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A CSALÁD ÉS A SZÜLŐI SZEREP ÉRTÉKE, ILLETVE ÉRTÉKELÉSE
AZ EURÓPAI ORSZÁGOKBAN - ÖSSZEHASONLÍTÁS1
VASKOVICS LÁSZLÓ
Azt a felkérést kaptam, hogy hasonlítsam össze, milyen értéke van a
családnak, és hogyan értékelik az európai társadalmak tagjai a családot, ill.
ismertessem, milyen értéke van a szülői szerepnek, ill. a gyermekvállalásnak.
Ezt a kérdést én empirikus úton szeretném megvizsgálni. Néhány megjegyzést
azonban előre kell bocsátanom:
]. Ha a továbbiakban a család értékéről beszélünk, akkor tudatában kell
lennünk annak, hogy a "család" fogalma különböző családformákat és -struk
túrákat, különböző családi realitásokat takar. Függetlenül attól, hogy valaki a
család fogalmán többgyermekes házaspárt vagy egygyermekes-egyszülős
családot ért (vagy ilyen családi formában él), a családot tarthatja saját maga
számára fontosnak vagy nem fontosnak. Helytelen lenne tehát a család
értékelését csak egy bizonyos családtípusra vonatkoztatni.
2. Ugyancsak fontos utalni arra, hogy a családi értékek, ill. attitűdök és a
családi magatartás között eltérések mutatkoznak: a társadalmi értékek nem
determinálják, hanem csak befolyásolják az emberek magatartását. Ez a tény
azonban nem jelenti azt, hogy családi értékek és családi attitűdök kevésbé
fontosak vagy társadalmilag kevésbé hatékonyak lennének mint a családi
magatartások.
3. Beveztőül utalnom kell arra is, hogy az elmúlt két évtizedben Európa
több országában összehasonlító felméréseket folytattak az emberek értékrend
szeréről és annak változásairól. Ezek a kutatások, amelyek Inglehart (1981,
1983) koncepciójának figyelembevételével a materialista versus postmaterialista
értékekkel foglalkoznak, a családi értékekről szinte semmit vagy csak igen
keveset mondanak. A család és a szülői szerep értékéről sajnos még csak kevés
összehasonlító felmérés készült Európában. (Összefoglalóan lásd R.
Lesthaeghe—D. Meekers, 1986.)
Beszámolómban elsősorban két összehasonlító európai tanulmány eredmé
nyeire támaszkodom, az 1993-as "Eurobarometer"-re és az 1988-as "ISSP"-re.
Az "Eurobarometer" az Európai Unió országaira terjed ki; az "ISSP-FamilyStructures" (1988) néhány közép- és kelet-európai országot vesz figyelembe,
köztük Magyarországot is. Kiegészítésképpen még kitérek két felmérés
eredményeire, amit a a közelmúltban végeztünk Németországban fiatal házasok
és élettársi kapcsolatban együttélő fiatalok körében. Csak a legfontosabb
eredményekről szeretnék áttekintést adni, majd ezeket röviden interpretálni.

A "Család a mai magyar társadalomban" című, 1994. november 24—25-i konferencián megtartott
előadás.
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1. A család értékelése
A z "Eurobarometer" megadott különböző életszférákat nevezett meg,
például a családot, munkát, társkapcsolatot, szabadidőt, vallást, politikát stb.,
és a megkérdezetteknek meg kellett adni, hogy ezeket a területeket számukra
fontosnak tartják-e. A feltett kérdés: "For each the following could you tell me
if they are something generally important, or generally not important, to you?"
Az eredményeket az I. számú grafikon szemlélteti. Ebből láthatjuk, hogy az
összes megnevezett életszférák közül a családot tartják legtöbben fontosnak
(96%). A családon kívüli munka (90%), az ismerősi és baráti körök (88%),
szabadidő (84%) és a társkapcsolat (84%) tartozik a fontos életszférák közé.
Tehát a család nem egyedülállóan fontos szféra, hanem rivalizál más ugyancsak
fontosnak tartott életszférákkal, különösen a munkával és a szabadidő
szférájával. Férfiak és nők között ebben a tekintetben alig mutatkozik
különbség. Meglepő, hogy a család fontosságának értékelésében fiatalok és
idősebbek között sincs jelentős eltérés. Az 55 éven felüli nők és férfiak 97%-a
tartja számára fontosnak (az első helyen) a családot. A 15—24 évesek közül
93% (lásd l.a tábla). Ebből kitűnik, hogy a fiatalok Európa-szerte a családot
— ellentétben a hiedelmekkel — nem értékeli másként mint az idősebb
generáció.

E u ro b a ro m e te r, 1 9 9 3

I. Értékek hierarchiája az Európai Közösségben
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l.a Értékek hierarchiája az Európai Közösségben nem és kor szerint

Eurobarometer 1993.

A család rangját az értékek hierarchiájában nem befolyásolja a megkérde
zettek családi állapota sem. Akár hajadonok, nőtlenek, akár házasok, akár
gyermektelenek vagy szülők, egy- vagy többgyermekesek, a családot egyaránt
fontosnak tartják (lásd l.b tábla). Ugyanez a kép mutatkozik akkor is, ha a
megkérdezetteket megkülönböztetjük aszerint, hogy a házasság előtt együtt
éltek-e, külön élnek-e, elváltak vagy újraházasodtak-e. Csak az élettársi
kapcsolatban élőknél (86%) és az elváltaknál (90%) csökken azoknak az
aránya, akik a családot fontosnak tartják (lásd l.c tábla).
1. b Értékek hierarchiája az Európai Közösségben családi állapot szerint

Eurobarometer 1993.
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I .c Értékek hierarchiája az Európai Közösségben családi állapot szerint

Eurobarometer 1993.

Ezeket az adatokat országonként elemeztük, és megállapítottuk, hogy az
Európai Unió valamennyi megvizsgált országában a megadott életszférák közül
a megkérdezettek legnagyobb része a családot fontosnak tartja. Erre vontakozóan tehát nem különböznek egymástól az egyes országok, kivéve Hollandiát,
ahol a megvizsgált személyeknek "csak" 93%-a tekinti a családot számára
fontosnak. A férfiak és nők országonkénti családértékelése sem mutat jelentős
különbséget. Majdnem minden megkérdezett férfi és nő hasonlóan fontosnak
értékeli a családot — függetlenül attól, hogy melyik országban él. Hasonló
összefüggések mutathatók ki országonként életkor szerinti megkülönböztetésben
is, mint amiket az imént említettem, habár a fiatalok a családot valamivel
ritkábban értékelik (az első helyen) fontosnak. Csak Franciaországban süllyed
azoknak a 15—24 éveseknek az aránya 90% alá, akik fontosnak tartják a
családot. Minden más nyugat-európai országban 90% fölött van az 6 arányuk
(lásd 2. tábla).
Amennyiben léteznek ehhez a témához országos szintű tanulmányok, azok
ugyancsak a család fontosságát bizonyítják. Példaként szeretném bemutatni saját
reprezentatív felmérésünk eredményeit (Schneewind, Vaskovics, 1992;
Vaskovics, Rupp, 1993—1994). Ezt a kutatást fiatal házasok és élettársi
kapcsolatban együttélő (35 év alatti) párok körében végeztük Németországban.
Az élettársi kapcsolatban élő párok kereken háromnegyede nevezi meg a
családot (első helyen) különösen fontosnak. Nagyon hasonlít ehhez a fiatal
házasok értékelése is. Az 1500 fiatal házaspár közül, akiket reprezentatívan
választottunk ki Nyugat-Németországban, kereken 60% (férfiak és nők
egyaránt) tartja a családot számára különösen fontosnak. Ezek a partnerkapcso
latot még magasabbra értékelik: a fiatal házas férfiak és nők 90%-a nevezi meg
számára különösen fontosnak a partnerkapcsolatot (lásd 3. tábla).

A CSALÁD ÉS A SZÜLŐI SZEREP ÉRTÉKE

2. Értékek hierarchiája az Erópai Közösségben
("Család fontos"... %-ban)

Eurobarometer 1993.
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3. Élettársi kapcsolatban élők és fiatal házasok érték hierarchiája
("nagyon fontos" %-ban)
Németországban

Ouelle: Szozialwissenschoftliche Forschungsstele der Universität. Bamberg, 1993. Leiter: Prof. Dr. L.
Vaskovics.

Utalni szeretnék egy Németországban végzett összehasonlító kutatás
eredményeire is, amiből kitűnik, hogy 1984 és 1988 között a család fontossá
gának megítélése nem változott. 1984-ben a megkérdezettek 18 éven felüli
felnőttek 72%-a nevezte a családot nagyon fontosnak, ill. 24%-a fontosnak.
1988-ban a megkérdezettek 73%-a a családot nagyon fontosnak és 23%-a
fontosnak. Az élettársi kapcsolatban élők 72%-a nevezte a családot nagyon
fontosnak és 26%-a fontosnak (Wohlfahrtssurvey 1984, 1988). Már említettem,
hogy a családi szféra értékelése nem egy (meghatározott) családi forma,
értékelését jelenti. A különböző családi formák megítélésével szemben már a
80-as évek elején is toleranciát mutattak az emberek Európa-szerte. Erre az
eredményre jutott többek között az "European Values Study" (EVS), amelyet
az Európai Közösség országaiban végeztek 1981-ben (Stoetzel, 1983). Azonban
a házasságkötést egyre kevesebben tekintik a családalapítás előfeltételének és
a válást sem zárják ki. A család kiemelkedő értékelése párosul a különböző (a
családmagtól eltérő) családi formációk toleráns megítélésével, valamint a
különböző családformákban gyakorolt életmóddal és családi magatartással.
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4. A család értékelése Németországban 1988
(A család "fontos/nagyonfontos"., %-ban)

Wohlfahrtssurvey 1988.

