab ban szü let -
nek meg az elsõ gyer me kek, az élet tár si vi szony ban ez bi zony ta lan ná vá lik,
és fõ leg a má so dik gyer mek vál la lá sa egy élet tár si vi szony ban na gyon bi -
zony ta lan. A kü lön bö zõ tá mo ga tá si for mák pre fe rá lá sá val sze rin tem le het
be fo lyá sol ni: ha a kor mány zat egy ér tel mû en le te szi a vok sot amel lett, a
kom mu ni ká ci ó já ban is, hogy a csa lá dot sért he tet len nek tart ja, a csa lá don
be lül alap ve tõ en a há zas tár si kap cso la tot tart ja olyan for má nak, ami a nem -
zet jö võ je szem pont já ból po zi tí van ér té ke len dõ, és ez zel bi zo nyos mér ték ben
ori en tál hat ja a tár sa dal mat […] Ami kor a hír adás ok köz pont já ban az áll,
hogy sze res sük a más sá got, az áll, hogy ilyen in jek ci ós au to ma tá kat he lyez -
nek ki, hogy a dro go sok hoz zá jus sa nak, ami kor az áll, hogy a ho mo sze xu á lis
pá rok kap hat nak-e öz ve gyi nyug dí jat, hát ak kor ez egy na gyon rossz üze net
a tár sa da lom nak. Ha nem ar ról be szé lünk, hogy igen is, a ket tõ vagy há rom,
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vagy több gye rek ne ve lé se mi lyen örö me ket okoz, hogy a há zas ság mi lyen
szép sé ge ket tar tal maz ön ma gá ban és mi lyen fe le lõs ség tel jes do log ugyan ak -
kor, ha nem ezt pre fe rál juk, ha nem min dig az egyént, ak kor ez a tár sa da lom
szá má ra azt üze ni, hogy él het így is… (kon zer va tív po li ti kus)

A ci vi lek vé le mé nye több pon ton is üt kö zött a fen ti meg kö ze lí tés sel:

Az min dig ször nyû, ami kor az ál lam be avat ko zik, ami kor né pe se dés po li ti kai
meg fon to lás ból te szi, és ez össze kap cso ló dik rossz ízû na ci o na liz mu sok kal.
Amit az ál lam an nak ér de ké ben te het, hogy még is csak le gyen mun ka ké pes
la kos ság, az az, hogy pél dá ul olyan köz ve tett mó don avat ko zik be, hogy az
ok ta tás szín vo na lát eme li és min den ré teg hez el jut tat ja. Így ha ke ve seb ben is 
van nak, egy jól kép zett né pes ség nek nem fog ele ve a 10-20%-a ki es ni a mun -
ka erõ pi ac ról, ahogy ez ma Ma gyar or szá gon tör té nik. […] Mi köz ben a
‘szent csa lád’ ké pét dé del ge ti egy kor mány, nem na gyon iz gat ja, hogy a ma -
gyar pros ti tu ál tak kö zött na gyon sok az anya, aki így tart ja el a gye re két. Az
is csa lád, ami vel kel le ne fog lal koz ni, ki men te ni on nan. És a kli en sek kö zött
is, gon do lom, csa lád apák vagy po ten ci á lis csa lád apák van nak. (ci vil nõ -
szer ve zet kép vi se lõ je)

A vi lá gon a jó lé ti ál la mok nem iga zán men nek ab ban az irány ban, hogy a né -
pes ség sza po ru lat na gyobb le gyen. Nem ag gód nak azon, hogy ke ve seb ben
lesz nek: úgy gon dol ják, hogy amit tesz nek, az meg fe le lõ. Ne künk is el kell
jut ni egy olyan szint re, hogy eb ben a vi szony lag ki csi or szág ban, mint ami -
lyen a mi énk, él he tõ élet fel té te lek le gye nek, és biz tos va gyok ab ban, hogy ak -
kor a vál lal ha tó gyer me kek szá ma nö ve ked ni fog. […] A nõ dönt sön sa ját
maga ál la po ta, sa ját tes te ép sé ge fö lött, és maga dönt se el, hogy mely idõ -
sza ká ban az éle té nek hány gye re ket kí ván – ezt ne kény sze rít se sen ki. Ez na -
gyon fon tos, és úgy lát juk, hogy a nem zet kö zi te rü le ten is eb ben az irány ban,
nõk ön ren del ke zé si jo gá nak erõ sí té sé vel pró bál nak se gít sé get nyúj ta ni ab -
ban, hogy ne ki szol gál ta tott hely zet ben le gyen, és ne olyan mennyi sé gû gyer -
mek ál dás sza kad jon rá, amit már nem tud ke zel ni. Per sze a gye rek
fel ne ve lé sé nek egész sza ka szá ban az anya meg ha tá ro zó sze re pe hang súlyt
kap, de nem sze ret nénk ez zel csök ken te ni az apák fe le lõs sé gét. […] Mi nem
azt mond juk, hogy ha nincs va la me lyik egy ház ál tal meg ál dott és alá írt há -
zas sá gi le ve le, ak kor ezt más tí pu sú anya ság nak fog juk fel. Szó sincs róla.
Azt is tu do má sul vesszük, hogy egye dül élõ nõk is tud nak vál lal koz ni arra,
hogy gyer me ket ne vel je nek. Ez pil la nat nyi lag még for ron gó tár sa dal mi
elfogadottságú do log, de sze rin tem egy ál ta lán nem el len té tes sem mi olyan
el ha tá ro zás sal, amit szer ve ze tünk meg ala ku lá sa kor maga elé tû zött.  (or szá -
gos nõ szer ve zet kép vi se lõ je)

A fér fi ak és a nõk esély egyen lõ sé gé nek kér dé se, a nõk má sod ren dû mun ka vál la -
lók ként tör té nõ ke ze lé se, a csa lád és a szak mai kar ri er össze egyez te té sé nek le he tõ sé ge
in ter jú ala nya ink mind há rom tí pu sá ban fon tos prob lé ma ként je lent meg:  

Van nak olyan ház tar tás be li nõk, akik már úgy íté lik meg a mun ka erõ-pi a ci
esé lye i ket, hogy soha nem tud nak el he lyez ked ni. A férj jö ve del mé bõl vagy
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szo ci á lis jö ve del mek bõl él nek és olyan mér té kû füg gõ ség ala kult ki, amit az
ál lam szo ci a liz mus ban el se tud tunk vol na gon dol ni. (ci vil nõ szer ve zet kép -
vi se lõ je)

A rend szer vál tás után, ami kor a gaz da sá gi dol gok is meg vál toz tak, ak kor
egy nõ mond hat ta, hogy õ úgy nem akar ja, ahogy az any ja élt, õ in kább ott -
hon ma rad na, mert ak kor nyu gal ma san ne vel he ti a gye re két. Ami sok szor
egy már lé te zõ gaz da sá gi kény sze rû ség meg ide o lo gi zá lá sa volt.  […] Te hát
van egy gaz da sá gi kény sze rû ség, hogy úgy is ott hon kell ma rad ni, mert nem
tud já tok ki fi zet ni az óvo dát, és utá na könnyû meg ide o lo gi zál ni, hogy mi lyen
jó tu laj don kép pen ne kem ott hon. Ahe lyett, hogy azon a for ra dal mi gon do la -
ton tör né a fe jét a tár sa da lom vagy bi zo nyos kor má nyok, hogy ho gyan le het -
ne a ne mek kap cso la tát át ala kí ta ni, és igen is ál la mi fe le lõs ség gé, vagy ha
nem is ál la mi, de mun kál ta tói fe le lõs sé gé ten ni pél dá ul a gye rek fel ügye le tet,
vagy egy cso mó dol got, ami meg könnyí te ni a fér fi ak és a nõk hely ze tét. (mi -
nisz té ri u mi tiszt ség vi se lõ)

A mun ka és a csa lá di élet har mo ni zá lá sá nak egyik le het sé ges meg ol dá sa ként gyak -
ran fel me rül a nõk – és egy elõ re ke vés sé jel lem zõ mó don a fér fi ak – rész mun ka idõs
fog lal koz ta tá sá nak vagy más faj ta ati pi kus mun ka vál la lá sá nak elõ se gí té se. A je l en le gi
ma gyar mun ka erõ-pi a ci hely zet ben azon ban a rész mun ka idõs fog lal koz ta tás le het sé -
ges elõ nyei ke vés bé hang sú lyo zód tak, mint a mun ka vál la lók ál tal gyak ran meg ta pasz -
talt gya kor la ti hát rá nyok:

Ma nem az egyén mond ja meg, hogy én rész mun ka idõ ben sze ret nék dol goz -
ni, ha nem a mun ka adó azt mond ja, hogy én ennyi re vesz lek fel. Te hát mi ezt
nem tá mo gat juk. A má sik do log, hogy eh hez nem elég sé ges ki mon da ni, hogy
a rész mun ka idõt meg az ati pi kus fog lal koz ta tást fej lesszük, ha nem az eh hez
já ru ló kü lön bö zõ tár sa da lom biz to sí tá si ren de le te ket is mó do sí ta ni kell. Mert 
azért nem mind egy, hogy ho gyan fog ják a szol gá la ti idõt el szá mol ni, a kü -
lön bö zõ szo ci á lis el lá tá so kat ho gyan fog ják a rész mun ka idõ ben adni. Mert
azért van nak olyan cé gek saj nos, ahol azt mond ják, hogy én a négy órá ban
fog lal koz ta tott sze mé lyek nek nem adok ét ke zé si utal ványt, mun ka ru hát, meg
eze ket a dol go kat. Te hát eze ket ren dez ni kell ah hoz, hogy va ló ban tény leg
egy nor má lis mû kö dés le gyen eb ben a rész mun ka idõ ben […] ez egy ör dö gi
kör, meg kell mon da ni, hogy ez még na gyon az ele jén van, mert saj nos az em -
be rek örül nek, ha mun ka hely ük van. Fõ leg vi dé ken, ahol nincs le he tõ ség
mun ká ra, és tel je sen mind egy, hogy éh bér ért, de leg alább van mun ká ja, és
kap érte va la mit, az nem fog saj nos föl áll ni és azt mon da ni, hogy ké rem, en -
gem diszk ri mi nál nak, mert örül, hogy van mun ká ja. Mert saj nos egy perc
alatt tud nak olyat kre ál ni, hogy nem al kal mas arra a mun ká ra és az ut cán ta -
lál ja ma gát.  (szak szer ve zet nõi ta go za tá nak kép vi se lõ je)

A gaz da sá gi ér de ke ket is fel kell mu tat ni: hogy mi ért éri meg a vál lal ko zó -
nak, hogy az a mun ka vál la ló, aki nem nyolc órá ban van ott, és ab ból két órát
ká vé zik és a te le fon ja it in té zi, ha nem hat órá ban van ott, és in ten zí ven, kre a -
tí van dol go zik, ke ve sebb stresszel, mert elér a gye re ké hez vagy az idõs, gon -
do zás ra szo ru ló szü lõ jé hez – ez sa ját, jól fel fo gott ér de ke. Hi szen azt
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gon dol juk, hogy kép zett mun ka erõ kell, el kö te le zett, és aki ab ban az idõ ben,
amit ott tölt, kre a tí van dol go zik. Itt el moz du lás kell: mi egy pi ac gaz da ság ba
aka runk fel nõ ni, és ez a vál tás el ke rül he tet len. A fle xi bi li tás nem úgy ér ten -
dõ, hogy a mun ka adó ér de ké ben ott kell ma rad ni hu szon öt órát, ha nem köl -
csö nös elõ nyök kel. […] És ne héz kér dés, amennyi ben azt gon dol juk, és ez a
ma gyar hely zet, hogy ke vés apa ve szi igény be az ala nyi jo gon járó gyer mek -
gon do zá si sza bad sá got, ha még ked vez mé nye ket adunk pél dá ul mun ka idõ -
ben, az a nõk po zí ci ó ját ron ta ná egy me rev rend szer ben. (ko ráb bi
kor mány tiszt vi se lõ) 

A tel jes ál lás ban fog lal koz ta tot tak te kin te té ben kü lö nö sen a ver seny szfé rá ban dol -
go zó nõk ese té ben fo gal ma zó dott meg szin te meg old ha tat lan prob lé ma ként a csa lá don 
be lü li nõi, il let ve anyai sze re pek össze han go lá sa a mun ka he lyi tel je sít ménnyel, il let ve
elõ me ne tel lel kap cso la tos el vá rá sok kal:

Ha meg né zed a fel sõ ve ze tõ ket, ak kor nem ta lálsz ben ne nõt. Az alatt van nak
nõk, kö zép ve ze tõi szin ten van nak nõk. […] Nyil ván a nõk nek azért nagy ki -
esést okoz az, hogy a csa lá di éle tet is me ne dzsel ni kell. Óha tat la nul nagy ki -
esést okoz, ha gye re ket vál lal egy nõ, és egy szál ma gá ban él vagy nem olyan
csa lá di tá mo ga tás ban él, hogy a fér je ve ze ti a ház tar tást, ak kor meg kell sza -
kad nia a két te rü let kö zött. (HR ve ze tõ a ver seny szfé rá ból)

A gye rek vál la lás min dig na gyon ne héz dön tés, amit na gyon ne he zen hoz nak
meg, én azt gon do lom, hogy azért meg hoz zák, de nagy ára van. És tu dok is
olyan ese te ket, ahol na gyon ko moly a tö rés […] Olyan ir gal mat lan üte mû
vál to zás, ami ben a cég most van, annyi ra ki ke rül a for gás ból, aki ott hon ma -
rad egy-két évre, hogy na gyon ne héz vissza ke rül ni. […] A fér fi ak és a nõk
bé re zé sé ben diszk ri mi ná ció sze rin tem ná lunk nincs. Ez ilyen szem pont ból
ha la dó szel le mû cég: az esélyt el vi leg meg ad ják. Csak az élet… ön ma gá ban
az diszk ri mi nál, hogy a te fe le lõs sé ged ma rad. […] Azt tu dom, hogy az
összes fér fi, aki vel ott ülök a me nedzs ment te am ben, an nak a fe le sé ge már
ha za vit te a gye re ket és meg fõz te a va cso rát és meg csi nál ta vele a házi fel -
ada tot. (nõi kö zép ve ze tõ a ver seny szfé rá ból)

Vá lasz adó ink sze rint a csa lá di élet szer ve zé sé hez kí vá na tos mun ka idõ-be osz tás be -
li ru gal mas ság gal jel le mez he tõ csa lád ba rát mun ka hely alig akad Ma gyar or szá gon. Az
ati pi kus mun ka vál la lá si for mák – pél dá ul az ott hon ról foly tat ha tó táv mun ka – sem ter -
jedt el, pe dig igény len ne rá.