2. A gyermek és a szülői szerep értéke
A szülői szerep, ill. a gyermek értékelésének szemléltetéséhez szintén
használhatók az "Eurobarometer" adatai. Itt arra kérdeztek rá, mennyire fontos
a gyermek a saját életvitel kialakításának szempontjából. A válaszlehetőségek
adottak voltak: "egyáltalán nem fontosától "esszenciálisán fontos"-ig. Kb.
90 %-a a megkérdezett személyeknek nevezi meg a gyermeket számára
fontosnak, ebből 70% nagyon, ill. esszenciálisán fontosnak. Különösen magasra
értékelik (fontostól esszenciálisán fontosig) a gyermeket Olaszországban,
Spanyolországban, Portugáliában és Luxemburgban. Azokhoz az országokhoz,
ahol több mint 10%-a a megkérdezett személyeknek nem tartja fontosnak vagy
nem nagyon fontosnak a gyermeket, Belgium, Hollandia, Nyugat-Németország,
Írország, Dánia, Anglia és Norvégia tartozik. Ezekben az országokban 10 és
20% között mozog azoknak az aránya, akik a gyereket nem tartják fontosnak
(lásd 5. tábla).
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J.
A gyermek (szülőiség) értékelése az Európai Közösségben
(A gyermek "fontos, nagyon fontos, esszenciálisán fontos" %-ban)

Eurobarometer 1993.

A nemek szerinti értékelés azt mutatja, hogy férfiak és nők között erre
vonatkozóan csak minimális különbségek vannak. A nők tendenciózusan
valamivel nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a gyereknek. Kivételt csak
Hollandia képez és Görögország, ahol erre vonatkozóan férfiak és nők között
semmi különbség sem mutatkozik.
Az országok szerinti értékelés azt mutatja, hogy a gyermekvállalásnak
minden európai országban nagy jelentőséget tulajdonítanak. Azoknak a
személyeknek az aránya, akik a szülői szerepet fontosnak tartják (valamennyire
fontos, nagyon fontos, esszenciálisán fontos), Hollandiában, Írországban és
Angliában a legalacsonyabb. Azoknak a személyeknek az aránya, akik a szülői
szerepet "nagyon fontos"-nak vagy "esszenciálisán fontos"-nak jelölték meg,
47 és 55% között mozog az országok szerinti összehasonlításban.
A különböző életkori csoportok adatainak értékelése azt mutatja, hogy erre
vonatkozóan is csak kis különbségek mutatkoznak a fiatal és az idősebb
generációk között. A fiatalok (15-tól 24 éves korig) sem mutatnak jelentős
különbséget az országok szerinti összehasonlításban. Ezek szerint az összes
felmért országban a fiatalabb életkorú csoportok is többségükben pozitívan
viszonyulnak a szülői szerephez és a családhoz. Említésre méltó, hogy azoknak
az aránya, akik a gyermeket nem vagy nem nagyon tartják fontosnak,
Hollandiában (33%), Nyugat-Németországban (25%), Írországban (32%) és
Angliában (23%) a legmagasabb. Hasonló trend figyelhető meg országos
szinteken a 25—29 évesek körében is.
Az "Eurobarometer"-ben megkérdezett személyek közül majd minden 10.
sorolja a gyermeket és a szülői szerepet a számára fontosak közé, de kevesebb
mint 5% utasítja el messzemenőkig a gyermekvállalást. Ők tehát beállítottságuk
szerint ellenzik a gyermeket és a szülői szerepet. Ezzel kapcsolatban is csak
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csekély különbségek mutatkoznak az egyes európai országok között. Az ISSP
eredményei szerint Németország és Magyarország azokhoz az országokhoz
sorolható, ahol a legmagasabb az elutasítási ráta: 5%-nál magasabb. Férfiak és
nők között erre vonatkozóan nincs értékelhető különbség (e felmérés eredmé
nyei szerint). Ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a fiatal életkori csoportok
nem ellenzik jobban a gyereket mint az idősebbek (lásd 6. tábla).
6. A gyermek értékelése európai országokban
(A gyermek ellen van/gyermekellenes %-ban)

Itt szeretnék ismét utalni a saját felmérésünkre Németországban. A 35 év
alatti élettársi kapcsolatban együttélők és a fiatal házaspárok egyaránt igen
pozitív hozzáállást tanúsítanak a gyermekhez és a gyermekvállaláshoz (a
házaspárok 90%-a, a nem házasok 70%-a). Csak azoknak a pároknak a
beállítottsága ilyen pozitív, akik nem házasodtak össze és nem is szándékoznak
összeházasodni a jövőben sem. De még ennek a csoportnak az esetében is
majdnem 50% azoknak az aránya, akik pozitív hozzáállást tanúsítanak.
Hasonló képet mutatnak a felmérések a családtervezésről (Kinderwunsch)
és a gyermekek számáról. A 35 év alatti fiatalok között viszonylag kevesen
vannak (10—15%), akik egyáltalán nem akarnak gyereket. Ők tehát el tudják
képzelni az életüket gyerek nélkül. De a nagyobb többség nem zárja ki, hogy
gyereket vállaljon, sőt kifejezetten törekszik rá. Erre vonatkozóan sem
mutatkoznak lényeges különbségek férfiak és nők között az egyes országokban.
Németországi felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy azoknak az
aránya, akik lemondanak a gyermekről, a 30—35 évesek körében magasabb
mint a 20—25 évesek körében. Az előrejelzések azt mutatják, hogy itt nagyobb
arányban maradnak a tudatosan gyermektelenek.
Összefoglaló
1. Az európai összehasonlítás alapján az emberek szubjektív megítélése
szerint a család a legfontosabb értékszférát képezik, vagy legalábbis a
fontosabb életszférák közé tartozik. Az életút megtervezése során a család
kiemelkedő szerephez jut. A rendelkezésre álló adatok szerint e tekintetben nem
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mutatkozik különbség férfiak és nők, fiatalabb és idősebb generációk között,
és csak elhanyagolható különbség fedezhető fel Európa egyes országai között.
A család értéke kimagasló, ám ezek az értékítéletek a család formájára
vonatkozólag semmiféle megkülönböztetést nem tartalmaznak.
2. A gyermek és a szülővé válás a vizsgált európai országokban kiemelkedő
fontossággal bír. A fenti értékítélet az érintett országok lakosságának
háromnegyedére vonatkozik. A szülői szerep egyértelmű visszautasítása
viszonylag ritkán fordul elő. A kérdezettek körülbelül húsz százaléka
ambivalensen viszonyul a szülői szerep vállalásához. És e tekintetben is
elhanyagolhatóak a különbségek férfiak és nők, fiatalok és idősek között, és az
egyes európai országok viszonylatában.
3. A szakirodalom azt az elképzelést sugallja, hogy a család és a szülői
szerep vállalása a modem társadalomban választási lehetőségként lép fel, amely
az élet más területeivel (mint pl. szakmai karrier, a szabadidő eltöltése)
versenyben áll. Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy az
európai országok lakóinak túlnyomó többségénél a családalapítás és a szülővé
válás kérdése nem választási lehetőségként merül fel. Egyértelműen megállapít
ható, hogy a többség valamilyen formában szeretne családot alapítani.
4. Választási lehetőségként merül fel viszont az a kérdés, hogy mikor
szülessen az első gyermek. E tekintetben az európai országok között nagy
különbség mutatható ki, mint ahogy a második gyermek vállalásának
időpontját, ill. a gyermekek számát tekintve is. Nem a családalapítás és a
szülővé válás értékei szorulnak tehát magyarázatra, hanem inkább az élet- és
családciklus, amely a különböző európai országokban nagy eltéréseket mutat.
5. Az itt bemutatott empirikus eredmények figyelembevételével arra a
következtetésre jutottunk, hogy a nyutat-európai országokban az értékrend
szerek változásai (materialista/posztmaterialista) nem érintik közvetlenül a
család szféráját, ill. ennek értékelését. Az emberek saját családfogalmukból
kiindulva az utóbbi években is fontos életcéljuknak tekintik a családot és a
családalapítást. A család ilyen jellegű értékelése összeegyeztethető azoknak a
család és élettársi fonnák elterjedésével, amelyeket az irodalom és a nyilvá
nosság ez ideig családi alternatíváknak vélt, mint pl. az egyszülős-családot,
vagy az élettársi kapcsolatban együttélők családját. A család az emberek
értékhierarchiájában az első helyet foglalja el vagy kiemelkedő szerepet játszik,
ugyanakkor a házasságkötést egyre kevesebben tartják feltétlenül szükségesnek.
Svédországban pl., ahol a családalapítóknak csak egy része házasodik meg, a
családot és a családalapítást éppúgy fontosnak tartják, mint pl. Olaszországban,
ahol az élettársi kapcsolatban együttélők aránya nagyon alacsony. Az a tény,
hogy a megkérdezettek a családot nagy többségben fontosnak (a legtöbben
nagyon fontosnak) tartják, nem jelenti azt sem, hogy ők ebből adódóan eleve
többgyermekes (nagycsaládra) gondolnának. Azok is, akik a családalapítás előtt
(vagy után) élettársi kapcsolatban élnek, a családot mint életformát ugyancsak
fontosnak és életcélnak tekintik.
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Tárgyszó:
Családszociológia
VALUE AND EVALUATION OF THE FAMILY AND PARENTAL ROLE
IN EUROPEAN COUNTRIES - A COMPARISON

TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK ÉS A CSALÁDGONDOZÁS ESÉLYEI1
MAKARA PÉTER
A Nemzetközi Családév alkalmából rendezett tudományos konferencia első
két ülésén elhangzott főreferátumok és hozzászólások magas tudományos
színvonalon és sokoldalúan mutatták be a családok jelenlegi helyzetét
Magyarországon, illetve az értékek változásának hatását a családok működé
sére. Ha valakinek nem lett volna módjában az üléseken jelen lenni, vagy a
szakirodalmat áttanulmányozni, elég belepillantani valamelyik közelmúltban
publikált magyar irodalmi alkotásba vagy végigolvasni Milan Kundera
regényeit, hogy érzékelhessük a családot érintő kihívások lényegét.
E referátum a családot segítő társadalompolitika esélyeit kívánja latolgatni.
Kiindulópontként három alapelvet kell leszögezni:
— a családi élet a családformák sokféleségének elfogadása;
— a családi élet változó tartalmának, minőségének és jellegzetességeinek
elfogadása;
— a társadalmi egyenlőség értékként való kezelése.
A konferencián elhangzott szakmai érvek világossá teszik, hogy a család
intézményét értékként kell kezelni, ha a körülmények változnak is. A nehéz
társadalmi-gazdasági feltételek között is van esély a családi élet védelmére,
támogatására. Ez azonban csak egy átfogó, hosszú távú, megfelelő társadalom
politikai keretek közé illesztett családpolitikai stratégia alapján képzelhető el.
E stratégia kialakításánál célszerű mérlegelni azt, hogy:
— a családok támogatása hosszú távú, aktív állami felelősségvállalást
igényel;
— az államigazgatásban meg kell teremteni a családi élet támogatásához
szükséges tárca- és ágazatközi koordináció hatékony formáit;
— a helyi társadalomba illeszkedő családvédelem fejlődését célszerű
ösztönözni a bürokratikus, hivatali megoldások helyett;
— gyakorlatias, a tényleges életviszonyokhoz alkalmazkodó szolgáltatásokat
kell kiépíteni, a családok érdekeit közvetlenül és nyilvánvalóan szolgáló
akciókat sikerrel véghezvinni;
— létre kell hozni a családvédelem elkülönült pénzügyi forrásait és ezt össze
kell hangolni a szociálpolitika teljes eszköztárával;
— ki kell alakítani a családvédelem szakemberképzésének és továbbképzé
sének rendszerét;
— újra kell gondolni az állami keretek között végzett családvédelem célját,
szerepét, funkcióit, valamint együttműködését az önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel, önszervező csoportokkal és non profit szolgáltatókkal;
— működő szociálpolitikai hálóra van szükség, a családpolitika önmagában
nem oldhatja fel a szociálpolitikai konfliktusokat.

A "Család a mai magyar társadalomban" című, 1994. november 24—25-i konferencián megtartott
előadás.
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Egy családot támogató társadalompolitika során politikai elkötelezettségre,
társadalompolitikai szemléletre, ágazatközi együttműködésre és megfelelő
infrastruktúrára (koordinatív szervezet, elkülönített pénzeszközök, kutatás,
szakemberek) van szükség. Az induló feltételek kedvezőtlenek, mert:
— hiányzik az átfogó társadalompolitikai koncepció;
— nincs hosszú távú, átfogó családpolitikai stratégia;
— hiányoznak az ágazatközi együttműködés feltételei;
— a családvédelem intézményrendszere szétzilálódott és korszerűtlen;
— az iskolai nevelés nem készít fel megfelelően a családi életre;
— szakemberhiány van, nincs megfelelő képzés és továbbképzés;
— a családvédelem finanszírozása elégtelen, nem összehangolt, alacsony
hatékonyságú;
— nem kielégítő a kormány és az önkormányzatok munkamegosztása;
— a családok támogatásának, védelmének információs rendszere összessé
gében szervezetlen, kiegyensúlyozatlan;
— nem megfelelő az együttműködés a családpolitika és tömegkommunikáció
közt.
Természetesen mindennek hátterében azt is tudomásul kell vegyük, hogy a
társadalmi-gazdasági előfeltételek összességükben rosszak egy hatékony
családot segítő társadalompolitika kialakításához. Ezért különösen fontos lenne,
hogy kutatással, szakismerettel megalapozottan választ tudjunk adni néhány
alapvető kérdésre. Ilyenek lehetnek például:
1. Melyek a családot támogató hosszú távú társadalompolitika mellett szóló
főbb érvek a mai magyar helyzetben? Milyen társadalmi erők érdekeltek
különösen ilyen politikában, illetve milyen ellenérdekek hatnak?
2. Mi a kormány és az önkormányzatok szerepe a családpolitika tervezésé
ben, koordinációjában és értékelésében? Mi az állami és nem állami típusú
tevékenység kívánatos súlya, koordinációja, rendszere?
3. lü k a családot támogató társadalompolitika szereplői? Milyen érdekeket
jelenítenek meg, milyen társadalmi csoportokat képviselnek?
4. Van-e mód a családi értékekkel kapcsolatos társadalmi konszenzusterem
tésre? Mi a családdal kapcsolatos "közérdek" és ez hogyan egyeztethető össze
az egyes elkülönült társadalmi csoportok (pl. sokgyerekesek, egyedülálló
elváltak) elkülönült, sokszor szembenálló érdekeivel?
Aligha lehetnek illúzióink a tekintetben, hogy lehetséges valamiféle, a
szakirodalomban "racionális-deduktív"-nak titulált hosszú távú családpolitikát
kialakítani. A közelmúlt kudarcai is jelzik a családpolitikai prognózisok
korlátáit. Az is világos azonban, hogy nem érhetjük be csupán a napi
problémák lehangoló, sehova sem vezető heurisztikus kezelésével. A hazai
politikai kultúra, intézményeink kialakultsága, jellege arra adnak esélyt, hogy
egy fentról lefelé tervezett stratégiát alakítsunk ki. Nem árt azonban végiggon
dolnunk azokat a kritériumokat, amelyeket Sabatier kanadai politológus sorol
fel arról, hogy mi kell ahhoz, hogy egy fentról lefelé haladó társadalompolitika
hatékonyan megvalósítható legyen:
1. Világos és konzisztens célkitűzések.
2. Megfelelő oksági elmélet.
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3. Jogilag megfelelően intézményesült végrehajtás, amely ösztönzi a
hivatalnokok és célcsoportok együttműködését.
4. Elkötelezett és képzett szakembergárda.
5. A közvélemény és az érdekcsoportok támogatása.
6. Olyan társadalmi-gazdasági változások, amelyek alapvetően nem
kérdőjelezik meg a politikai támogatást, illetve az oksági elméletet.
Az első három feltétel teljesíthető egy induló politikai döntés révén, míg a
többi a végrehajtás során dől el. Érdemes lehet eltűnődni így a Család Éve vége
felé, hogy a felsorolt kritériumok közül vajon melyik mennyire adott ma
Magyarországon.
A családi élet határai egyre bizonytalanabbá válnak, gyakran nehéz
meghatározni mi is az, ami egyáltalán a családi életen belül, illetve azon kívül
helyezkedik el. Jól írja le a helyzetet a szakmában az utóbbi időben használt
"lebegő család" kifejezés, hiszen gyakran nem is könnyű megmondani mi is a
jó, vagy megfelelő családi élet. Jean Baudrillard francia filozófus a család
tagjait úgy írja le, mint egy sokhálózatú terminált. Ez azt jelenti, hogy minden
családtagnak igen jelentős külső kapcsolatrendszere van, amely általában eltér
a többi családtagétól. Ez a sokrétű külső kapcsolatrendszer megnöveli az
elvárásokat a család egyes tagjai iránt és szükségképpen összehasonlításokat
ösztönöz. Miután a család minden egyes tagjának szerepei lebegnek, bizonytalanok, illetve újra és újra meghatározódnak, a család egyre inkább törékennyé
válik a konfliktusokban. És mivel a követelmények nem világosak, a konflik
tuskezelés nehezebbé válik, az egyensúlyt nap mint nap újra kell termelni.
Ezért a családok nagy része számára az otthon sokkal inkább konfliktusok tere,
mintsem menedékhely. Ugyanakkor a modem társadalmi intézmények mellett
mégiscsak a család az utolsó menedék és gyermekek szocializációjának
legmegfelelőbb színtere. A családot támogató társadalompolitikának a család
olyan differenciált koncepciójára kell támaszkodnia, mely azt egymáshoz
kötődő, ugyanakkor független egyének hálózataként értelmezi. A kérdés
fontosságát az is alátámasztja, hogy minden gond, nehézség ellenére vitathatat
lan, hogy az emberek mindennapi élete leginkább a családban zajlik, teljesedik
ki. Világos az is, hogy a család nem ugyanolyan intézmény, mint mondjuk a
munkahely, az iskola vagy a lakóhely, ezért a családdal kapcsolatban
alkalmazható politikai eszközök többsége közvetettebb, informálisabb kell
legyen.
Mindezek alapján a családdal kapcsolatos stratégiának öt egymással szorosan
összefüggő kulcsterülete határozható meg.
1. A családot támogató társadalompolitika
Az alapvető gond az, hogy a szociálpolitika rendszere, a biztonsági háló
nincs összhangban a társadalmi realitásokkal, a családok sokféleségével,
különösen kirívó jele ennek a kisgyermekes, illetve sokgyermekes családok
társadalmilag hátrányos helyzete. A társadalompolitikának különösen két
konfliktust kell tudnia kezelni az elosztási viszonyok szemszögéből:
— a források elosztása a gyermekes és a gyermektelen családok, az egyes
családciklusok közt;
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— a források elosztása az egyes generációk között a "generációs egyenlő
ség" elvének végiggondolásával.
2. A családot támogató környezet
Elemezni kell melyek azok a környezeti feltételek, amelyek között a
családok legkedvezőbben tölthetik be funkcióikat. Nyilvánvalóan kulcsszerepe
van a munkahelynek, a szabadidő intézményes feltételeinek, de lényeges a
közlekedés és a lakóhely, mint családot befolyásoló környezet jelentősége is.
Különösen fontosak lehetnek a háztartással, gyermekneveléssel kapcsolatos
szolgáltatások, illetve a rászoruló beteg családtagok megfelelő egészségügyi
ellátása, ápolása.
3. A családpolitika intézményeinek megújulása
Alapvető kérdés, hogy a szolgáltatások ott vannak-e, ahol a családok, hogy
a gondokkal küszködő családok szükségleteinek a szolgáltatások megfelelnek-e.
E témakörben különösen gazdag példákat szolgáltatnak a felkért hozzászólók.
4. Az egyéni készségek fejlesztése
Bár a családi élet problémáit hiba lenne elmoralizálni, igen sokat várhatunk
a családi életre való megfelelő felkészítéstől, az egyéni konfliktuskezelő készség
fejlesztésétől. Ma Magyarországon két ponton kell stratégiai jelentőségű
előrelépést elérni, a családi életre való iskolai felkészítésben — a nemzeti
alaptantervbe ágyazva, illetve egy átfogó mentálhigiénés program keretében a
lakosság konfliktuskezelő készsége javításában.
5. Társadalmi önszerveződés, közösségi akciók
A család támogatása közvetlen társadalmi környezetében hatékony igazán.
A civil szervezetek növekvő jelentősége jobb esélyt nyújt mind a családdal
kapcsolatos érdekek képviseletére, mind pedig megfelelő segítségre, támasz
nyújtásra. Azonban a családdal közvetlenül vagy közvetve összefüggő civil
szervezeteknek sem árt elgondolkozniuk azon, hogy a családok számára
valóban fontos problémák megoldásán ügyködnek-e, s hogy stratégiájuk,
szolgáltatásaik találkoznak-e a sokszínű családi szükségletekkel.
A család éve és ez a konferencia is komoly előrelépést jelenthet egy hosszú
távú családot segítő stratégia kimunkálása s megvalósítása irányába. Az
elhangzott előadások érzékeltetik: a társadalomtudományok szakmailag
felkészülten néznek e kihívás elébe.
Tárgyszó:
Családszociológia
SOCIAL CHALLENGES AND THE CHANCES OF FAMILY CARE