 Csa lád ba rát mun ka hely re nincs na gyon pél da, hogy bár hol is mû köd ne.
Nem ter jedt el iga zá ból ez a gya kor lat. Nem ta lálsz ilyet Ma gyar or szá gon.
Ami tény leg na gyon nagy prob lé ma, hogy pél dá ul a táv mun ka nem lé te zõ ka -
te gó ria a Mun ka Tör vény könyv ében. Pe dig a táv mun ka is ilyen meg ol dás le -
het ne, hogy ott hon tel je sen ru gal mas mun ka idõ ben le het ne dol goz ni. Ez
je len leg úgy tör té nik, hogy vál lal ko zói szer zõ dés sel be dol go zik az il le tõ. Te -
hát vég sõ so ron meg old ha tó, de csak vál lal ko zó ként, és ez nincs le sza bá lyoz -
va, nem lé te zik ez a ka te gó ria – pe dig jó do log len ne. (HR ve ze tõ a
ver seny szfé rá ból)
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Egy részt ami kor a nõ ket kér dez zük er rõl, hogy õk mit sze ret né nek, ak kor mi -
nél in kább ki szol gál ta tot tabb va la ki, an nál in kább sza bad ság di men zi ó ban
kö ze lí ti meg ezt a kér dést, és azt mond ja, hogy vá laszt has son olyan ál lást,
ahol több ide je jut a csa lá di prob lé mák meg ol dá sá ra. Egé szen pon to san ar -
ról a le nem rág ha tó csont ról van szó, amit úgy ne vez nek, hogy ati pi kus fog -
lal ko zá sok, te hát rész mun ka idõ, ru gal mas mun ka idõ, táv mun ka, ahol az
em ber job ban be tud ja osz ta ni a mun ka ide jét, hogy a csa lád já ra, gye re ké re
több ide je jus son. Ez az egyik. A má sik vál to zat la nul az egyé nen mú lik: hogy
ki-ki a há zas tár sá val hogy old ja meg, és hogy a fér fi ak mennyi ben vál hat nak
a ru gal mas mun ka idõ ala nyá vá. Ezek min dig ne héz kér dé sek.  (vál lal ko zás -
fej lesz tõ ci vil szer ve zet kép vi se lõ je)

Az utób bi évek ben ki ala kí tott esély egyen lõ sé gi inf rast ruk tú ra ke re te i nek – azaz a
ki fe je zet ten az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá val fog lal ko zó ál la mi szer vek és tör vé nyi 
ren del ke zé sek – meg te rem té se ré vén a min den ko ri kor mány lá tó kö ré be ke rül het nek a
mun ka és a csa lá di élet har mo ni zá lá sá nak kér dé sei:

Ami be be tud avat koz ni egy kor mány, sõt, úgy gon do lom, ez ál la mi fe le lõs -
ség is rész ben, hogy biz to sít sa a szü lõk nek, úgy a nõk nek mint a fér fi ak nak,
anyák nak és apák nak, hogy össze egyez tet hes sék a mun kát a csa lá di élet tel.
Csa lád ba rá tok le gye nek a rend sze rek, ne kény sze rül jön se nõ, se fér fi arra,
hogy tizenkétórázzon, túl óráz zon, vagy ha zud ni kell jen ah hoz, hogy a be teg
gye rek kel ott hon ma rad has son. Hogy ter mé sze tes le gyen egy fér fi nek vagy
egy nõ nek, hogy ha fél öt van, ak kor me gyek a gye re kért. Fér fi is, nõ is el me -
hes sen rész mun ka idõ be dol goz ni, hogy a csa lád dal is le hes sen. (mi nisz té ri -
u mi tiszt ség vi se lõ)

Ci vil szer ve ze tek ben te vé keny ke dõ vá la szo ló ink az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá -
sá val kap cso la tos ál la mi in téz mény rend szer ki ala kí tá sá nak fon tos sá gát hang sú lyoz -
ták: 

Ez egy olyan ed dig még soha ki nem pró bált be fo lyá so lá si le he tõ ség, amin
ke resz tül be vi het jük a gon do la ta in kat, ami vel ed dig nem is volt hova for dul -
nunk. […] Mi na gyon fog juk hasz nál ni ezt az utat, hogy a kor mányt be fo lyá -
sol juk azok ban a kér dé sek ben, amit fon tos nak tar tunk. Itt a nõk
mun ka vál la lá sá nak kér dé se rend kí vül fon tos do log. A rend szer vál tást kí sér -
te, hogy rob ba nás sze rû en ki lö kõd tek a nõk a mun ka he lyek rõl. És nem csak a
pénz te len ség meg min den egyéb, ha nem a sa ját fö lös le ges sé gük nek a tu da ta
is kí noz ta ezt a cso por tot. Te hát fon tos, hogy fo ga dó ké pes le gyen a kor mány
a mun ka hely re való vissza ju tás kér dé sé ben, kü lö nö sen a gyer mek szü lés utá -
ni sza kasz ban. (or szá gos nõ szer ve zet kép vi se lõ je)

Míg az ál la mi ol dal ról ép pen a nem kor mány za ti szer ve ze tek te vé keny sé gé nek
fon tos sá gát emel ték ki:

Itt na gyon fon tos volt a ci vi lek moz gal ma. A ci vi lek tör he tik az utat, amit egy  
po zí ci ó ját fél tõ mi nisz té ri u mi em ber ke nem mer, po li ti kus meg plá ne nem
mer. És a ci vi lek nem fél nek eb bõl a szem pont ból, mert nem füg ge nek. Meg
amúgy is az éh ha lál szé lén tán co ló ci vil szer ve ze tek mond ják, amit akar nak
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– tel je sen szak mai meg meg gyõ zõ dés be li ala pon. Ez na gyon fon tos, már
csak azért is, mert tény leg négy éven ként tel jes vál tás van fû nyí ró val. … Mi is 
úgy pró bá lunk meg min dent be biz to sí ta ni, hogy ne a mi ne vünk alatt le gyen,
ha nem a ci vi lek hez he lyez zük ki, hogy ha majd X év múl va min ket meg szün -
tet nek, ak kor a te vé keny sé get vi gyék to vább a ci vi lek. Mert tud juk, hogy ezek
po li ti kai kér dé sek, saj nos. És ép pen ezért a ci vi lek el en ged he tet le nek, fõ leg
azok ban a kér dé sek ben, amik prob lé má sok. És a nõ kér dés prob lé más kér -
dés, mert az alap ve tõ ha tal mi struk tú rát in gat ja meg. (mi nisz té ri u mi tiszt -
ség vi se lõ)

In ter jú ala nya ink több sé ge sze rint az esély egyen lõ ség meg te rem té sé vel kap cso la -
tos té mák in kább el mé le ti leg vál tak va la mennyi re hang sú lyos sá. Egy elõ re úgy tû nik,
hogy az ez zel össze füg gõ kér dé sek po li ti kai meg fo gal ma zá sa zaj lik, míg a gya kor la t i
prob lé ma ke ze lés még vá rat ma gá ra:

Ha arra gon do lunk, hogy egy ál ta lán van esély egyen lõ sé gi tör vény, va gyis
ala kul, meg fog lal ko zunk csa lá don be lü li erõ szak kal, az két ség te len el moz -
du lás – még nem a va ló ság ban, ha nem a po li ti kai szán dé kok ban. Most két
olyan párt van kor má nyon, ami meg sem en ged he ti, hogy ilyes mi vel ne fog -
lal koz zon, a li be rá lis párt azért, a szo ci a lis ta meg eme zért. De a po li ti kai
szán dé ko kon túl me nõ en azt hi szem, az el moz du lás azért is ter mé sze tes, mert
ha las sab ban is, de mind ez meg tör tén ne kon zer va tív kor mány zás ide jén is,
mert tö rek szik fel a po li ti ka szín pa dá ra egy meg ol dat lan konf lik tus mennyi -
ség, ami elõbb-utóbb már nem old ha tó meg olyan mó don, hogy azt mond ják,
ez nem po li ti ka. (ve ze tõ szo ci a lis ta po li ti kus)

Az esély egyen lõ ség té ma kör ében a meg kér de zet tek mind há rom ka te gó ri á já ban
fel me rült, és a re gi o ná lis kü lönb sé gek nél és a kü lön bö zõ tár sa dal mi ré te gek kö zöt ti
kü lönb sé gek nél is fon to sabb nak tûnt az et ni kai di men zió, azaz ha zai kon tex tus ban a
ci gány csa lá dok tá mo ga tá sá nak kér dé se:

Hogy egy ci gány csa lád nak még a har ma dik gye re ke is meg szü les sen, azért
sen ki nem tap sol. Te hát szü les sen sok gye rek, csak ne ott. Vagy a mes ter sé -
ges meg ter mé ke nyí tés sel kap cso la tos dol gok: ott na gyon sok ci gány kli ens
van, hi szen ott ha nincs gye rek, az nagy szé gyen. Ezt nem ve rik nagy dob ra.
Azt sose lá tod a do ku men tum fil mek ben, hogy ott mi lyen nagy arány ban van -
nak ci gá nyok, akik gye re ket sze ret né nek. Ez a tár sa da lom ket tõs ér ték rend -
jé re pél da. (mi nisz té ri u mi tiszt ség vi se lõ)

Van egy erõs et ni kai vá lasz tó vo nal a ro mák ra vo nat ko zó an. Egyes csa lád -
po li ti kai in téz ke dé sek szin te bün tet ték a gye rek vál la lást a ro mák nál. De nyil -
ván van nak nem roma sze gé nyek is: vi dék, rossz inf rast ruk tú ra, ala csony
szín vo na lú ok ta tás… (ci vil nõ szer ve zet kép vi se lõ je)

Leg több in ter jú ala nyunk ab ban az össze füg gés ben utalt a roma – is ko lá zat lan, hát -
rá nyos re gi o ná lis el he lyez ke dé sû, mun ka nél kü li ség gel súj tott, sok gye re kes – csa lá dok 
hely ze té re, hogy a min den ko ri kor mány po li ti ká nak el kel le ne ke rül nie e csa lá dok to -
váb bi tár sa dal mi mar gi na li zá ló dá sát. A meg kér de zett ci vil szer ve ze tek kép vi se l õi úgy
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lát ták, erre a prob lé má ra csak kor lá to zot tan tud nak ha tást gya ko rol ni sa ját te vé keny sé -
gi kö rü kön be lül, és a kor mány ra gya ko rolt be fo lyá suk is cse kély:

Kü lön fi gyel met for dí tunk a ci gány prob le ma ti ká ra: ret te ne tes prob lé ma
Ma gyar or szá gon, amit ci gány kér dés nek ne vez nek. Etnicizálják a sze gény sé -
get, ká ros elõ í té le tes ál ta lá no sí tá sok van nak, és ebbe a nagy csa lád ok is be -
le tar toz nak. A rend szer vál to zás elõtt el ter jedt az a né zet, hogy aki nek sok
gye re ke van, az ci gány. Ez min den ki re néz ve bán tó. A tag ság kö zött is itt-ott
hal la ni az elõ í té le te ket. Az em ber gyak ran kap olyan pa nasz le ve let, hogy mi
azért nem ka punk se gélyt, mert ci gá nyok va gyunk – míg a má sik le vél azt
írja, hogy mi azért nem ka punk se gélyt, mert ná lunk ki van ta ka rít va. Mi ado -
má nyok szint jén rend sze re sen kap cso la tot tar tunk ci gány szer ve ze tek kel. De
amíg az õ so ra i kat nem ren de zik, ad dig az em ber nem tud lép ni: amíg el sõ -
sor ban a ci gány elit a sa ját pe cse nyé jét süti – a ma gyar tár sa da lom ré szé rõl
pe dig nem in teg rá ci ós, ha nem asszi mi lá ci ós igé nyek van nak. […] Az ok ta -
tás sal kel le ne kez de ni: az együtt ta nít ta tás sal. (or szá gos csa lád szer ve zet
kép vi se lõ je)

Vá lasz adó ink vé le mé nyei alap ján arra a kö vet kez te tés re ju tot tunk, hogy egyes kor -
mány za ti csa lád po li ti kák rej tett cél já nak te kint he tõ azok nak a tár sa dal mi cso por tok -
nak a tá mo ga tá sa, ame lyek tag jai is ko lá zott sá gi mu ta tó ik, a tár sa dal mi
mun ka meg osz tás ban el fog lalt he lyük, az ön ma guk ról való gon dos ko dás ké pes sé ge
alap ján jó eséllyel lesz nek ké pe sek a gaz da sá gi egyen súly fenn tar tá sá ra, szem ben
olyan csa lá dok kal, ame lyek vár ha tó an a szo ci ál po li ti ka füg gé sé ben ma rad nak. To váb -
bi vizs gá lat ra ér de mes kér dés nek tû nik te hát az, hogy va jon a csa lád kö zép pont ba ál l í -
tá sa ön ma gá ban je lent-e ér té ket a köz vé le ke dés, a la kos ság, a szak ér tõk, va la mint a
po li ti kai dön tés ho zók sze mé ben, avagy tet ten ért he tõ-e va la mi fé le sze lek ti vi tás,  va la -
mi fé le ket tõs mér ce az egyes csa lád for mák és csa lá di élet mód ok meg íté lé sé ben az
egyes kor mány za ti csa lád po li ti kák ke re te in be lül. 