A CSALÁDKÉPZÉS ÉS A CSALÁDFELOSZTÁS KÜLÖNBÖZŐ
FORMÁINAK ALAKULÁSA
HOÓZ ISTVÁN
1.
A család az egyéni élet természetes kerete, a társadalom alapegysége,
biológiai újratermelője. E funkció magában foglalja gyermekek szülését, a
megszületett gyermekek nevelését, szocializációját, a beteg és az idős
családtagok gondozását, nyugodt és harmonikus légkör biztosítását a család
minden tagja számára. Mivel létesítésének legáltalánosabb formája a házas
ságkötés csaknem az egész világon, a családi állapot különböző formái a
házasságkötéstől és a házas állapot megszűnésének különböző formáitól
függnek.
1. A 15 éves és idősebb férfiak és nők családi állapot
szerinti megoszlása (%)
Percentage distribution o f males and females above 15 years o f age
by marital status

A 15 éven felüli népesség családi állapot szerinti megoszlását és az abban
bekövetkező változásokat az 1. tábla adataiból ismerhetjük meg.
Mint látható, a nőtlenek aránya változó, a hajadonoké pedig csökkenő
tendenciát mutat. A házas férfiak és nők aránya 6—7 százalékkal lett kisebb,
az özvegyeké és az elváltaké pedig folyamatosan emelkedett mindkét nemű
népeségnél. A sorokat és az oszlopokat szemlélve számomra úgy tűnik, nem
beszélhetünk a házasságkötési kedv általános csökkenéséről, hisz a "valaha
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házasságot kötöttek" (házasok, özvegyek, elváltak) együttes aránya alig
változott (a férfiaknál némileg csökkent, a nőknél emelkedett).
A népesség családi állapot szerinti struktúráját egyrészt a kormegoszlás,
másrészt a népmozgalmi jelenségek korspecifikus alakulása befolyásolja.
Ezek együttes hatása sokféle kombinációt hozhat létre. A korstruktúrában
bekövetkezett változások hatását standardizálással próbáljuk kiküszöbölni, a
családi állapot korcsoportonkénti különbségeit, illetve annak változásait
pedig majd grafikonok felhasználásával kísérhetjük figyelemmel. Mivel
ezeket a bonyolult folyamatokat nehéz lenne négy népszámlálás adataival
egyszerre illusztrálni, csak az 1960. évi állapotokat hasonlítjuk össze az
1990. évivel. Feltételezzük, hogy a különbségek reálisan érzékeltetik az
időben lezajlott változásokat.
2. A családi állapot szerinti megoszlás alakulása
Development o f the distribution by marital status

A 2. táblából kitűnik, hogy az 1960. évi népszámlálási korstruktúra
standardizált arányszámok minden esetben eltérnek az 1990. évi tényleges
adatoktól. Ez az eltérés pl. a nőtleneknél arra utal, hogy a férfiak házasság
kötési kedve még jobban csökkent, mint ez az 1990-es tényleges adatokból
(25,1%) következne. A hajadonok aránya a két népszámlálás között vala
mivel alacsonyabb lett, főleg a kormegoszlásban bekövetkezett változások
miatt. Ha azt kiküszöböljük, részarányuk ugyanolyan marad. Az adatok arra
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hívják fel a figyelmet, hogy házas férfiak és a házas nők arányának válto
zása is a kormegoszlás eltéréseinek következménye elsősorban. A hajadonok
összesített arányszáma az elmúlt évtizedekben csökkent, de ez úgy zajlott le,
hogy a 30 éven aluliaknál nőtt a pártában maradtak aránya (pl. a 25—29
éveseknél 11,2-fől 13,9%-ra); a 30 éven felülieknél pedig nőtt a férjhezmenés valószínűsége. (I.a és I.b grafikon.)
%

I.a A nőtlen férfiak arányának alakulása korcsoportonként
Share o f single males by age-group

l.b A hajadonok arányának alakulása korcsoportonként
Share o f single females by age-group
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Meg kell azonban jegyezni, hogy akik 30—35 éves korukig nem kötötték
meg első házasságukat (3—5%), egész életükben hajadon családi állapotúak
maradtak.
Itt is utalni kell arra, hogy a házasságkötéstől tartózkodók aránya főleg a
legtermékenyebb korcsoportban nőtt. Az elmúlt időszakban a 30 éven aluli
nők szülték a gyermekek 80%-át, illetve az újszülöttek 63%-ának 30 évnél
fiatalabb férfi volt az apja.
A házasok aránya a férfiak között csak 1990-ben tért el jelentősen az
előző évtizedek tendenciáitól. A II. grafikonból kitűnik, hogy ennek a
változatnak a mértéke, sőt iránya is eltérő volt. A legtermékenyebb és a
gyermeknevelés szempontjából legfontosabb korosztályok (25—50 évesek)
között a házasok aránya 10—15 százalékkal csökkent viszonylag rövid idő
alatt és némileg nőtt a 70 éven felülieknél. Ez arra utal, hogy emelkedett
azoknak az idős férfiaknak az aránya, akik házastársukkal élhetnek, akiknek
esetleges ápolásuk, szociális gondozásuk családon belül megoldódhat. A
változások tendenciája hasonló a nőknél is. A házasok aránya jelentősen
csökkent a 20—40 éveseknél és némileg nőtt az 55 éven felülieknél.

II. a A házas férfiak arányának alakulása korcsoportonként
Share o f married males by age-group
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II. b A házas nők arányának alakulása korcsoportonként
Share o f married females by age-group
Ha a házasok aránya az egyes korcsoportokban 1990-ben azonos lett
volna az 1960. évivel, akkor számuk (1990-ben) nem 2,5, hanem 2,8 millió
lehetett volna. A kormegoszlás, a válások és az újraházasodások terén
bekövetkező változások következtében tehát kb. 300 ezerrel kevesebb a
házas férfiak és a házas nők száma 1990-ben, mint akkor lenne, ha ezek a
népmozgalmi folyamatok az 1960-as szinten maradtak volna.
Az özvegyek aránya a népszámálások szerint emelkedik mindkét nemű
népességnél, a standardizált adatok pedig az 1960. évi alatt maradnak. Ez
arra utal, hogy a vizsgált három évtizedben jelentős elöregedés következett
be. Merőben más a helyzet az elváltaknál, akiknél a mutatószámok jelentős
növekedésében a korstruktúra átalakulásának szinte semmi szerepe nem volt.
Az emelkedés döntő mértékben a válási arányszámok növekedéséből, illetve
az újraházasodások csökkenő mértékéből adódik.
Ezek az általános arányszámok korcsoportonként lényeges különbségeket
mutatnak és különbözőek azok a változások is, amelyek 1960 és 1990 között
kialakultak a népmozgalmi jelenségek változása következtében.
Az 1. tábla adataiból kitűnik, hogy a nőtlen férfiak aránya némileg
növekedett. Az I. grafikonból pedig leolvasható, hogy ez annak következmé
nye, hogy — főleg a 25—34 évesek között — csökkent a házassákkötési
kedv. Úgy tűnik, hogy nem véglegesen tartózkodnak a házasságkötéstől ezek
a nőtlenül maradt férfiak sem, hanem csak elhalasztották azt pár évvel. Az
életkor növekedésével a grafikon görbéi egyre jobban közelednek egymás
hoz, és azt mutatják, hogy a férfiaknak legalább 95 százaléka házas volt
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1990-ben is, mielőtt elérte volna 50. életévét. A 20—40 éves férfiak házas
ságkötésének évekkel való elhalasztása azonban azt jelenti, hogy a legtermé
kenyebb években egyre többen tartózkodnak kapcsolatuk törvényesítésétól.
Valószínű, hogy e halogatásnak is némi szerepe lehet a születési arányszá
mok csökkenésében.
Az özvegyek aránya 1960 és 1990 között némileg nőtt a férfiak és a nők
körében egyaránt. Az általános mutatószámok növekedése azonban mindkét
nemnél a korstruktúra megváltozása miatt következett be, mert csaknem
minden korcsoportban kisebb most az özvegyek aránya, mint harminc évvel
ezelőtt volt. E különbségek alakulása figyelemmel kísérhető a III. grafikon
görbéinek tanulmányozásával.

III. a Az özvegy férfiak arányának alakulása korcsoportonként
Share o f widowers by age-group

III.b Az özvegy nők arányának alakulása korcsoportonként
Share o f widows by age-group
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Az 1. táblából kitűnik, hogy az elváltak aránya a férfiaknál kb. négysze
resére, a nőknél pedig háromszorosára nőtt. Az abszolút számokban is
nagyok a nemek közötti különbségek, hisz 1990-ben 249 000 férfi és
358 000 nő vallotta magát elvált családi állapotúnak. A IV. grafikon felhívja
a figyelmet, egyrészt az 1960 és 1990 közötti változásokra, másrészt a
korspecifikus arányszámok közötti különbségekre. A bázisévhez képest
minden korcsoportban nőtt az elváltak aránya, de ez a folyamat a 30—50
évesek között kiemelkedően felgyorsult. Mivel ezekben a korcsoportokban
még számottevő a házaspárok termékenysége és mivel a kiskorúak zömét
ilyen korú szülők nevelik, a házasságok felbontásának növekedése negatív
hatást gyakorolhat a termékenységre csakúgy, mint a gyermeknevelésre. A
csonka családok számának emelkedése nemcsak a gyakoribbá vált válások
következménye, hanem az újraházasodások elmaradása is jelentős szerepet
játszik ebben.

IV. a Az elvált férfiak arányának alakulása korcsoportonként
Share o f divorced males by age-group
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IV. b Az elvált nők arányának alakulása korcsoportonként
Share o f divorced females by age-group
Mindezeknek a folyamatoknak együttes eredményeként alakult ki a nem
házas férfiak és nőknek az a korcsoportonként aszimmetrikus állapota,
amelyet az V. grafikonon mutatunk be. A 40 éven aluli férfiak között
észrevehetően magasabb a nem-házasok aránya, míg az annál idősebbeknél
egyre emelkedik a különbség, de most már a nők hátrányára. Pl. a 65—69
éves nőknek már a fele sem házas családi állapotú, míg az ilyen korú
férfiaknak több, mint 80 százaléka élhet együtt feleségével.

V. A nem-házasok arányának alakulása korcsoportonként
és nemek szerint (1990)
Share o f never married persons by age-group and by sex (1990)
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A népesség családi állapot szerinti megoszlását alapvetően a házasságkö
tések, a válások és az özvegyülések alakulása befolyásolja. A könnyebb
áttekintés érdekében ezeknek az adatoknak időbeni alakulását grafikonon
ábrázoljuk. A szemléltetésnek ez a formája nemcsak külön-külön mutatja be
a házasságkötési, vagy a válási arányszámok alakulását, hanem alkalmas az
időben lezajlott tendenciák összehasonlítására is.
Mint látható, az 1000 lakosra jutó házasságkötések száma 1960 és 1975
között emelkedést mutatott, majd meredeken csökkenni kezdett 1981-ig,
amikor némileg mérséklődött a zuhanás üteme, de nem állt meg. Ez azt
jelenti, hogy 1960-ban 88 600, 1975-ben 103 800, 1990-ben pedig 66 400
házasságot kötöttek hazánkban (1993: 54 100).
Mind az arányszámok, mind az abszolút számok tehát arra utalnak, hogy
a házasságkötési mozgalom jelentős csökkenésének lehetünk tanúi az elmúlt
évtizedekben.
Európa nagy részében nőtt a vőlegények átlagos életkora az utóbbi
évtizedben (Dorbritz, 1992). Hazánkban inkább azt tapasztaltuk, hogy az
1960/61. évi 29 éves átlagos életkor az 1970-es évek közepére fokozatosan
lecsökkent 26—27 évre (min.: 1974: 26,2), majd 1988-ig egyenletesen
emelkedett 27,9 évig. E növekedést ismét csökkenés követte (1990 : 27,4
év). Mivel a házasságot kötő férfiak családi állapota különböző lehet,
kormegoszlásuk is eltérő. Az első házasságukat kötő vőlegények átlagélet
kora 1960-ban 25,3 év volt, 1990-ben pedig 24,2. E két végpont közé eső
években hasonló folyamatok játszódtak le, mint az összes vőlegények átlagos
életkorának alakulásánál. Az átlagos életkor csökkent az 1970-es évek
közepéig (1974—76: 23,4 év, minimum), majd némi növekedés 1983-ig
(maximum 24,4 év), amikor újra csökkenési tendencia indult, ami azonban
még 1990-ben is csak két tizedet (24,2 év) ért el.
A házasságkötések számában bekövetkezett csökkenést tehát nem magya
rázhatjuk az eisó házasságkötések elhalasztásával, magasabb életkorban
történő megkötésével. A vőlegények átlagos életkorát ezeknek a magatartása
határozza meg, hisz az egész időszakban 80%-uk első ízben kötött házassá
got. A vőlegények alacsony aránya (2—5%) volt özvegy családi állapotú,
akiknek átlagos életkora 54-ról 57 évre emelkedett. Mintegy 15—20%-uk
pedig elvált családi állapotát szüntette meg ezzel az újabb házasságkötéssel.
Átlagéletkorukban változás alig következett be (1960: 38,7; 1990: 38,0 év).
Az elvált férfiaknak csökkenő aránya kötött újra házasságot, de azok, akik
meg akartak nősülni, erre nem sokáig vártak, hisz átlagos életkoruk csak
egy évvel kevesebb, mint az újraházasodóké. A válásoknak egy részét tehát
azért kezdeményezték, hogy újat, harmonikusabb együttélés reményével
bíztató házasságot lehessen kötni. Hasonló, jelentéktelen mértékű változások
következtek be a menyasszonyok kormegoszlásában, illetve átlagéletkorában
is (Hoóz, 1972). A hajadonoké 21,9 évről 21,5-re csökkent, az újraházasodó
özvegyeké 46,5 évről 49,2-re nőtt (ők a menyasszonyoknak mindössze
2—5%-át jelentették), az elváltaké pedig 34,0 évről 34,4 évre emelkedett. A
következő években némi hullámmozgás figyelhető meg a menyasszonyok
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átlagéletkorának alakulásában is. A hajadonok átlagos életkora 1972/73-ban
a 21 évet sem érte el (20,9 év). Pár évi emelkedés után ismét csökkenés
következett be és ez 1976-tól alig változott (21,0 és 21,5 között hullámzott).
Az összes menyasszony átlagos életkorának időbeni alakulása hasonló
tendenciát mutat a vőlegényekével. Vagyis 1974-ig csökkenés (1960: 24,7;
1974: 22,9), majd növekedési folyamat indul, aminek maximális értékei az
1980-as évek végén sem haladták meg az 1960-as évek elején fennálló
átlagokat.
A VI. grafikon arra hívja fel a figyelmet, hogy a válási arányszámok —
ha lassú ütemben is — de az egész időszakban emelkedtek. Az 1960. évi
l,7%o az 1980-as évek végéig 2,8 ezrelékre növekedett (29 800 felbontott
házasság), majd azóta folyamatos csökkenés tanúi lehettünk, hisz az 1990.
évi 2,4 ezrelék abszolút számában 24 900 válást jelent (1992: 21 600; válás,
2,1 ezrelék).