Az in ter júk so rán fel ve tet tük, va jon az Eu ró pai Uni ó hoz való csat la ko zás be fo lyás -
sal le het-e a ha zai csa lád po li ti ká ra. Az in ter júk ban több ször elõ for dult az eu ró pai kö -
zös irány el vek re való uta lás, de sem a kor mány za ti aktorok, sem az el len zé ki
po li ti ku sok, sem a gaz da sá gi és a ci vil sze rep lõk nem te kin tet ték iga zán lé nye ges
szem pon to kat meg je le ní tõ nek eze ket az el ve ket, il let ve lát szat in téz ke dé sek nek vél ték
az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ra tett lé pé se ket:

Né hány do log jön az esély egyen lõ ség okán: pél dá ul a gye sen lévõ anyák
vissza il lesz té se, kép zé se – ez ter mé sze te sen na gyon pi ci ke sze le te en nek az
esély egyen lõ sé gi tö rek vés nek -, még is fog csi kor gat va bár, de va la mit csi nál -
nak. Va ló szí nû leg csak pont annyit, ami még a szem lé le ten nem fog vál toz -
tat ni, a pi ac gaz da ság ter mé sze tét nem fog ja meg vál toz tat ni – csak amennyit
az EU elõtt meg le het le beg tet ni. És nem bán ják, ha nem si ke rül.  (ci vil nõ -
szer ve zet kép vi se lõ je)

A tör vé nyek har mo ni zá lá sá val kap cso lat ban több ször hi vat koz tak az Eu ró pai Uni -
ó ra, kü lö nös te kin tet tel a 2003. évi CXXV. tör vény re az egyen lõ bá nás mód ról és az
esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról. De e tör vény meg ho za ta lát is né há nyan in kább az
EU felé szánt gesz tus nak, mint gya kor la ti elõ re lé pés nek mi nõ sí tet ték:
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Ne künk az a meg lá tá sunk, hogy saj nos az Eu ró pai Uni ó nak ké szül ez a tör -
vény, pon to san azért, hogy ki pi pál va le gyen, mint sok min den más. És hogy a 
gya kor la ti meg va ló sí tá sa ho gyan fog tör tén ni, ez kér dés, nagy kér dés. (szak -
szer ve zet nõi ta go za tá nak kép vi se lõ je)  

Ugyan ak kor az esély egyen lõ sé gi tör vény po zi tí vu ma i ról is szó esett:

Hasz nát lá tom an nak, hogy az EU mi att kel lett ez zel fog lal koz ni, de azt gon -
do lom, az EU-s el vá rá so kat na gyon egy sze rû fel szí ne sen
országjelentésekkel, a nõk hely ze té vel fog lal ko zó át fo gó elem zé sek kel ki pi -
pál ni, meg azt mon da ni, most már van tör vény, jól van… De azt hi szem, ön -
ma gá ban az EU-s kény szer nem köz vet le nül hat a po li ti ká ra. Ki csit ke rü lõ
úton igen, hogy a köz vé le mény el vá rá sát erõ sí ti, az tán az vissza hat a po li ti -
ká ra. […] Ön ma gá ban ez a tör vény se lesz cso da szer, de egy lé pés sel ja vít ja
a most ér vény ben lévõ hely ze tet kü lö nö sen az a passzu sa, hogy bi zo nyí tá si
kény sze re an nak a mun ka adó nak lesz, aki el ma rasz tal ha tó va la mi lyen diszk -
ri mi ná ci ó ban. Va ló di ha tást sok-sok si ke res per tud el ér ni. Ed dig a pró ba pe -
re ket, ami egy-ket tõ volt, azért nem le he tett na gyon ha tá sos esz köz nek
te kin te ni, mert akit diszk ri mi nál tak, an nak kel lett bi zo nyí ta ni. Hogy a tör -
vény for dít ezen a hely ze ten, ez cso dát nem je lent, de se gí te ni fog a mé dia
tematizálásában. Na gyobb re mény ben le het ilyen pe re ket in dí ta ni, eb bõl ki -
fo lyó lag na gyobb mé dia fi gye lem lesz rá, és en nek ta lán lesz köz vé le -
mény-for má ló ha tá sa. (ve ze tõ szo ci a lis ta po li ti kus)

Emel lett em lí tést tör tént egyes uni ós prog ra mok ról és pénz ügyi for rá sok ról, me -
lyek po zi tí van hat hat nak bi zo nyos – az Eu ró pai Uni ón be lül ki emel ten ke zelt – kér dés -
kö rök hang sú lyo sabb ha zai po li ti kai tematizálására:

Ami ha tás sal le het egyéb ként, ha ezt ügye sen hasz nál ják fel, azok az eu ró pai
uni ós for rá sok, pén zek, akár ci vi lek nek, akár nem ci vi lek nek. Mert ott a nõi
szem pont, a gender szem pont alap ve tõ do log. Pél dá ul van egy prog ram a
mun ka erõ-pi a ci esély egyen lõ ség meg te rem té sé re, ami nek az a neve, hogy
EQUAL. […] Az más kér dés, hogy Ma gyar or szá gon vagy akár Olasz or szág -
ban nem lát ják még, hogy a nõ fon tos kér dés, de le het pénzt kap ni erre. Mil li -
ár dok ról van szó, és az, hogy mire van pénz, na gyon be fo lyá sol hat ja az it te ni 
szem lé le tet is: a mun ka adók, az ön kor mány zat ok gon dol ko dá sát is.  (mi nisz -
té ri u mi tiszt ség vi se lõ)

Ugyan ak kor a szak szer ve ze tek és a ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi erõ sen kri ti zál ták,
hogy a min den ko ri kor má nyok igye kez tek a nõi-fér fi esély egyen lõ ség kér dé sét az ál -
ta lá nos esély egyen lõ ség ke re té ben ke zel ni, azaz nem kí ván ták, és nem kí ván ják hang -
sú lyoz ni a nõ po li ti ka, a nõi esély egyen lõ ség ki emelt fon tos sá gát. Erre pél da ként
utal tak a 2003 vé gén el fo ga dott esély egyen lõ sé gi tör vény re, mely nek ke re te in be lül
több in ter jú ala nyunk vé le mé nye sze rint a nõ kér dés, a fo gya té ko sok és a ro mák egy -
más tól igen el té rõ jel le gû sé rel me i nek ke ze lé sé re csak azo nos mó don és sem mi kép pen 
nem meg fe le lõ ha té kony ság gal ke rül het sor. (Az in ter jú ké szí tés idõ sza ká ban még nem 
állt fel az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság, így an nak mû kö dé sé vel kap cso lat ban sem ér -
kez het tek vissza jel zé sek.)
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Ná lunk ugye de rült ég bõl vil lám csa pás ként egy olyan tör vény szü le tett, ami
egy át fo gó tör vény. Erre mi azt mond juk, hogy nem tart juk al kal mas nak,
mert na gyon so kat fog ez a tör vény, csak saj nos nem fog meg va ló sul ni be lõ le 
jó for mán sem mi. Azért nem, mert egy sze rû en azok a fel jö võ prob lé mák,
amik je len pil la nat ban a ma gyar tár sa dal mat ter he lik, egy ilyen tör vénnyel
nem le het meg va ló sí ta ni. […] és ugye ar ról volt szó, hogy [az Egyen lõ Bá -
nás mód Ha tó ság] füg get len szer ve zet lesz. Mi tõl füg get len, hogy ha mond -
juk az igaz ság ügy-mi nisz té ri um alá ke rül, és on nan kap ja a pénzt, pa ri pát,
fegy vert? […] és hogy kik bõl áll ez a ha tó ság, azt sen ki nem tud ja. A má sik,
ami re nem kap tunk vá laszt, ami kor fel tet tük a kér dést, hogy tes sék már meg -
mon da ni, hogy ez az or szá gos ha tó ság vagy esély egyen lõ sé gi bi zott ság,
ame lyik nek szék he lye Bu da pest, ho gyan or vo sol ja majd eset leg Nyír egy há -
zán, ha va la kit bár mi lyen hát rány vagy diszk ri mi ná ció ér. Föl jön Pest re és
meg ke re si ezt a gré mi u mot? Vagy hogy fog mû köd ni? … mi azt mond tuk,
hogy igen is, kell egy esély egyen lõ sé gi bi zott ság, de ez ne csak jo gá szok ból
áll jon, mert az esély egyen lõ ség, a diszk ri mi ná ció nem csak jogi kér dés, ha -
nem szo ci á lis, tár sa da lom po li ti kai kér dés is. Te hát olyan tár sa ság ból áll jon
ez a bi zott ság, ahol he lyet kap nak a tár sa dal mi szer ve ze tek is. (szak szer ve -
zet nõi ta go za tá nak kép vi se lõ je)  

Vé gül meg kell em lí te nünk egy olyan kér dést is, amellyel kap cso lat ban vá la szo -
lónk mind há rom tí pu sa ha son ló kép pen vé le ke dett. Az in ter júk ból ugyan is az a kri ti k a
volt ki ol vas ha tó, hogy a tu do má nyos ku ta tá sok ból szár ma zó ered mé nye ket a po li ti k a
ke vés sé ve szi fi gye lem be, s ha igen, leg fel jebb úgy, hogy a szak ér tõi vé le mé nye ket a
min den ko ri kor mány a maga iga zo lá sá ra hasz nál ja fel. Ugyan ak kor vi szont – kü lö nö -
sen a ci vi lek kö ré ben – szó esett az akár cél zot tan a csa lád ra vo nat ko zó, akár csu pán
köz vet ve a csa lá dok ra is ha tást gya kor ló po li ti kai dön té sek le het sé ges kö vet kez m é -
nye it fel mé rõ ha tás ta nul má nyok ed di gi hi á nyá ról és jö võ be li szük sé ges sé gé rõl:

Van még egy fon tos do log, ami vi szont egy ál ta lán nem ment át a ma gyar
gya kor lat ba, más hol se na gyon van, pe dig na gyon kéne. Ezt úgy hív ják, hogy 
elõ ze tes ha tás vizs gá lat. Te hát ahogy az ál lam fõ nor ma kont rollt kér va la mi -
rõl, ugyan így ha tás vizs gá lat ra len ne szük ség az egész ség üggyel, ok ta tás sal,
szo ci á lis élet tel, is ko láz ta tás sal, kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos dön té -
sek nél is, ahol ha fel áll va la ki a par la ment ben, hogy meg kér dez ze, hogy mi -
lyen ha tá sa lesz en nek meg en nek a szü le ten dõ mag za tok egész sé gé re néz ve,
ak kor azt mond has sa a kor mány tiszt vi se lõ je, hogy meg vizs gál tuk, és ezt lát -
tuk. (vál lal ko zás fej lesz tõ ci vil szer ve zet kép vi se lõ je)

A CSA LÁ DI ÉLET GYA KOR LA TAI

Em pi ri kus vizs gá la tunk má so dik sza ka szá ban a csa lá dok hoz for dul tunk és arra ke -
res tünk vá laszt, hogy ki nek mit je lent a csa lád, a csa lá di élet és eze ket a je len té se ket –
va la mint a csa lád tag ok éle tét a gya kor lat ban – mennyi ben be fo lyá sol ják a po li ti kai és
gaz da sá gi dön tés ho zók csa lád dal kap cso la tos dön té sei. In ter jú ink anya ga ke vés sé al -
kal mas ál ta lá nos ér vé nyû kö vet kez te té sek le vo ná sá ra, ugyan ak kor a „ti pi kus ese t ek re” 
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kon cent rá ló, fé lig struk tu rált in ter jús mód szer al kal ma zá sa ré vén olyan ada tok hoz ju -
tot tunk, me lyek alap ján ké pet al kot hat tunk ar ról, hogy a kü lön bö zõ élet hely ze tek ben
kü lön bö zõ csa lá di sze re pe ket vál la ló sze mé lyek csa lá di éle té nek ala ku lá sát ho gyan
be fo lyá sol ták a kü lön fé le po li ti kai üze ne tek és in téz ke dé sek. A nyolc van fõs min t át
úgy ál lí tot tuk össze, hogy le he tõ ség sze rint a meg kér de zet tek a ma gyar tár sa da lom ban
ta lál ha tó ará nyok hoz ha son ló mó don fed jék le a le het sé ges csa lád tí pu so kat. Az in t er -
jú ala nyok ki vá lasz tá sá nál fi gye lem be vet tük a vá lasz adók la kó he lye, csa lá di ál la po ta,
élet ko ra, is ko lá zott sá ga, tár sa dal mi stá tu sa sze rin ti sok fé le sé get,1 va la mint arra tö re -
ked tünk, hogy a min tá ban kö zel meg egye zõ arány ban sze rep lõ nõ és fér fi vá lasz adók
zöme ren del kez zen leg alább egy-két év ti ze des sa ját csa lá di ta pasz ta lat tal. 