VI. A házasságok mérlege
Balance o f marriages

Mivel időközben emelkedtek a halandósági arányszámok is, főleg a
férfiak között, egyre több házasság szűnt meg az egyik házasfél halála miatt.
Az esetek túlnyomó többségében a feleségek özvegyültek meg, hisz a házas
férfiak halandósága 13%o-ről 19%o-re nőtt, míg a házas nőké 6,0 ezrelékről
6,9%o-re emelkedett. Az abszolút számok nyelvén ez azt jelentette pl. 1990ben, hogy 47 500 férj és 17 400 feleség halt meg.
Az elváltak és az özvegyek újraházasodására (az ún. palingám házassá
gokra) egyre ritkábban került sor, ha csökkenés üteme mérséklődött is az
utóbbi években. A VI. grafikonból kitűnik az is, hogy 1977-ig a házassági
mozgalmat a házasságkötések többlet, attól kezdve pedig mindig hiánya
jellemezte. A változások mértékét mutatja az, hogy 1960-ban a házasságok
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mérlege még 24 900 többletet, 1990-ben pedig 23 400 hiányt mutatott.
Amikor a csökkenő születési arányszámok okait keressük, a fennálló
házasságok számának fogyását is figyelembe kellene venni, hisz nemcsak az
idősebb korban nőtt az özvegyek és az elváltak aránya, hanem a legterméke
nyebb korcsoportokban is.
A családalapításnak és megszűnésnek ezek a több évtizedre visszatekintő
adatai, valamint a születési mozgalom arányszámai felhívják a figyelmet
arra, hogy az állam pronotalista politikájának következtében kialakultak a
népességnek bizonyos magatartási formái a népmozgalom tekintetében is. Pl.
növekedett a házasságkötési kedv, viszonylag alacsony szinten stabilizálódott
a menyasszonyok és a vőlegények átlagos életkora, a gyermektelenül maradt
házas nők aránya megközelítette a biológiai meddőség határát, szoros
kapcsolat alakult ki a házasságkötés és a gyermekvállalás között, a válást
gyorsan követte az újraházasodás stb. Az 1970-es évek végétől meginduló
változások a társadalmi átalakulások következményeit is tükrözhetik, hisz a
népesedés- vagy családpolitikai eszközök hatékonysága azóta folyamatosan
csökken. Számos szakember azonban úgy véli, hogy a tudatváltozásának, a
családnak tulajdonított előnyök átértékelésének folyamatát (is) kifejezik ezek
az adatok.

3.
A családi állapotra vonatkozó adatokat az 1. táblában foglaltuk össze.
Ezek az úgynevezett de jure állapotot mutatják /1/. Ettől a jogi helyzettől
azonban eltér a tényleges megoszlás, az úgynevezett de facto állapot.
Számos, jórészt ismeretlen vagy kevésbé feltárt oka lehet a jogi és a tény
leges helyzet közötti eltérésnek. A statisztikusok legfőbb feladatát talán nem
is ezeknek az okoknak a feltárása jelenti, hanem méreteinek meghatározása.
Minél nagyobb ugyanis az eltérés a jogi és a tényleges helyzet között, annál
nagyobb az olyan együttélő emberpárok száma, akikre az e kapcsolatokból
adódó jogok és kötelezettségek nem terjednek ki.
A házasságkötések magas száma és aránya azt mutatja, hogy a népesség
nagy többsége számára ez az együttéléses párkapcsolat létesítésének változat
lanul a legelfogadottabb módja.
A párkapcsolatoknak azonban már egyéb formái is léteznek, amelyeknek
közös jellemzője az, hogy két külön nemű ember azt minden jogi formalitás
nélkül, érzelmi alapon létesítette. Az ilyen jellegű együttélések gyakoribbá
válása azonban azt jelentheti, hogy sok ember számára kielégítik azokat az
igényeket, amelyek másokat házasságkötésre ösztönöznek. Bizonyos családi
környezetet teremtenek a felnőttek és a gyeremekek számára is, a partnerek
jelentős erkölcsi és anyagi támogatást nyújthatnak egymásnak, jelentős részt
vállalnak a férj, vagy a feleség szerepéből. Ezek az együttélési formák nem
kapcsolódnak egy meghatározott korcsoportú népességhez, mert a fiataloknál
és az idősebbeknél egyaránt megtalálhatók.
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A házas családi állapothoz a leginkább hasonló párkapcsolat a meg
jegyzés alapján történő együttélés /2/. Még ennél is kötetlenebb forma az
együttélés nélküli tartós szexuális kapcsolat ("félig együttélők").
A bírói ítélet nélkül különélő házasok, vagy a házasságkötés nélkül közös
háztartásban együttélők (élettársak) nagy és növekvő száma arra utal, hogy a
jogi szabályozás e téren nem elég hatékony, hisz a népesség növekvő
hányada kivonhatja magát e szabályozás alól. Bár ez világjelenségnek tűnik,
mégis ismerni kellene azokat az okokat, amelyek az egyéneket távoltartják
attól, hogy házasságot kössenek vagy elváljanak. A jogilag kívánatos állapot
kialakításának a tényleges helyzet megismerése lehetne az alapja.
Az 1990. évi népszámlálás háztartásstatisztikai része lehetővé teszi, hogy
elemezzük a különböző családi állapotú férfiakat és nőket aszerint is, hogy
milyen a családi állásuk /3/. E szerint a csoportosítás szerint élhet valaki
család-háztartásban, nem család-háztartásban (ennek következő változatai
lehetnek: egyedülálló, apa, anya, gyermek, felmenő rokon, egyéb rokon, és
nem rokon) és intézeti háztartásban. E kategóriák közül most csak azokkal
foglalkozunk, amelyekből egyértelműen kitűnik, hogy a jogi és a tényleges
helyzet eltér egymástól (pl. a hajadon "együttélő" /4/, a házas családi
állapotú "különváltan élő" /5/). Mivel lehetséges ezeknek az adatoknak a
termékenységre vonatkozó adatokkal való egybevetése, figyelemmel kísérjük
azt is, hogy ez az állapot (változás), milyen mértékben érinti a gyermekek
nevelését, családi helyzetét.
A nőtlen és a hajadon családi állapot nem jelenti feltétlenül azt, hogy
ezek a férfiak és nők egyedül élnek, "egyedülállók" lennének.
3. A 15 éven felüli nőtlenek és hajadonok megoszlása
családi helyzetük szerint korcsoportonként (1990)
Single males and females aged 15 and over by their
family status and by age-group (1990)

Forrás: 1990. évi népszámlálás 27. Demográfia I. kötet KSH Budapest, 1993.
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1990-ben 978 955 15 éven felüli nőtlen férfi élt Magyarországon. Ezek
közül 31 386-nak (3,2%) gyermeke is volt. A gyermeknevelést különböző
módon oldották meg. A nőtlen apák csaknem 10%-a (3072 fő; 9,8%) arra
kényszerült, hogy gyermekét egyedül nevelje, 41 százalékuk (12 842 fő)
élettárssal él együtt, akiknek ismeretlen hányada a gyermek(ek) vér szerinti
anyja lehet, a többi (17 472 50,7%) valamilyen más módon (közös háztar
tásban élnek felmenőikkel, a gyermeket intézetbe adta stb.) oldja meg a
gyermeknevelést.
Mind a 3. táblából kitűnik, a nőtlen férfiak 1990-ben 4,4%-a (42 779)
olyan kapcsolatot tartott fenn, amely tartós együttélést, közös háztartásban
lakást jelentett, de házasságkötés nélkül. A 16 éven felüli nőtlen férfiaknál
az élettársi viszonyok kialakulásában jelentős szerepe lehetett a gyermek(ek)nek. Az apák közül élettárssal (talán közös gyermekük anyjával) élt együtt
12 842 fő (41%), míg a gyermektelenek csak mintegy 3 százaléka alakított
ki ilyen kapcsolatot.
Az élettársi viszony azonban korcsoportonként lényeges eltéréseket
mutat. A 30—54 évesek között meghaladja a 10%-ot, mint ez a grafikonból
is kitűnik, de nem él egyedül azoknak az 55 éven felüli férfiaknak jelentős
hányada sem, akik sohasem nősültek meg.