A sok fé le ség be mu ta tá sá ra való tö rek vé sünk bõl kö vet ke zett, hogy az elem zés ben
nem tar tot tuk le het sé ges nek a min ta kü lön bö zõ szem pont ok sze rin ti fel osz tá sát: úgy
vél tük, ér tel met len len ne akár a la kó hely, akár a tár sa dal mi hely zet, akár a mun ka vég -
zés, vagy az élet kor, a nem, a csa lá di ál la pot sze rin ti cso por to sí tás, ami kor mind ezek a
ka te gó ri ák egy mást is met szik. Így nem tud hat juk, hogy adott eset ben a vá la szo ló
egye di ta pasz ta la ta ne mé vel, ko rá val, stá tu sá val, re gi o ná lis, val lá si, vagy eset leg et ni -
kai ho va tar to zá sá val, il let ve csu pán sze mé lyes tu laj don sá ga i val, adott sá ga i val, ne vel -
te té sé vel, vagy egyéb té nye zõk kel függ-e össze. 

Ugyan ak kor ki emel he tõ há rom szem pont, mely ada ta ink fel dol go zá sa so rán ál ta lá -
no san jel lem zõ ha tá sú nak tûnt: a rend szer vál tás hoz való vi szo nyu lás és vi szo nyí tás; –
ez zel né mi leg össze füg gés ben – az élet ko ri szem pont ok; va la mint vá lasz adó ink neme:

(i) 1990-ben rend szer vál tás zaj lott Ma gyar or szá gon, és a vál to zás nem ha gyott
érin tet le nül szin te egyet len olyan kö rül ményt sem, amely in ter jú ala nya ink éle tét be fo -
lyá sol hat ta. Az or szág gaz da sá gi éle tét te kint ve a leg lé nye ge sebb vál to zá so kat a szo ci -
a lis ta nagy ipar össze om lá sa, a pri va ti zá ció, a kül föl di tõke be áram lá sa, a
mul ti na ci o ná lis cé gek meg je le né se és a kis- és kö zép vál lal ko zá sok be in du lá sa fém jel -
zi. Mind ezek kö vet ke zé ben egy részt meg je lent – és in ter jú ink ta nú sá ga sze rint majd -
nem min den csa lá dot érin tett – a nagy ará nyú és a ko ráb bi ge ne rá ci ók szá má ra
is me ret len mun ka nél kü li ség. Más részt a tár sa da lom kü lön bö zõ ré te ge i ben élõk
más-más mér ték ben ugyan, de szem be sül tek az zal, hogy ko ráb bi tu dá suk el ér ték te le -
ne dett, új faj ta ké pes sé gek, tu dá sok, is me re tek vál tak szük sé ges sé a pi ac gaz da ság ra át -
té rõ or szág ban. A de mok ra ti kus kö rül mé nyek kö zött a jól is mert és meg szo kott
tör vé nyek, ren del ke zé sek – ezek kö zül ese tünk ben kü lö nö sen azok, ame lyek a csa lá -
do kat köz vet le nül is érin tik, te hát a gyer mek el lá tó rend szer, a csa lá di tá mo ga tá si rend -
szer, a la kás hoz ju tás és a la kás tá mo ga tás rend sze re, il let ve mun ka hely hez kö tõ dõ
szo ci ál po li ti ka – rész ben meg szûn tek, rész ben át ala kul tak. Az ál lam pol gár ok nak ah -
hoz is hoz zá kel lett szok ni uk, hogy az egy mást kö ve tõ kor má nyok je len tõs vál to zá so -
kat ve zet nek be eze ken a te rü le te ken, rész ben az át ala ku lást kí sé rõ gaz da sá gi
vál ság hely zet le küz dé se ér de ké ben, rész ben pe dig kü lön bö zõ ide o ló gi ai fel fo gá s uk -
nak meg fe le lõ en. Így te hát az élet tör té ne tek ben éles vá lasz tó vo na lat je lent a rend szer -
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tar to zott.



vál tás éve. Az 1990-es év fon tos vi szo nyí tá si pont tá vált: a tör té ne tek ben szin te
min den eh hez vi szo nyít va úgy fo gal ma zó dott, hogy „elõt te – utá na”.

 (ii) Ter mé sze te sen más faj ta ta pasz ta lat ként ér tel me zõ dött a rend szer vál tás a kü -
lön bö zõ ge ne rá ci ók tag jai: a fi a ta lab bak és az idõ seb bek szá má ra. Az idõ seb bek, akik -
nek ta nul má nyi évei, fel nõt té vá lá sa, mun ka vál la lá sa, pár vá lasz tá sa, csa lád ala pí tá sa,
gyer mek ne ve lé se egé szé ben vagy rész ben a szo ci a liz mus év ti ze de i re esett, sa ját hely -
ze tü ket, il let ve köz vet len kör nye ze tük, csa lád tag ja ik – akár a gyer me ke ik, akár a szü -
le ik ge ne rá ci ó já ról van szó – hely ze tét azok hoz az ál la po tok hoz mér ték, me lye ket sa ját 
ma guk is meg ta pasz tal tak. Ez nem je len tet te azt, hogy akik már az új rend szer ben lép -
tek fel nõtt kor ba és az 1990 elõt ti hely ze tet csak át té te le sen, a szü lõ kön ke resz tül is -
mer ték meg, ne vi szo nyí tot ták vol na a je len hely ze tet a kö zel múlt hoz. Még is
kü lön bö zött lá tás mód juk, hi szen a vi szo nyí tás nak más lett a pers pek tí vá ja az élet kor és 
a csa lá di élet sza kasz tük ré ben. 

(iii) A rend szer vál tás és az élet ko ri szem pont ok mel lett har ma dik ként a nemi ho va -
tar to zás szem pont ját emel nénk ki. Akár idõ seb bek rõl, akár fi a ta lab bak ról van szó,
szin te az egész min tá ra ér vé nye sen nagy mér ték ben kü lön böz tek egy más tól a fér fi ak és 
nõk élet út jai. Vá la szo ló ink, él je nek akár ha gyo má nyos csa lá dok ban vagy azok tól el té -
rõ, al ter na tív csa lád for mák ke re tei kö zött, mind un ta lan ref lek tál tak a fér fi és nõi sze re -
pek bõl adó dó kü lönb sé gek re az éle tü ket meg ha tá ro zó min den te rü le ten, azaz a
pá lya vá lasz tás, a mun ka vál la lás, a gyer mek ne ve lés, a csa lád és mun ka össze egyez te -
té se te rén épp úgy, mint a ge ne rá ci ók kö zöt ti kap cso la tok ápo lá sá ban. 

Át fo gó an el mond ha tó, hogy csa lá di éle tük rõl nyi lat ko zó in ter jú ala nya ink a po li t i -
kai, gaz da sá gi és ci vil aktorok ko ráb ban vizs gált vé le mé nyé vel szem ben sok kal ke ve -
sebb ér dek lõ dést mu tat tak a min den ko ri kor mány zat csa lád po li ti kai meg fon to lá sa i  nak 
cél jai és in do kai iránt, és sok kal in kább gya kor la ti kri ti kát fo gal maz ták meg az zal kap -
cso lat ban, hogy az ál lam ho gyan se gít het né ha té ko nyab ban pol gá ra it csa lá di éle tük
prob lé má i nak meg ol dá sá ban. Vá lasz adó ink szin te egy ön te tû en el uta sí tot ták azt, hogy
a po li ti ka be avat koz zon a csa lá dok éle té be: itt azon ban el kü lö nült a pár tok
aktuálpolitikai meg nyil vá nu lá sa i nak és a párt po li ti ká tól füg get len ál la mi sze rep v ál la -
lás szük sé ges sé gé nek meg íté lé se. Töb ben meg kér dõ je lez ték an nak a fel ve tés nek az ér -
vé nyes sé gét, hogy a csa lád nak ha té ko nyabb po li ti kai té nye zõ vé kel le ne vál nia:

Szük ség van egy ál ta lán arra, hogy ha té ko nyabb po li ti kai té nye zõ vé vál jon a
csa lád? Az len ne jó, hogy bé ké ben, har mó ni á ban tud ná nak élni, le gyen
mun ká juk, de sze rin tem nem kell, hogy a csa lád po li ti kai té nye zõ vé vál jon. 
[…] Azon gon dol kod tam, hogy most mibe szól hat ná nak bele a csa lá dok:
abba, hogy több ked vez ményt kap ja nak. De úgy is annyit kap nak, amennyi
van.  (52 éves nõ)

A csa lád hely ze té nek jobb ra for du lá sát nem a po li ti ká tól és a po li ti kai szer -
ve ze tek tõl és a fe lé jük foly ta tott ér dek ér vé nye sí tés tõl re mél jük, ha nem a sa -
ját erõ fe szí té se ink tõl. (45 éves fér fi)

Leg több vá lasz adónk sze rint a párt po li ti ka szín te rén csu pán a vá lasz tá sok idõ sza -
ká ban vál nak hang sú lyos sá a csa lád po li ti kai prog ra mok, mert min den ki meg akar ja
vá sá rol ni a csa lá do kat, hogy rám sza vaz zál (54 éves fér fi). A csa lád dal kap cso la tos
sar kos – ám so kak ál tal meg ala po zat lan nak vélt – „párt üze ne tek” egyéb ként ál ta lá ban
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nem nyer tek ked ve zõ fo gad ta tást, fel té te lez he tõ en fõ ként azok kö ré ben, aki nem tud -
tak vagy nem akar tak meg fe lel ni az így köz ve tí tett pre fe ren ci ák nak:

A po li ti ku sok nak nincs joga be avat koz ni: te hát ne mond ja sen ki, hogy én
szül jek há rom gye re ket vagy né gyet, mert ez a cél. Ki nek a cél ja? Le het, hogy 
az övé az, de en ged tes sék meg ne kem, hogy én le het, hogy ti zet sze ret nék,
vagy ket tõt, vagy egyet sem. Min den ki azt be szél, amit akar – a csa lá dok pe -
dig azt csi nál nak, amit akar nak. (62 éves nõ)

Csak duma van: el tud ják mon da ni, hogy mi kel le ne, de ah hoz õk nem tud nak 
adni sem mit. (69 éves nõ)

Sze rin tem le gyen egy kis sza bály ta lan ság, és a po li ti ka ne akar ja a sza bály -
ta lan sá got ki ik tat ni az em be rek bõl. Ez nem szét esés – mert pon to san ott fe -
nye get szét esés, ami túl sza bá lyos és túl pél dás. (42 éves fér fi)

Én cso dál ko zom, hogy még itt for ra da lom nem szü le tett. Cso dál ko zom az
em be rek bir ka tü rel mén … biz is ten cso dál ko zom, hogy eze ket a ve ze tõ ket,
még el is me gyünk, én mar ha el me gyek, oszt meg vá lasz tom, hogy ne hogy a
má sik ba rom le gyen, és nem azért mert ezt sze re tem. […] Ma gyar or szá gon a 
po li ti ku sok irá nyí ta nak min dent, le van nak sö pör ve az ér tel mes em be rek, a
tu dós em be re ket nem hall gat ja meg sen ki, a ha ta lom, az ál lam. Ezért én nem
is tar tom gon dos ko dás nak az õ hoz zá ál lá su kat: ami be megy pénz, soha nem
tud juk el len õriz ni, pe dig ren ge teg pénz – és nem tud juk, hogy ho gyan oszt ják 
el. Rosszul, az biz tos, na gyon rosszul. (53 éves fér fi)

So kak vél ték a po li ti ku sok nál a ci vil szer ve zõ dé se ket al kal ma sabb nak arra, hogy a
csa lá dok ér de ke it, pon to sab ban bi zo nyos sa já tos sá gok kal vagy prob lé ma tí pu sok kal
jel le mez he tõ csa lád for mák sa já tos ér de ke it kép vi sel jék: vé le mé nyük sze rint ugyan is
ezek a va ló ban meg ala po zott – sok eset ben sze mé lye sen is meg szen ve dett – alul ról
jövõ kez de mé nye zé sek még nem sza kad tak el az em be rek tõl, így prob lé má i kat is re á li -
sab ban tud nák ke zel ni. A ci vil szer ve ze tek ér dek ér vé nye sí tõ ké pes sé ge azon ban egy -
elõ re kor lá to zott nak tûnt:

 A po li ti ka be fo lyá so lá sá ra ta lán a ci vil szer ve ze tek nyújt hat ná nak jó le he tõ -
sé get. Erre már van nak pél dák: pél dá ul a nagy csa lá dos ok szer ve ze te. Csak
az a baj, hogy egész egy sze rû en annyi ra nincs ha gyo má nya ná lunk ezek nek
a ci vil szer ve zõ dé sek nek, hogy na gyon sok idõ kel le ne ah hoz, hogy a ci vi lek
ha té ko nyan tud ják be fo lyá sol ni a nagy po li ti kát. (51 éves nõ)

A párt po li ti kák tól nyil ván nem tel je sen füg get len ál la mi sze rep vál la lás ról egyes –
fõ ként kö zép ko rú, il let ve idõ sebb – vá lasz adó ink az ál la mi paternalizmus ve szé lye i r e
asszo ci ál tak: 

Sor ba le het ne ven ni, hogy az ál lam atyás ko dá sa mennyi re rossz: lásd kom -
mu niz mus. Plá ne ha a val lás sal együtt te szi ezt: pél dá ul itt az isz lám, mert én 
nem csak Ma gyar or szág ról be szé lek. Na gyon ke vés em ber nek jó eb ben a vi -
lág ban. Itt a jó nem azt je len ti, hogy gaz dag va gyok. A jó sza bad sá got je lent:
sza ba don gon dol ha tok ezt vagy azt. Az ál lam gon dos ko dá sa? Gon dos kod ha -
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tom én ró lad úgy, hogy ütöm a fe jed, ha nem azt csi ná lod, amit én aka rok.
Hát ennyit gon dol tam az ál lam ról. (53 éves fér fi)

Ugyan ak kor szé les kö rû egyet ér tés mu tat ko zott az ál la mi be avat ko zás fon tos sá gá -
ról ott, ahol baj van – de kü lön ben hagy ja bé kén a csa lá do kat (49 éves fér fi). Ilyen
gya kor la ti be avat ko zás ra érett te rü let ként je lent meg a csa lá don be lü li erõ szak vagy az
el ma radt gyer mek tar tás be haj tá sa:

Van, ahol meg nem szól bele és sok bán tal ma zott em ber éli az éle tét, és nem
szól bele, mert olyan tör vé nyek van nak, hogy nem szól hat bele – sok he lyen
meg be le szól, ahol nem kel le ne. (35 éves fér fi)

Joga van be le szól ni az erõ sza kos dol gok ba – abba bele is kell, hogy szól jon,
mert a csa lá don be lü li erõ szak mû kö dik… meg hogy a vá lá sok nál a fér fi ak
igen is fi zes sék a gye rek tar tást… (53 éves nõ)

Ugyan csak kri ti ká val il let ték a gya ko ri vál to zé kony ság gal jel lem zett csa lád po li t i -
kai in téz ke dé sek rõl szó ló tá jé koz ta tás hi á nyos sá ga it. Aki pe dig nincs tisz tá ban a jo ga -
i val, és nem is me ri a ren del ke zé se ket, nem is tud élni az ál lam ál tal kí nált
le he tõ sé gek kel:

Újabb ren del ke zé sek jön nek, és csak azt mond ják, hogy van, és sem mit nem
tudsz. Nem tisz ták ezek a dol gok. Csak bi zo nyos ré teg tud ja. Az em be rek
több sé ge nem tud ja, tá jé ko zat la nok – az ezer szá za lék. Jó, hogy én ma gam -
ból in dul tam ki, de töb ben van nak így, nem csak én. (49 éves nõ)

Elég ne héz hely zet ben van egy új csa lá dot ala pí tó pár, plá ne, ha nincs szü lõi
vagy ro ko ni se gít ség, igen ne he zen tud nak ne ki in dul ni az élet nek. Az is ne -
héz, hogy aki pél dá ul nem tud ja a jo go kat, a tör vé nye ket, nem is jut el oda,
hogy igény be ve gyen tá mo ga tá so kat. (35 éves fér fi)

A csa lád po li ti ka vál to zé kony sá ga töb bek szá má ra a tá gabb tár sa dal mi-gaz da sá gi
kör nye zet vál to zá sa i ból adó dó bi zony ta lan ság gal ke rült össze füg gés be. Eb ben a kon -
tex tus ban az ál lam sze re pe el sõ sor ban a lét bi zony ta lan ság mér sék lé seként fo gal ma zó -
dott meg, mely köz ve tet ten, ám je len tõs mér ték ben hat hat a csa lá dok élet mi nõ sé gé nek
nö ve lé sé re. A lét bi zony ta lan ság mér sék lé sé nek esz kö ze ként so kan utal tak a mun ka -
nél kü li ség vissza szo rí tá sá ra, a mun ka hely te rem tés re, va la mint a rend szer vál tás utá ni
pi ac gaz da sá gi reszocializációhoz szük sé ges ké pes sé gek fej lesz té sé re:

Ez hü lye föl fo gás, hogy majd az ál lam. Az ál lam nak nem ez a fel ada ta. Az ál -
lam nak az a fel ada ta, hogy biz to sít sa egy falu mû kö dé sét. De az egyén nek az
a fel ada ta, hogy min dent meg te gyen azért, hogy õ tart sa el a csa lád ját.  […]
Ez most nem jó do log: azért nem jó do log, mert fö lös le ges nek érzi ma gát az a 
fi a tal, ugye nincs mun ka he lye, el kal ló dik. Le ad ja az igé nye it: elég annyi,
hogy jól be igyon, beegyen, le fe küd jön. Az nem elég egy em ber nek. Egy gye -
rek nek sem elég. Egy gye rek nek is úgy kel le ne fel nõ ni, ahogy egy gye rek hez
il lik … és ezek a se gé lyek meg jut ta tá sok ez arra ke vés. […] Nem jó, hogy
nincs mun ka. Ez a leg na gyobb prob lé ma sze rin tem. Ha egy apá nak nincs
mun ka he lye, az bor zasz tó nagy baj sze rin tem. (58 éves fa lu si nõ)
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A párt ál lam ban min den ki nek volt mun ká ja, te hát sok kal na gyobb anya gi
biz ton ság ban él tek az em be rek, most meg nem, most bár mi kor el ve szít he ti az 
em ber a mun ká ját. Sze rin tem a gye rek vál la lás nak van köze az anya gi biz -
ton ság hoz, il let ve bi zony ta lan ság hoz. (52 éves nõ)

Mi a meg szo kott kom mu nis ta rend szer ben nõt tünk föl, nem vol tunk mi föl ké -
szül ve arra, hogy te remt sél meg ma gad kö rül min dent. Azért ez a vál tás elég
ke mény volt: fo lya ma to san irá nyí tot tak, nem kel lett ne ked szer vez ned a sa ját 
mun kád – te hát fel nõtt fej jel éled meg ezt a vál to zást és nyil ván mun ka nél kü -
li ek is let tünk, mert nem tud tuk, hir te len mer re lép jünk, évek el tel tek, mire
rá jöt tünk, be le ta nul tunk, hogy pró bál junk lé pést tar ta ni ez zel a kor ral és ez
nyil ván be fo lyá sol ja a csa lá di éle tet, mert ke re sel és nincs mun kád – nyil -
ván va ló, hogy ilyen té ren be fo lyá sol ja a po li ti ka az em ber éle tét. (53 éves
nõ)

Míg vá lasz adó ink a lét bi zony ta lan ság mér sék lé sét egy faj ta köz ve tett, ám ki emelt
fon tos sá gú csa lád po li ti kai in téz ke dés ként ér tel mez ték, a kü lön bö zõ tár sa da lom po li ti -
kai jut ta tá sok kal kap cso lat ban na gyon ne ga tí van nyi lat koz tak. A több ség vé le mé nye
úgy fog lal ha tó össze, hogy in kább ren des mun kát, fi ze tést és nyug dí jat ad jon az ál lam,
mint se gélyt:

Az em be rek nyil ván nem se gé lyek bõl meg tá mo ga tá sok ból akar nak gye re ket
ne vel ni, ha nem ab ból, ami ért meg dol goz nak. (32 éves nõ)

Sze rin tem az ál lam nak eb bõl úgy, ahogy van, ki kel le ne vo nul nia. De ezt
csak egy fel té tel lel le het meg ten ni: ha az em be rek olyan fi ze tést kap nak, ami -
bõl meg le het élni, de el is le het ten ni, és az idõ sek szin tén olyan nyug dí jat
kap nak, ami bõl õk szin tén meg tud nak tisz tes sé ge sen élni. (51 éves fér fi)

Jól jön ha von ta az a tíz ezer fo rint, kur va ke vés, be tud juk be lõ le fi zet ni a gye -
rek ebéd jét, de amúgy azt gon do lom, sem mi köze az ál lam nak a csa lád éle té -
hez. Annyi ban len ne, hogy ad jon jó fi ze tést az em be rek nek, a mun kát fi zes se
meg. […] Én az zal nem ér tek egyet, hogy az ál lam ál tal adott tá mo ga tás
függ vé nyé ben dönt sem el, hogy hány gye re ket vál la lok. Ez az én ma gán -
ügyem. Úgy is, ha azt mon dom, hogy a je len kö rül mé nye im kö zött nem tu dok
több gye re ket be vál lal ni. Ak kor ne jöj jön az zal az ál lam, hogy adok ne ked
pénzt, csak szül jél. Én ezt el fo gad ha tat lan nak tar tom. És úgy vál lal ja nak az
em be rek gye re ket, ahogy be le fér a bü dzsé jük be. Ha min den kép pen sok gye -
re ket aka rok, ak kor tud va az ez zel járó kö vet kez mé nye ket, vál la lom. De eh -
hez sem mi köze az ál lam nak. (38 éves nõ)

E vé le mé nyek ben egy részt fel fe dez he tõ az ál lam – avagy a po li ti ka – és a sze mé -
lyes dön té sek kö zöt ti di rekt kap cso lat há rí tá sa, mely jel lem zõ re ko ráb bi ku ta tá sok
ered mé nyei is utal tak (Neményi 2003); más részt ki fe je zõ dött e jut ta tá sok el osz tá sá val
és össze gé vel szem be ni elé ge det len ség. Az el osz tás el ve i vel és gya kor la tá val kap c so -
la tos kri ti ká kat né hol szí nez te a „se gé lyek mi att szü lõ ki sebb ség” em lí té se, ami össze -
kap csol ha tó a „Ma gyar or szá gon nem azok sza po rod nak, akik nek kel le ne” tí pu sú,
ko ráb ban szin tén jól do ku men tált meg kö ze lí té sek kel (Neményi 2003):
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Úgy lá tom, na gyon sok eset ben az úgy ne ve zett ki sebb ség igény li eze ket a se -
gé lye ket, és ép pen azért igé nyel tem meg én is a la kás fenn tar tá si se gélyt,
hogy ne hogy csak õk kap ják meg. Ho lott sok olyan em ber van, aki jo go sult
len ne rá, de nem fog lal ko zik vele. Vi szont a ki sebb ség, aki nek van x szá mú
gye re ke, sze rin tem ne kik csak azért van gye re kük is, hogy le gyen mit föl ven ni 
csa lá di pót lék meg ilyen cím szó alatt. Sze rin tem nem azok kap ják meg, akik -
nek szük sé ge van rá, ha nem olya nok, akik nek eset leg csak azért van gye re -
kük, hogy ezt igény be ve hes sék. (29 éves nõ)

A csa lád po li ti kai jut ta tá sok össze gét szin te min den érin tett ir re á li san ala csony n ak
vél te. Volt, aki a szû kös anya gi tá mo ga tást meg alá zó ala mizs ná hoz ha son lí tot ta:

Ne kem nem kel le nek az ala mizs nák, eb bõl van ne kem ele gem. Úgy lát szik,
eb ben az or szág ban az a jó szo ci ál po li ti ka, hogy se gé lyek kel pró bál ják a
lyu ka kat fol toz gat ni. Én azt mon dom, sok kal jobb len ne ezek nek a csa lá dok -
nak és ne kem is, ha mun kám len ne. Egy he lyen tud jak dol goz ni 15-20 évig,
mert fon tos az egy csa lád éle té ben, hogy tud ja a ke re sõ, hogy neki biz tos ál -
lá sa van. Eb ben az or szág ban sem mi nem biz tos, ha a gye rek után járó dol -
gok ról be szé lünk. Ne vet sé ges! Azok az em be rek, akik ezt ki szá mol ják, hogy
ezek bõl a pén zek bõl mit le het… sem mit nem le het! (27 éves fér fi)

Má sok nál „rá uta ló ma ga tar tá suk ból” de rült ki, hogy pél dá ul a gyes össze gé bõl
nem le het meg él ni. Az ano nim in ter jú ké szí tés so rán a kis ma mák kö zül töb ben – szak -
mun kás ok és egye te mi vég zett sé gû ek egy aránt – be val lot ták, hogy a gyes igény be vé -
te le mel lett ti tok ban mun kát kell vál lal ni uk ah hoz, hogy a csa lád meg él he té se
biz to sí tott le gyen.