VII. A nőtlenek és a hajadonok családi állása
nem és korcsoport szerint (1990)
Family status o f single persons by sex and age-group (1990)
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Európa néhány más országában a fiatalabb korosztályok még nagyobb
aránya tartózkodik a házasságtól. Pl. Nagy-Britanniában 1986/87-ben a
25—35 éves nők és férfiak között megközelítette már a 25%-ot az egyűttélők
aránya (Haskey, 1993). Franciaországban pedig a 38 (nők), illetve a 35
százalékot (férfiak) 1989-ben (Nasman, 1991).
Nem tudjuk hány éve állnak fenn ezek a kapcsolatok és azt sem, hogy
mennyi ideig tartanak, hiszen egy részük bizonyára házassággá alakul át.
Azt sem tudjuk, hogy a másik élettársnak milyen volt a családi állapota.
Lehet közöttük házas családi állapotú is, de bizonyára nem ez a többség.
A 15 éven felüli hajadon nők száma megközelítette a 700 ezret
(692 507). Közülük csaknem 53 ezernek (7,6%) gyermeke is született.
Jelentős hányaduk (42%) gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelte,
egyharmaduk élettárssal (talán a gyermekek vér szerinti anyjával) gondosko
dott róluk, a többi (26%) pedig szüleivel, nagyszüleivel, vagy rokonaival
élhetett együtt, illetőleg állami gyermekotthonba adhatta be hajadon családi
állapotban szült fiát vagy lányát. Adatainkból úgy tűnik, hogy az így világra
hozott gyermekeknek viszonylag kis hányadát kell a hajadon nőknek egyedül
nevelnie, mert élettársa, a tágabb család (rokonság) vagy a társadalom
mellette áll, segíti anyagilag és erkölcsileg is anyai kötelezettségei teljesíté
sében.
A társadalom ezen a téren is megkülönböztetett figyelmet szentel a
15—19 éves nők helyzetének. E korcsoportba 346 902 hajadon tartozott és
közülük 6364-nek (1,8%) született gyermeke. Ezeknek egy részét (38%-át)
egyedül, 44,1 százalékát élettárssal, a többit pedig rokoni vagy állami
közreműködéssel nevelik e fiatal hajadon anyák. Azt nem tudjuk megállapí
tani a népszámlálás adataiból, hogy az anyák, vagy a gyermekek melyik
csoportja él a legnehezebb életkörülmények között, de az látható, hogy
ezeknek az anyáknak többsége sem marad egyedül fiatalon szült gyermeké
vel, vagy gyermekeivel (4 gyermekes is van közöttük). Ugyanakkor azonban
arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy az így született gyermekek csaknem
70 százaléka apa (élettárs) nélkül nevelkedik. Tehát téves az a hiedelem,
amely szerint a lányanyák előbb-utóbb férjhez mennek gyermekük vér sze
rinti apjához, vagy más férfihoz.
A házasságon kívüli születések aránya a vizsgált időszakban 5%-ról 13
százalékra emelkedett, tehát rohamosan nőtt (és ez a növekedés azóta is tart,
hisz 1993-ban megközelítette már a 18%-ot). Ez a "modernizációs" folyamat
azt (is) jelenti, hogy amíg 1960-ban 8000 gyermek született házasságon
kívül, addig 1993-ban már ennek több, mint kétszerese, 20 649. Az anyáké
kormegoszlásából arra kell következtetnünk, hogy a házasságon kívül
született gyermekek túlnyomó többsége ma már nem "orozva csinált kölök",
vagy szexuális kapcsolat véletlen következménye. Az anyák csak 31%-a
(1992) 15—19 éves "megesett" lány, nagyobb hányaduk idősebb és tartós
kapcsolat, együttélés során vállalta terhességét. Erre kormegoszlásuk alapján
következtethetünk, hisz a 35 éven felüli anyáknak 1992-ben 20—25%-a
házasságon kívül élt gyermeke születése idején. A VIII. grafikon felhívja a
figyelmet arra is, hogy a növekedés ezeknél a korosztályoknál igen jelentős

36

HOÓZ ISTVÁN

volt az elmúlt évtizedekben. Ismét felvetődik az a kérdés, hogy miért nem
legalizálják ezek az anyák kapcsolataikat?