Most ép pen a gyed bol dog, egész ma gas össze ge után a gyes hi he tet len tá -
mo ga tá sát él ve zem, és saj nos kény te len va gyok el gon dol kod ni azon, hogy
ho gyan to vább, meg mennyit dol goz zak … így a gyes mel lett el kezd tem az
egyik mun ka he lye men dol goz ni, de ez ti tok, mert ez nem annyi ra le gá lis. De
a gyes annyi ra ne vet sé ge sen ala csony összeg …(36 éves nõ)

Mi vel ru ha ipa ri vég zett sé gem van itt hon var ro gat tam, be dol goz tam ide-oda
… erre saj nos azért volt szük ség, mert min den ki tud ja, hogy mi lyen ke vés a
gyes, fõ leg ha már több gye rek is van. A test vé rem is, ami kor a har ma dik kal
volt gye sen, õ ha ris nyá kat varrt, és rá adá sul az ilyen alan tas mun ka, de hát
ami kor nincs más, hogy pénzt ke res sen, mu száj el vál lal nia (29 éves nõ)

In ter jú ala nya ink nyi lat ko za ta i ból ki tûnt, hogy az anya gi ér de kelt ség csak mér sé -
kel ten be fo lyá sol ta csa lá di élet tel kap cso la tos dön té se i ket. Szin te min den ki el u ta sí tot -
ta azt, hogy a gye rek vál la lás ban ál ta lá ban sze re pet játsz hat nak az anya gi
meg fon to lá sok. Ugyan ak kor sa ját gye rek vál la lá suk kap csán töb ben em lí tet ték, hogy
míg az el sõ-má so dik gyer mek szü le té se kö rül ál ta lá ban nem jel lem zõ, ad dig a töb be -
dik gyer mek vál la lá sa kap csán – leg alább is a meg él he tés ne he ze dé sé vel kap cso la tos
fé lel mek szint jén – már hang sú lyo sab bá vál hat az anya gi szem pont ok mér le ge lé se:

No vem ber ben volt az es kü võ, de cem ber 30-án már ter hes lett a fe le sé gem, és 
an nak örül tem. De nem gon dol tunk bele abba, hogy ha jön egy gye rek, el kell 
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tar ta ni, meg mi lyen plusszal jár majd. […] Mi az el sõ höz ter vez tük a má so di -
kat. A har ma dik már be csú szott, az vé let len baba volt. Mind a ket ten tud tuk a 
fe le sé gem mel, hogy ezt a ket tõt is ne héz el tar ta ni, fel ne vel ni, és hogy pont ez
a ha tár, ami kor még egész sé ge sen el le het tar ta ni õket … azt nem fo gom
mon da ni, hogy meg bán tam. Olyat nem mon da nék. De há rom gye rek kel ne -
héz. Így most, amíg ki csik, jó, de egy re job ban kö ze le dik az is ko la és tu dom
elõ re, hogy rosszabb lesz: tan köny vek, öl töz tet ni… (27 éves fér fi)

Úgy vé lem, ma Ma gyar or szá gon két gye re ket le het tisz tes sé ge sen el tar ta ni,
föl ne vel ni – bár eh hez is ko moly ál do za to kat kell hoz ni, mert iszo nyú sok
pénz be ke rül min den.  (49 éves fér fi)

Terv be volt véve még if júi ál ma im ban egy ne gye dik gye rek is, de az tán úgy
dön töt tem a har ma dik után, hogy ennyi re van lel ki erõm, tü rel mem. El sõ sor -
ban nem az anya gi ak mi att ala kult így, ha nem ami kor a har ma dik gye re kem
más fél éves volt, ak kor úgy gon dol tam, hogy na gyon be va gyok zár va és mu -
száj va la mit dol goz ni. Már nem érez tem jól ott hon ma gam. Más fél éves kora
után egy foly tá ban ter vez tem, hogy el me gyek dol goz ni, em be rek közé aka rok
men ni és fel ada to kat vé gez ni. De le het, hogy anya gi von za ta is volt, mert hát
azért szû kö sen él tünk. (45 éves nõ)

In ter jú ala nya ink tisz tá ban vol tak a gyer mek vál la lás je len tet te anya gi ál do zatok -
kal, amit a több ség a csa lá di élet ter mé sze tes ve le já ró ja ként fo gott fel. A gyer mek ne -
ve lés anya gi fe le lõs sé ge fõ ként az idõ sebb ge ne rá ció tag ja i nál a sa ját sze mé lyes
igé nyek ki elé gí té sé nek hát tér be szo rí tá sá val járt együtt:

Én nem bí rom azt, ami kor si rán koz nak itt a fi a tal asszo nyok, hogy hú, ennyi -
be ke rül a cipõ, meg ennyi be ke rül a min den. Azt egyik sem mond ja, hogy a
koz me ti ku mok meg a fö lös le ges hü lye sé gek mennyi be ke rül nek. […] Én nem
tu dom, ná lunk ez soha nem me rült fel, hogy mennyi be ke rült a könyv. Meg
kel lett ven ni, mert ott volt a gye rek. Tud tam, ma gam nak szül tem, nem az ál -
lam nak szül tem. Ezen föl va gyok há bo rod va, ami kor men nek a mar ku kat tar -
ta ni a se gé lyért meg min de nért. Nem! Ak kor tud tad, ami kor meg szül ted,
hogy azt a gye re ket föl kell ne vel ni és az bi zony nagy ál do zat. És nem azért
szül tem, hogy ami kor öreg le szek, zsa rol jam, le gyen, aki nek nya fog jak meg
nyökögjek. Ha nem azért szül tem, mert utó dot akar tam, önál ló lényt. […] mi
még az a ge ne rá ció vol tunk, aki a gye re ke i rõl gon dos ko dott, szak mát adott a
ke zé be, meg a szü le ink rõl, nagy szü lõk rõl is. (58 éves nõ)

Ez zel szem ben töb ben ar ról szá mol tak be, hogy a mai fi a ta labb kor osz tály kö ré ben
a gye rek vál la lás sal össze füg gés ben már ko mo lyabb vissza tar tó erõ nek tû nik a sze mé -
lyes igé nyek hát tér be szo rí tá sa, il let ve a már el ért élet szín vo nal eset le ges csök ke né se:

Van nak olyan ba rát nõ im, akik azért nem mer nek szül ni, mert ret teg nek at tól
… nem ret teg nek, egé szen biz to san ab ban, hogy nem ke rül het né nek vissza a
mun ka hely ük re. Vi szont a pa si juk kal már meg te rem tet tek ma guk nak egy
olyan élet szín vo na lat, amit a le en dõ apa egye dül nem tud na biz to sí ta ni. (34
éves nõ)
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A gye rek vál la lás nál vissza tar tó le het a pénz hi á nya. Bár mos ta ná ban elég
gyak ran ta lál ko zom olya nok kal, akik más mi att he zi tál nak. Ez a szing li élet -
mód na gyon el ter jedt, hogy nem akar ják le köt ni ma gu kat. Szó val in kább
anya gi meg fon to lá sok, de ez is erõ sö dik. (32 éves nõ)

Az egyik in ter jú alany ál tal em lí tett „szing li élet mód” – ami Utasi Ág nes meg fo gal -
ma zá sá ban az „ál lan dó pár kap cso lat nél kü li, mun ka erõ ként pi ac ké pes, mun ká ban és
sza bad idõ ben is ak tív, jó lét ben élõ egye dül ál ló fi a ta lok élet for má ja” (2004: 15) – t er je -
dé se össze füg gés be hoz ha tó a Ma gyar or szág ra is jel lem zõ fo ko zó dó in di vi du a li zá ló -
dás sal és ez zel járó ér ték pre fe ren cia-vál to zá sok kal, ugyan ak kor a csa lá di élet for m ák
vizs gá la tá nak kon tex tu sá ban a csa lád ala pí tás elõtt álló – nem is olyan – fi a ta lok kö zül
egy re több re jel lem zõ „csa lád vagy kar ri er” di lem ma meg old ha tat lan sá gá nak tü ne te -
ként is ér tel mez he tõ. 

A mun ka és a csa lá di élet harmonizálásának le he tõ sé ge – vagy ese ten ként le he tet -
len sé ge – az egyik leg fon to sabb elem zé si szem pont ként je lent ke zett ku ta tá sunk ban.
In ter jú ala nya ink szin te ki vé tel nél kül utal tak erre a té ma kör re, bár mind nõi, mind fér fi 
vá lasz adó ink túl nyo mó több sé ge szá má ra ez egy sa já to san nõi prob lé ma kör ként je lent
meg, mellyel, ha nem is ki zá ró lag, de fõ leg a nõk nek kell szem be néz ni ük. Ezért kü lö -
nö sen fon tos em lí te ni azt a né hány fér fi vé le ményt, mely a fér fi ak szá má ra egy ál ta l án
problematizálja a csa lá di élet és a mun ka vál la lás össze egyez tet he tõ sé gé nek kér dé sét:

Ne kem si ke rült. Mi u tán nem dol goz tam so kat a mun ka he lye men, na gyon
könnyû volt. Bent vol tam öt órát és ak kor jöt tem haza, itt hon el vol tam a gye -
rek kel. Este meg el men tem, nem min den este, de elég sû rûn el men tem a ba -
rá tok hoz. (51 éves fér fi)

Nincs ott hon konf lik tus ab ból, ha nem ke re sek pénzt. Leg fel jebb ki csit so -
pán ko dunk. … a vá gya im ki élé sé ben nem a csa lád, ha nem a mun ka za var.
(42 éves fér fi)

Hogy a fér fi nak kell fenn tar ta nia a csa lá dot, ez hü lye ség, el avult do log. Mert 
a nõ is érez ma gá ban annyit, hogy õ is fenn tud ja tar ta ni a csa lá dot, ha ép -
pen ar ról van szó. És nyil ván el is men nek dol goz ni és hoz zá já rul nak a csa -
lád anya gi bol do gu lá sá hoz. (51 éves fér fi)

A nõk re vo nat ko zó vá la szo kat a Catherine Hakim (2000) ál tal hasz nált nõi mun ka-
és csa lá di élet mód-pre fe ren ci ák tí pu sa i nak se gít sé gé vel ele mez tük. Hakim pre fe ren -
cia el mé le te sze rint a 20. szá zad má so dik fe lé tõl kezd ve be kö vet ke zett tör té nel mi je -
len tõ sé gû tár sa dal mi és mun ka erõ-pi a ci vál to zá sok ko ráb ban is me ret len esé lye ket és
le he tõ sé ge ket te rem tet tek a nõk szá má ra. E vál to zá sok közé tar to zik a fo gam zás gát lás
for ra dal ma, ami le he tõ vé tet te a nõi ter mé keny ség meg bíz ha tó kont rol lá lá sát; az
egyen lõ esé lyek for ra dal ma, mely a nõk munkaerõpiaci hely ze tét ja ví tot ta és több or -
szág ban együtt járt a nemi diszk ri mi ná ció tör vé nyi sza bá lyo zá sá val; a szel le mi mun ka
és a szol gál ta tá sok ter je dé se – a fi zi kai mun ka ro vá sá ra –, mely a ko ráb bi ak nál szé le -
sebb körû mun ka vál la lá si le he tõ sé ge ket biz to sí tott a nõk nek; a má sod la gos ke re sõk -
nek kí nált mun ka le he tõ sé gek te rem té se azo kat cé loz va, akik nek az éle té ben nem a
fi ze tett mun ka a fõ pri o ri tás; és a sze mé lyes pre fe ren ci ák ra épü lõ élet mód vá lasz t ás nö -
vek võ fon tos sá ga a mo dern jó lé ti tár sa dal mak ban. 

Szociológiai Szemle 2005/4.

VÁLTOZÓ CSALÁD – VÁLTOZÓ POLITIKÁK 27



Ma a nõk fog lal koz ta tott sá gi és mun ka vál la lá si jel lem zõi épp úgy na gyon vál to za -
to sak, mint a csa lá di élet és a mun ka vál la lás konf lik tu sá nak fel ol dá sá val kap cso la tos
pre fe ren ci á ik. E pre fe ren cia tí pu sok há rom ide ál tí pu sa az adap tív, a mun ka köz pon tú és 
az ott hon köz pon tú nõ. Az adap tív nõk szá má ra a mun ka és a csa lád egy aránt fon tos, és
egyik sem él vez éle tük ben ál lan dó pri o ri tást. A nõk dön tõ több sé ge – kb. 60%-a, il let -
ve mi ni mum 40, ma xi mum 80%-a – ide so rol ha tó. A mun ka és a csa lá di élet össze -
egyez tet he tõ sé gét elõ se gí tõ fog lal ko zá sok – pél dá ul a ta ná ri pá lya – kü lö nö sen von zó
szá muk ra. A gye rek vál la lás után rész mun ka idõs ál lást vál la ló nõk nagy ré sze eb bõl a
cso port ból ke rül ki. Ma gyar vá lasz adó ink kö zött is ta lál tunk pél dát az adap tív nõi pre -
fe ren cia tí pus ra:

Én na gyon ide á lis hely zet ben va gyok, mert ta ní tok és ne kem ott van a nyá ri
szün idõ, te hát ez ne künk na gyon jól össze jött. Mi u tán ugye ta ní tok, ne kem
négy, öt, hat óra – mi kor mennyi volt az is ko lá ban, ak kor, ami kor ha za men -
tem, tud tam a gye re kek kel fog lal koz ni. Kez det ben na gyon ne héz volt és ez
sok prob lé mát je len tett szá mom ra, hogy gye re kek kel fog lal koz tam és ide gi -
leg el fá rad tam, és bor zasz tó lel ki is me ret-fur da lást oko zott ne kem, hogy ott -
hon tü rel met len va gyok és ki a bá lok. De egy idõ után hála is ten nek si ke rült
túl ten nem ma ga mat ezen és arra rá áll ni, hogy ne kem az én gye re ke im na -
gyon fon to sak, és elsõ a csa lád, a gye re kek, az tán a hi va tás – te hát ez a sor -
rend. (52 éves nõ)

Az biz tos, hogy amennyit dol goz tam a szü lés elõtt és aho gyan nem kí vá nom
szü lés után foly tat ni, te hát jó nagy ér ték vál to zás tör tént ben nem, mi ó ta kis fi -
am van. […] A va ló ság ban hány évet tud ki sza kad ni a szak má já ból va la ki?
Ha há rom gye re ket vál lalsz, ak kor ki lenc évre ki sza kadsz a szak mád ból,
vagy hat ra, nyolc ra – at tól füg gõ en hány éven ként vál lalsz gye re ket. Hat év
alatt mennyi min den tör té nik? Nem sza kad hatsz el tel je sen. És nem abba a
szak má ba térsz vissza sze rin tem. Ez zel együtt meg ér tem azo kat, akik gye rek -
vál la lás ra akar nak ins pi rál ni, de még is csak egy ne ga tív diszk ri mi ná ci ót ér -
zek azok kal szem ben – ve lünk szem ben – akik más hogy sze ret nék meg ol da ni
a csa lá di meg in di vi du á lis el kép ze lé se i ket. (36 éves nõ)

A mun ka köz pon tú nõk ki sebb ség ben van nak an nak el le né re, hogy az el múlt né -
hány év ti zed ben egy re több a fel sõ fo kú vég zett sé gû, il let ve a ve ze tõ po zí ci ó ban d ol go -
zó nõ. A mun ka köz pon tú em be rek – fér fi ak és nõk – sze ret nek részt ven ni a köz éle ti
ver se nyek ben: kar ri er épí tés ben, sport, po li ti kai vagy mû vé sze ti te vé keny ség ben. Csa -
lá di éle tü ket alá ren de lik a mun ká juk nak és so kan kö zü lük – még a há za sok kö zül is –
nem vál lal nak gye re ket. A kép zett ség szer zést in kább te kin tik kar ri er épí té si be ru h á zás -
nak, mint a meg él he tés biz to sí té ká nak, ahogy ez az adap tív cso port ra jel lem zõ. A fér f i -
ak több sé ge a mun ka köz pon tú cso port ba so rol ha tó, míg a nõk nek csak kb. 20%-a
(mi ni mum 10, ma xi mum 30%-a). – Ma gyar nõi vá lasz adó ink kö zött ugyan nem ta lál -
tunk mun ka köz pon tú pre fe ren ci ák kal jel le mez he tõ ket, akadt vi szont két ide il leszt h e tõ 
fér fi vé le mény:

Sok szor ak ko ra ál do za to kat kell hoz ni, fõ ként a nõk nél ta pasz tal ha tó: a
mun ka hely meg a gye rek ne ve lés mel lett még ta nul ni is, mû ve lõd ni – még
csak nem is a szó ra ko zás ról szó lok, ar ról egy ál ta lán nem szól tam még. A
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csa lád elég nyo mo rú sá gos do log is ten iga zá ból – én al ko tó em ber nek nem is
aján la nám, mert na gyon el von ja min den tõl. (53 éves fér fi)

Úgy vet tem ész re, hogy az át lag ma gyar fér fi in kább a mun ká já ban van ott,
in kább a mun ka he lyé be fek tet több ener gi át, mint a csa lád ba. Meg ha a mun -
ka erõ pi ac ra ki megy az át lag har min cas fér fi, ak kor el lesz ha nya gol va egy
ki csit a csa lád, mert ha egy ki csi vel job ban akar élni, ak kor 10-12 órát le kell 
húz zon egy nap és utá na nem biz tos, hogy lesz ener gi á ja a csa lád dal fog lal -
koz ni.  (33 éves fér fi)

A har ma dik cso por tot az ott hon köz pon tú nõk al kot ják, akik szin tén ki sebb ség ben
van nak az adap tív nõk kel szem ben: sõt, mi vel a po li ti ka és a mé dia ma nap ság fõ ként a
dol go zó nõk prob lé má i ra fó ku szál, ez a cso port néha tel je sen lát ha tat lan nak tû nik. Az
ott hon köz pon tú nõk há zas ság kö tés ük tõl kezd ve a ma gán éle tet és a csa lá di éle tet a
mun ka elé he lye zik. Haj la mo sab bak na gyobb csa lád ban élni és a há zas ság kö tés után
ab ba hagy ni a mun kát, ha ezt a csa lád anya gi hely ze te le he tõ vé te szi. A kép zett ség szer -
zés e cso por ton be lül sem lé nyeg te len szem pont, kü lö nös te kin tet tel arra, hogy az ok ta -
tá si in téz mé nyek szá muk ra a ta nu lás mel lett a pár vá lasz tás ígé re tes színtereinként is
szol gál hat nak. Hakim sze rint tár sa dal mi ará nyuk a mun ka köz pon tú cso port hoz ha son -
ló an át la go san 20% (10–30% kö zöt ti). In ter jú ala nya ink kö zül több ott hon köz pon tú
pre fe ren ci á val jel le mez he tõ – idõ sebb és fi a ta labb – nõt is idéz he tünk:

Én nem va gyok kar ri e ris ta, nem aka rok sem mi olyan kü lö nö sebb dol got el -
ér ni – csak egy sze rû en el dol goz gat ni, meg él ni be lõ le. De ne kem fon to sabb a
csa lá dom. Te hát amíg nem vol tak gye re kek, bent ma rad tam szí ve sen meg -
csi nál ni ezt-azt, de most már, hogy van nak gye re kek, in kább ha za si e tek. (29
éves nõ)

Az a leg fon to sabb, hogy egy anya ott hon ma rad has son és ott hon ma rad jon.
Az le gyen a fel ada ta, mint ré gen, hogy ott hon van és a csa lád dal tö rõd jön.
Nem a kar ri er, nem a mun ka, nem a meg él he tés. … ne kem ez a vé le mé nyem,
más nak biz tos más. Ha most len nék 25 éves, le het, hogy mást mon da nék, de
már majd nem két szer 25 va gyok és más a gon do la ta az em ber nek.  (49 éves
nõ)

Az, hogy ide á lis csa lád, az én fe jem ben úgy ala kult ki, ami sze rin tem meg -
old ha tat lan a mai vi lág ban. Hogy van egy cso mó gye rek: ket tõ, há rom mi ni -
mum és az apa annyi pénzt tud össze szed ni, hogy el tud ja tar ta ni a csa lá dot
anél kül, hogy az anyá nak bár mi lyen pénz ke re se ti esz köz höz kel le ne nyúl nia.
Ez nem je len ti azt, hogy nem akar hat na el men ni dol goz ni. De mond juk, ha
én ab ban a hely zet ben len nék, hogy a fér jem el tud tar ta ni, nyil ván én is dol -
goz nék va la mit, egy négy órás ál lást el vál lal nék, vagy ott hon dol goz nék, de
az egész éle te met a gye re ke im nek szen tel ném. (32 éves nõ)

A mun ka- és csa lá di élet mód-pre fe ren ci ák jel lem zõ i nek fi gye lem be vé te lé vel kü lö -
nö sen fon tos a mun ka vál la lás és a csa lá di kö te le zett sé gek össze han go lá sá nak se gí té se. 
Vá lasz adó ink a gyer mek fel ügye let te kin te té ben csa lá di – jel lem zõ mó don nagy szü lõk
ál tal nyúj tott – és kül sõ, fi ze tett se gít ség igény be vé te lé re utal tak sa ját ta pasz ta la ta ik
alap ján:
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Én vit tem a gye re ket reg gel az óvo dá ba, mi kor men tem a mun ká ba, ami kor
jöt tem haza, men tem érte. Is ko lá ba szin tén együtt in dul tunk, és ami kor jött, a 
dédi vár ta a lá nyo mat. Mi vel hét vé gén dol goz tam, a két nagy szü lõ be vál lal ta 
min dig a gye re ket: hol az egyik, hol a má sik nagy ma ma – te hát ez ne kem óri -
á si se gít ség volt. (49 éves nõ)

Ott hon ugyan olyan részt vál lal ja nak a há zi mun ká ból – ne csak az anyá ra
há rul jon az összes mun ka. Il let ve ha a csa lád anya gi lag olyan hely zet ben
van, tud jon fel ven ni va la mi lyen ház tar tá si ki se gí tõt. Én egy év vel ez elõtt ta -
lál tam egy ta ka rí tó né nit, aki he ten te egy szer jön, ki ta ka rít ja a la kást, csil -
log-vil log min den, öröm ha za men ni. Nincs min den hét vé gén az õr jön gés,
hogy szom ba ton vagy va sár nap por szí vóz zunk. Több sza bad idõm is van. (51
éves nõ)

A gyer mek fel ügye let ál la mi vagy mun ka he lyi se gí té sé rõl in ter jú ala nya ink nem ej -
tet tek szót. Ez – ko ráb bi ku ta tá si ered mé nyek alap ján is – egy részt ma gya ráz ha tó az -
zal, hogy a gyer mek fel ügye le tet biz to sí tó ál la mi in téz mé nyek (böl csõ dék, óvo dák)
még min dig olyan „min den ki nek járó” evi den ci á nak tûn nek, ame lyek alap ve tõ fon tos -
sá gá ra ál ta lá ban csak meg szün te té sük után éb red nek rá az em be rek (Neményi 2003).
Ez alap ján az mond ha tó, hogy a kis gyer me kek fel ügye let ének meg szer ve zé sé ben van
ál la mi se gít ség – bár pél dá ul a böl csõ dék 90%-a Bu da pes ten és vi dé ki nagy vá ros ok -
ban ta lál ha tó (Frey 2002: 423) –, de ez a se gít ség for ma ta lán „ma gá tól ér te tõ dõ sé ge”
mi att nem ész le lõ dik tu da to san. Más részt vi szont a mun ka he lyek ré szé rõl nem – vagy
alig – ta pasz tal ha tó ilyen irá nyú se gít ség. A ru gal mas és rész mun ka idõt, va la mint ese -
ten ként rend kí vü li tá vol lé tet biz to sí tó, il let ve az ott ho ni mun ka vég zést is meg en ge dõ
csa lád ba rát mun ka he lyek rit ka ság szám ba men nek a mai Ma gyar or szá gon, pe dig egy
2002-es ku ta tás ada tai sze rint a gye sen és gye den lé võk több sé ge szá má ra a leg na -
gyobb se gít sé get csa lá di kö te le zett sé gei és mun ka vál la lá sa össze han go lá sá ban a ru -
gal mas mun ka idõ biz to sí tá sa je len te né (Frey 2002).

A mun ka és a csa lá di élet har mo ni zá lá sá val szo ro san össze függ a csa lá don be lü li
mun ka meg osz tás kér dé se. „Va ló di mun ka vég zés ként” leg töb ben to vább ra is a fi ze tett
mun kát de fi ni ál ták, így a há zi mun ka gyak ran csak el vég zé sé nek hi á nyá ban ér té ke lõ -
dött fon tos te vé keny ség ként:

Na gyon szé pen volt ez an nak ide jén, ami kor ott hon vol tam gye sen: sem mi
prob lé ma nem volt, min dent meg csi nál tam. Dél után ha za jött a fér jem, szé -
pen le ült ebé del ni, el volt mo so gat va, a gye re kek alud tak, be szél get tünk egy
ki csit, az tán el men tünk sé tál ni és nem volt gond. Mi kor el kezd tem dol goz ni,
ak kor jött az, hogy hét vé gé re ma radt a ta ka rí tás és az egyéb há zi mun kák, és
hát a fér jem lát ta, hogy kel le ne se gí te ni, és na gyon sze ret fõz ni és meg fõ zi az
ebé det hét vé gé re, ami egy na gyon nagy se gít ség volt, de az tán az évek so rán
úgy gon dol ta, hogy ezért ne kem há lás nak kell len nem, és ak kor már nem
esett olyan jól. (45 éves nõ)

Egy idõ sebb vá lasz adónk arra is fel hív ta a fi gyel met, hogy a pár kap cso la tok, há -
zas sá gok ele jén a fe lek haj la mo sab bak több há zi mun kát kö zö sen vé gez ni, mi vel több
idõt sze ret né nek együtt töl te ni pél dá ul szó ra ko zás sal. 
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Az elsõ idõk ben azért csi nál tunk gyor san min dent, mert sze ret tünk jön -
ni-men ni, hogy mi nél ha ma rabb me hes sünk. […] A fér jem a nagy mun kák -
ban ko mo lyan be se gí tett, de a min den na pi ki sebb mun ká kat én csi nál tam.
Mond juk hét fõn ként nem volt tévé, úgy hogy a va sa lást min dig ak kor csi nál -
tam. Meg volt a ki ala kult mun ka me net. … Én nem mon dom, hogy ez ide á lis
volt, de mi lett vol na az ide á lis? Ha fel ír nak egy be já ró nõt? Hát csak az az
ide á lis, ha ki egé szí tik egy mást. (63 éves nõ)

A ké sõb bi ek ben – kü lö nö sen a gyer mek(ek) szü le té se után – azon ban ez a hely zet
is meg vál to zott. In ter jú ala nya ink vá la sza i ból a csa lá di mun ka meg osz tás egyik ti p i kus
kép le te ként az ott hon te rem tõ nõ és a dol go zó fér fi ket tõ se bon ta ko zott ki:

Az volt az alap hely zet, hogy én itt hon va gyok, úgy hogy nagy já ból min dent én 
csi nál tam. A gye re kek elõtt jó val töb bet osz tot tuk meg a mun kát … ak kor
még tu dom, hogy õ is por szí vó zott meg ilyes mi. Az tán ami kor a gye re kek
meg szü let tek, ak kor töb bet vál lal tam én, töb bet csi nál tam. (29 éves nõ)

Az én fér jem el ment haj nal ban és éj sza ka jött haza, mert õ so fõr volt. Sose
volt itt hon. A gye re ke ket csak ágy ban lát ta: reg gel még alud tak, este már
alud tak szin tén. … A ház rám ma radt, a fér jem az ál la to kat lát ta el mi e lõtt el -
ment, meg ami kor ha za jött. (58 éves nõ)

Egy má sik ti pi kus kép let ként a két ke re sõs csa lád mo dell ben te vé keny ke dõ foly ton
ro ha nó nõ képe raj zo ló dott elõ: 

Er rõl ne kem az jut eszem be, hogy tu laj don kép pen a csa lád ban a nõk elég
ren de sen ki van nak hasz nál va… mun kát kell vál lal nunk: reg gel tõl dol go -
zunk dél után né gyig, négy órá tól pe dig jön az esti ro bot. Ha vissza gon do lok
így az el múlt évek re, min dig az jut eszem be, hogy az egész éle te met át ro han -
tam: ro han tunk a böl csõ dé be, óvo dá ba, amíg pi ci ke volt, az is ko lá ba, és sze -
rin tem Ma gyar or szá gon a nõk nagy több sé ge ugyan azt csi nál ta mint én:
vé gig ro han ta az egész éle tét. A mun kánk mel lett a nõi mun ká kat vég zi az em -
ber, ami nem fel tét le nül min dig nõi mun ka, de ál ta lá ban a nõk re há rult. (53
éves nõ)

Egy har ma dik – leg alább is a mun ka erõ pi ac ra vissza tér ni szán dé ko zó, mun ká juk
iránt el kö te le zett nõk kö ré ben – szin tén ti pi kus nak ne vez he tõ eset az, ami kor a mo no -
ton há zi mun ka nem elé gí ti ki az át me ne ti leg há zi asszonnyá avan zsá ló kis ma má nak a
mun ka kre a ti vi tá sá val kap cso la tos el kép ze lé se it:

Most egy elõ re az van, ami egy ilyen klasszi kus, vagy az ilyen pat ri ar chá lis
tár sa da lom ban a rend, hogy a csa lád fõ tart ja el a csa lá dot, de hát ez egy
brut tó 23 ezer fo rin tos gyes mel lett meg kér dõ je lez he tet len, hogy csak ak kor
le het egy nõ gye sen Ma gyar or szá gon, ha a férj nek van ke re se te – hát ez non -
szensz. … és ak kor in nen tõl kezd ve az össze töb bi do log, ami a csa lád nak
hoz zá tar to zik a min den nap ja i hoz, amennyi re nem lát vá nyos ez a hát tér mun -
ka, amit ilyen kor vé gez a nõ, ez annyi ra fá rasz tó. Szó val le het, hogy a mo no -
to ni tá sa fá rasz tó, le het, hogy a hi á ba va ló sá ga fá rasz tó, vagy nem tu dom,
hogy mi cso dá ja fá rasz tó, de en gem ro had tul fá raszt, be val lom õszin tén. […] 
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El fá ra dok, hát ezt saj ná lom eb ben iga zán. Ezért mon dom ezt a hi á ba va ló sá -
got, hogy egy ki csit így arány ta lan nak ér zem a be fek te tett ener gi át, a lát vá -
nyos sá gát, a hát tér mun kát – ami fon tos, csak az én kre a ti vi tá so mat nem
él te ti min den nap. Én el tu dom kép zel ni, hogy sok nõ nek ez meg fe le lõ, mert
azt érzi, hogy na gyon jó gon dos há zi asszony … és én el fo ga dom, hogy ne kik
ez így pont jó. De ne kem ez így pont nem jó. Te hát el tu dom fo gad ni, mert
alá ren de lem ezt az egé szet an nak, hogy a csa lá dunk mû kö dik, meg jól el va -
gyunk … de azt az idõt egy ici-picit azért saj ná lom. Ér ted? (36 éves nõ)

Ko ránt sem ti pi kus eset ként em lít he tõ egy vél he tõ en – Hakim ter mi no ló gi á já ban –
mun ka köz pon tú nõ fér fi part ne ré nek a be szá mo ló ja a klasszi kus nõi-fér fi sze re pek
meg for du lá sá ról:

Az ak ko ri ba rát nõm or vos volt és na gyon so kat ügyelt, és na gyon sok szor, ez
most na gyon vic ces lesz, én fõz tem és én vit tem be neki a ren de lõ be, hogy a
mikróban meg tud ja me le gí te ni. Na gyon sok ügye le tet le nyo mott, nem tu -
dom, hogy bír ta. … Én is ta ka rí tot tam. Rit kán volt ott hon, tény leg nem volt
rá ide je. (33 éves fér fi)

A csa lá don be lü li mun ka meg osz tás ra tett kí sér le tek egy re el ter jed tebb vál to za ta,
ami kor a csa lád tag ok va ló ban meg pró bál ják meg osz ta ni egy más kö zött a há zi mun kát,
ami bõl férj nek és ese ten ként a na gyobb gye re kek nek is részt kell vál lal ni uk:

Pró bá lok se gí te ni az asszony nak. Tu dom, így is nagy te her neki a há rom gye -
rek, mert én egész nap dol go zom, így ami ben tu dok este meg hét vé gén, ab -
ban se gí tek neki. De ez bár mi le het: ha kell, ak kor fõ zök. So sem volt az, hogy
én az em ber va gyok, te meg az asszony, ta ka rít sál! (27 éves fér fi)

Én min dig szok tam hang sú lyoz ni, hogy né gyen va gyunk és a csa lád ban min -
den ki nek van fel ada ta – te hát én sem va gyok egy ta ka rí tó asszony, egy mo só -
nõ, meg egy be já ró nõ, ha nem min den ki nek van fel ada ta, amit meg kell
csi nál ni. … a fér jem sok há zi mun ká ban se gít, csak a gye re ke ket sze ret ném
be von ni a csa lá di mun ka meg osz tás ba.  (55 éves nõ)

A csa lá don be lü li mun ka meg osz tás té ma kör ét te kint ve meg ál la pít ha tó, hogy vá -
lasz adó ink több sé ge a nuk le á ris csa lá di ke re te ken be lül ér tel mez te ezt a prob lé ma kört.
A ge ne rá ci ók kö zöt ti mun ka meg osz tás fõ ként a kis gyer me kek gon do zá sa, il let ve a
gye rek fel ügye let te rén jel lem zõ – szí ve sen fo ga dott, de egy re ke vés bé el várt – nagy -
szü lõi se gít ség nyúj tás sal össze füg gés ben je lent meg. Az idõ sebb, be teg, se gít ség re
szo ru ló csa lád tag ápo lá sá ról, mint csa lá di kö te le zett ség rõl jó val ke ve sebb szó esett,
pe dig a gye sen és gye den lé võk kö ré ben vég zett ko ráb bi vizs gá la tok azt mu tat ták,
hogy a mun ka vál la lás és a csa lá di kö te le zett sé gek össze han go lá sa az érin tet tek dön tõ
több sé gé nek nem csu pán azért je len tett gon dot, mert nem volt kire hagy ni uk gyer me -
kü ket, ha nem azért is, mert nem tud ták más ként meg ol da ni erre rá szo ru ló fel nõtt hoz -
zá tar to zó juk ápo lá sát (Frey 2002: 413). 

A ge ne rá ci ók kö zöt ti se gít ség nyúj tás fon tos sá gá nak „alul rep re zen tált sá ga” ma -
gya ráz ha tó az zal, hogy vá lasz adó ink szá má ra a csa lád fo gal má ba ke vés sé tar to zott
bele a több ge ne rá ci ós együtt élés sel jel le mez he tõ ki ter jesz tett csa lád for ma: így a csa -
lád mag tól fi zi ka i lag tá vo labb élõ csa lád tag ok ke vés sé szá mít hat tak a csa lá di szo li da ri -
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tás ese ten ként a rá szo ru ló fel nõt tek gon do zá sát je len tõ gya kor la ti meg nyil vá nu lá sa i ra.
Jel lem zõ mó don in ter jú ala nya ink több sé ge fõ ként a több ge ne rá ci ós együtt élés hát rá -
nya i nak so ro lá sa kap csán ej tett szót a ge ne rá ci ók kö zöt ti kap cso la tok ról:

Ez ér de kes do log, mert ma nap ság so kan han goz tat ják, hogy el tûnt a nagy -
csa lád, ahol több ge ne rá ció la kik együtt. Én fon tos nak tar tom, hogy egy csa -
lád nak meg le gyen az önál ló sá ga: hogy ahogy õk gon dol ják ne vel ni a
gye re ke i ket, ahogy a csa lá di éle tü ket akar ják élni, abba ne szól jon bele sen -
ki. (52 éves nõ)

Ami ben tu dok, se gí tek a szü le im nek. Én an nak örül nék, és itt vissza té rünk a
la kás hoz, hogy ha én kü lön él nék tõ lük, te hát nem egy ház ban, ha nem mond -
juk 20 km-rel odébb. Ak kor vál toz na a do log, ak kor ab ban a pil la nat ban az
én csa lá di éle tem is meg vál toz na. Ez ne kem ter hes. (27 éves fér fi)

Nem egész sé ges együtt élni a szü lõk kel, mert min den ki nek más az igé nye, az
élet vi te le, az élet for má ja – ez súr ló dás ra ad le he tõ sé get, po kol lá te het az éle -
tet és vá lás hoz, kü lön élés hez is ve zet het.  (49 éves nõ)

Vizs gá la tunk so rán a csa lád fo gal mát bi zo nyos te kin tet ben szû kí tõ vál to zá sok kal
pár hu za mo san egy faj ta tá gabb ér tel mû csa lád fel fo gás ki ala ku lá sá nak is ta núi le het -
tünk. A na gyob bik sa ját és ki seb bik örök be fo ga dott gyer me két egye dül ne ve lõ kö zép -
ko rú el vált nõ sa ját „sza bály ta lan” csa lád ját is ide á lis nak tar tot ta és a ha gyo má nyos
csa lá di szo li da ri tást a ba rá tok se gít ség nyúj tá sa ál tal vél te ki vált ha tó nak: 

 Én sze mély sze rint nem va gyok bé két len a sa ját csa lá dom mal, mert az egy
anya, egy nagy gye rek, egy kis gye rek ide á lis nak tû nik – végülis nem gon do -
lom, hogy at tól, hogy ha va la mi tel je sen sza bá lyos, at tól job ban mû köd ne.
Ne kem ez is egy csa lád. A ba rá ti kör sok kal töb bet tud se gí te ni, mint egy
rossz csa lád. (51 éves nõ)

KONK LÚ ZIÓ

A ta nul má nyunk alap ját ké pe zõ, in ter júk ra ala po zó dó ku ta tá sunk két faj ta adat köz -
lõi – a csa lád ra vo nat ko zó po li ti kák ala kí tó i nak kép vi se lõi, il let ve la i ku sok, a vál to za -
tos for mák ban lé te zõ csa lád tí pu sok tag jai – vá lasz adói sze re pük kü lön bö zõ sé gé nek
meg fe le lõ en a fel ve tett kér dé se ket más és más mó don kö ze lí tet ték meg. Ugyan ak kor –
ha hang sú lya i ban nem is, in kább csak az egyes kér dés kö rök re le van ci á ját te kint ve – a
csa lád po li ti ka egé szé nek ha son ló ér tel me zé sé vel ta lál koz hat tunk a két in ter jú c so kor -
ban. Szem be tû nõ, hogy a csa lád mind két ol dal szá má ra el sõ sor ban gye re kes csa lá dot
je lent, és hogy a csa lád po li ti ka fo gal ma a de mog rá fi ai kér dé sek nek ren de lõ dik alá. A
fér fi ak és nõk esély egyen lõ sé ge, a csa lád for mák vál to za tos sá gá nak el is me ré se vagy
el len zé se, a csa lád és a mun ka har mo ni zá lá sá nak kér dé se, a nõk fog lal koz ta tott sá gi
ará nyá nak nö ve lé se mint eu ró pai el vá rás és egyút tal mint a mél tó és egyen ran gú élet
egyik fon tos fel té te le több nyi re a gyer mek vál la lás di men zi ó já ban fo gal ma zó dik meg.
Az „elit-in ter júk” nor ma tív, de egy más sal sok szor éle sen szem ben ál ló vé le mé nye i hez
ké pest a la i kus in ter júk összes sé gé ben azt a ké pet su gall ják, hogy a gyer mek vál la lás
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sze mé lyes dön té sé be a po li ti ka nem avat koz hat be, vi szont a min den ko ri kor mány kö -
te les sé ge biz to sí ta ni a csa lá dok mû kö dé sé nek anya gi fel tét ele it. Ez azon ban el sõ sor -
ban mun ka le he tõ sé get, meg fe le lõ gyer mek in téz mé nye ket, a va ló sá gos igé nyek hez
al kal maz ko dó el lá tá so kat, csa lád ba rát mun ka he lye ket je lent, ame lyek fér fi ak és nõk
szá má ra az au to nóm dön té se ket le he tõ vé te szik, nem pe dig olyan proaktív po li ti kát,
amely adott al ka lom mal kor lá toz za az egyé ni sza bad sá got.

Ugyan ak kor a nem zet kö zi ku ta tá sok ta pasz ta la ta i val össz hang ban úgy tû nik, Ma -
gyar or szá gon is ne he zen il leszt he tõk egy más hoz a csa lá di élet va ló sá gos gya kor la t ai
és a csa lád dal kap cso la tos nor ma tív po li ti kai el kép ze lé sek, me lyek ki in du ló pont ja az,
hogy mi lyen nek kel le ne a csa lá dok nak len ni ük, és nem az, hogy va ló já ban ho gyan mû -
köd nek (Silva–Smart 1999). Pe dig, ahogy az egyik ci vil szer ve ze tet kép vi se lõ in ter jú -
ala nyunk hang sú lyoz ta: az ál lam nak az a fel ada ta, hogy „vi sel je el az ál lam pol gá ra it,
és tá mo gas sa õket”. Ah hoz, hogy az ál lam pol gár ok ma guk dönt hes se nek ar ról, ho gyan 
sze ret nénk élni, és ah hoz, hogy se a dön tés ho zók, sem pe dig a po li ti ka és a mé dia ál tal
is be fo lyá solt köz vé le ke dés ne te kint se a vál to zást ma gát ve szé lyes nek és nem kí vá na -
tos nak, töb bet kel le ne tud nunk a csa lá dok va ló sá gos mû kö dé sé rõl. Csak re mél het jük,
hogy a csa lád szo ci o ló gi ai ku ta tá sok nak is sze re pük le het ab ban, hogy fel tár ják és a vé -
le mény for má lók kal, dön tés ho zók kal is meg is mer tes sék a csa lád for mák vál to za tos sá -
gát és a csa lá di élet for mák vál to zé kony sá gát.
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