VIII. A házasságon kívüli élveszülöttek aránya az összes élveszülöttek
százalékában az anya korcsoportja szerint
Rate o f the live-born out o f wedlock in the percentage o f all
live-born by the age-group o f the mother
De azoknak a gyermekeknek is jelentős hányada házasságkötés előtt
fogant, akik esküvőjüket követő egy éven belül születtek. Ezek aránya az
utóbbi évtizedekben elérte a 22—24 százalékot, vagyis jelentősen meghaladta
a házasságon kívül szülöttekét (1992: 23 804, illetve 18 985). Höflinger
(1985) úgy véli, hogy számos európai országban az 1970-es években a
menyasszonyok 30 százaléka a házasságkötéskor már terhes volt. Azóta
azonban a nők egyre kisebb hányada szüli meg első gyermekét a házasság
első hónapjaiban. Számára úgy tűnik, nem a házasságon kívüli terhességek
gyakorisága csökkent, hanem ezen terhességek házasságkötésre (a gyermek
megszületésének legalizálására) késztető hatásának intenzitása.
A házasságon kívüli szülések növekvő gyakorisága jellemzi csaknem
(valamennyi piacgazdálkodást folytató európai ország születési mozgalmát.
Franciaországban, Németországban, Svédországban, Svájcban (Lüscher,
1990) stb. az anyáknak csaknem fele nem házas családi állapotú volt a
szülés pillanatában. A hagyományos társadalmi előítéletek veszítenek
hatékonyságukból. így a nők egyre nagyobb hányada vállalkozik szülésre
házasságon kívül is, mert az együttélést olyan stabil kapcsolatnak érzi,
amely biztos támaszt nyújt gyermeke felneveléséhez.
Az előző részben láttuk, hogy a nőtlen és a hajadon családi állapot nem
jelent feltétlenül egyedül élést, hisz jelentős hányaduk élettárssal él közös
háztartásban. Most pedig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy egy részük
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számára ez az állapot gyermektelenséget sem jelent, mert alkalmi ismeretsé
gük, vagy élettársi, viszonyuk következtében egy, vagy több gyermekük
született és azt apa nélkül nevelik.
De a házas családi állapot sem jelenti minden esetben a házastársak
együttélését. Az élet hosszabb, vagy rövidebb időre olyan helyzet elé
állíthatja a házastársakat, hogy sem egyedül élni, sem elválni nem tudnak.
Az élmúlt évtizedek bírósági statisztikája hívta fel a figyelmet arra, hogy a
válást gyakran sok éves különélés előzte meg. Ennek időtartamára vonatkozó
adataink most nincsenek, de a népszámlálás adataiból kitűnik, hogy a házas
férfiaknak és nőknek kb. 8%-a nem feleségével, illetve férjével él együtt,
azaz "házas" családi állapota csak jogi minősítés. A házastársak különélése
— ami a végleges szakítás közvetlen előzménye lehet — gyakran fordul elő
a házasság első három-négy évében, mint később. Ennek az lehet a magya
rázata, hogy az alapvető konfliktusok forrásai már a házasság első éveiben
felszínre kerülnek. Ha megoldásukra hiányzik a szándék, vagy a lehetőség,
akkor az ilyen kapcsolatok különválással végződnek. Erre a különválásra a
20—24 éves házasok 20, a 25—39 évesek 10%-ánál került sor, míg az ennél
idősebbeknek 5—6%-a szakította meg házas életét. Úgy tűnik, az elhidegülésben nemcsak az életkornak, hanem a házasságtartamnak is nagy szerepe
lehet. Adataink arra utalnak, hogy gyermek léte egyre kevésbé oka a
házasfelek együttmaradásának, egyre kevésbé akadályozza meg különválá
sukat, majd házasságuk végleges felbomlását.
4. A házasok megoszlása családi helyzetük szerint korcsoportonként (1990)
Married persons by family status and by age-group (1990)
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Adatainkból kitűnik, hogy a 2,5 millió házas férfiból és nőből "csak" 2,3
millió családi állása férj, vagy feleség. Tehát csaknem 200 000 férfi és nő a
"házas" családi állapot megjelölés csak a jogi minősítésre, nem pedig a
tényleges helyzetre utal. Ezek a személyek tehát megtartották házas családi
állapotukat, de nem éltek házastársukkal az adatgyűjtés időpontjában. Nem
tudjuk mikor kezdődött ez az állapot és azt sem, mennyi ideig tartott, csak
azt, hogy hány házas nő vagy férfi választotta az egyik, vagy másik megol
dást. Azoknak akik különváltak, családi állása is megváltozik. A sokféle
lehetőségből bennünket most az érdekel, hogy ezeknek a) mekkora hányada
egyedülálló; b) mennyien élnek gyermekeikkel csonka családot alkotva és c)
mennyiben választottak élettársat maguknak.
ad a) A házas férfiak közül 55 ezer egyedülálló maradt. A népszámlálás
adatainak feldolgozásánál az egyedülállók közé azokat sorolták, akik külön
háztartásban egyedül élnek /3/. Arányszámuk a fiatalabb korosztályokban
3—4%, de az életkor növekedésével párhuzamosan csökkennek ezek az
arányok, hisz valamilyen formában igyekeznek életüket, családi helyzetüket
rendezni. A nők között kevesebb az egyedülállók száma (45 000) és aránya
(1,8%), de inkább a 25 éven aluliakra jellemző ez az állapot. Az ebbe a
kategóriába soroltak feltehetően gyermek nélküli házasok, tehát olyanok,
akiknek házassága reprodukciós funkcióját még nem teljesítette, mert a
háztartásstartisztika külön közli az apákra és az anyákra vonatkozó adatokat.
ad b) A feleségtől már különváltan élő, de még el nem vált házas férfiak
közül 45 000 élt gyermekével együtt, míg az ilyen átmeneti állapotban lévő
házas nők között 86 000 volt a gyermekükkel maradtak aránya. Csonka
családok tehát nemcsak a házasságon kívüli termékenység, illetve a házas
ságok megszűnése következtében keletkezhetnek, hanem ezek a rendezetlen
háztartási kapcsolatok is növelik számukat. Erről az állapotról sem tudjuk,
hogy mennyi ideig tartott. A nőknek kb. 3%-a tartozott ebbe a csoportba,
túlnyomó többségük a fiatalabb korcsoportból került ki. A férfiak aránya
csak kb. a felét teszi ki a nőkének. Ha mindezekben a csonka családokban
csak egy gyermeket neveltek, akkor is legalább 130 000, különböző életkorú
gyermek élt egy szülővel, jogilag rendezetlen, bizonytalan ideig tartó
helyzetben.
ad c) A harmadik csoportot azok alkotják, akik már választottak élettár
sat, együtt élnek valakivel. Mintegy 12 ezer házas nő és 13 000 házas férfi
választotta ezt az életformát. Némi eltérés, különbség az egyes életkori
csoportokban kialakult, de sem a férfiaknál, sem a nőknél ezek aránya az
egy százalékot nem érte el. Az ilyen együttéléseknek a jelentősége tehát nem
mennyiségükben van, hanem létükben. Ezek mögött az alacsony arány
számok mögött jelentős társadalmi problémák húzódhatnak meg és ezért sem
arra a kérdésre nem tudunk választ adni, hogy miért nem váltak el, sem
arra, hogy új élettársukkal miért nem kötöttek házasságot.
Mint láttuk, abból a kb. 200 ezer különváltból csak 12—13 ezer férj és
feleség választott magának élettársat. Tehát meghaladja a 180 ezret a
férjeknél és a 190 ezret a feleségeknél azoknak a száma, akik már nem élnek
együtt (volt) házastársukkal, de még élettársat sem választottak maguknak.
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Ezeknek azonban csak egy része él egyedül, társ nélkül. Többségük gyerme
kével, szüleivel vagy más hozzátartozójával alakított ki közös háztartást.
Mint a népszámlálás adataiból kitűnik, az özvegy férfiak száma 151, a
nőké pedig 773 ezer körül van. A házas férfiaknak halandósága határozza
meg a női özvegyek számát, a házas nőké pedig az özveggyé vált férfiakét.
Ennek következtében az életkor növekedésével párhuzamosan nő az özvegy
férfiak és nők száma és emelkedik a két nem arányszámainak különbsége.
Ha a házas állapot nem mindig jelenti azt, hogy a házasfelek együtt
élnek, akkor az özvegyek sem feltétlenül egyedülélök. Az adatokból kitűnik,
hogy az özvegy férfiak és nők csaknem fele egyedülálló, illetőleg csak kb. a
fele egyedülálló, mert a másik fele gyermekével, szüleivel, rokonaival, vagy
valaki mással együtt él. A férfiaknál a 25—29 éveseknél a legkisebb
(13,5%) az arányuk, de egészen az ötven éves korig minden korcsoportban
20% alatt marad, majd rohamosan emelkedni kezd a magukra maradottak
száma és aránya. Bár a női özvegyek száma több, mint ötszöröse a férfiak
nak, közöttük az egyedülállók aránya csak az 50 éven felülieknél magas
(40-50% ).
Az özvegyek többféle családi állása közül azoknak helyzete figyelemre
méltó, akik élettársi viszonyban élnek. Ezek a nők és férfiak találtak olyan
személyt, akivel tartósan is együtt tudnak élni, akivel közös háztartásba
költöztek, de (még) nem akartak, vagy nem tudnak házasságot kötni (pl.
azért mert választottjuk házas családi állapotú).
5. Az özvegyek megoszlása családi helyzetük szerint korcsoportonként (1990)
Widowed persons by their family status and by age-group (1990)

A férfi özvegyek közül "csak" 11 763 talált élettársat magának. Ez
7,8 %-ot jelent, de ez az arányszám korcsoportonként lényeges változásokat
takar, hisz a 25—34 éveseknél meghaladja (de több más korcsoportban is
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megközelíti), ezt az arányt. Bár a nőknek kisebb hányada (3,1%) létesített
élettársi viszonyt, a fiatalabb korcsoportokban (20—40 éveseknél) azonban
náluk is 20% körüli arány alakult ki. Ezek és a más forrásból származó
adatok arra utalnak, hogy az özvegyen maradt nők túlnyomó többsége élete
végéig özvegy marad.
Az 5. tábla alapján fel kell figyelnünk arra is, hogy az özvegyeknek
milyen magas aránya él együtt gyermekével. A 45 éven aluliaknak még
kiskorú gyermeke vagy gyermekei is lehetnek, akiknek nevelése nemcsak
erkölcsi, hanem nehezen leküzdhető anyagi problémákat is jelenthet szá
mukra. Ezekben a korcsoportokban egyaránt magas az apák és az anyák
aránya, de az özvegy nők abszolút száma többszöröse a férfiaknak. Feltehe
tően az egyedül maradt szülő támogatására szorulnak a velük együttélő
felnőttkorú gyermekek is, hisz még nem alapítottak önálló családot.
Mi a helyzet az elváltakkal?
Az elvált férfiak száma rohamosan, az össznépesség növekedési ütemét
többszörösen meghaladó mértékben nőtt a II. világháború befejezését követő
évtizedekben. Amíg 1960-ban 48 000 elvált családi állapotú férfit írtak
össze, ez a szám évtizedenként csaknem megkétszereződött és 1990-ben már
megközelítette a 250 ezer (1990: 249 000; 1994: 272 000) főt. Ez azt
jelenti, hogy 1949 és 1990 között a 15 éven felüliek között arányuk 1,4%ról, 6,4 százalékra nőtt. Hasonló a helyzet a nőknél is, akiknek 1960. évi
102 ezres számuk 358 ezerre (1994: 392 000) emelkedett. Az elvált családi
állapotú nők száma tehát minden népszámlálás alkalmával meghaladta a
férfiakét, de a növekedés üteme azokénál mérsékeltebb.
6. Az elváltak megoszlása családi helyzetük szerint korcsoportonként (1990)
Divorced persons by their family status and by age group (1990)
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A válások aránya egyik gyakran használt mutatója a házasságok stabilitá
sának. A házasságok felbontásának az elmúlt másfél évtizedben tapasztalt
emelkedő trendje a longitudinális vizsgálatok adataiban is megmutatkozik.
Pl. az 1966-ban kötött házasságoknak 1980-ig mintegy 17%-át bontották fel.
Az 1974-ben létrejött házassági kapcsolatokból viszont hat év alatt már több,
mint 11% végződött válással, ami időarányosan magasabb intenzitást mutat.
Ezek az adatok azonban keveset árulnak el a fennálló házasságok stabilitásá
ról, hiszen a házastársak közötti súlyosabb konfliktusok is csak hosszabb idő
elteltével vezetnek végleges szakításhoz. A korcsoportonkénti arányszámok
nemenként eltérőek, attól is függően, hogy az újraházasodás lehetősége
hogyan alakult (Varga, 1987). Az elvált családi állapotú férfiak és nők
családi helyzetének alakulását a 6. táblázatunk tartalmazza korcsoportonkénti
bontásban.
Az elvált férfiaknak 41%-a egyedül élt a népszámlálás pillanatában.
Korcsoportonkénti adataikból kitűnik, hogy az életkor növekedésével
párhuzamosan emelkedik a magukra maradók aránya, hisz családjuk (gyer
mekeik) önállósodnak, újraházasodásra pedig már egyre kevesebben gondol
nak. Az adatokból látható azonban az is, hogy az elváltak jelentős hányada
nem egyedül éli le életét, hisz minden negyedik (a 30 éven felülieknél) talál
olyan élettársat magának, akivel összeköltözött ugyan, de a házasságkötésre
(még) nem került sor. Nem tudjuk, hogy ezek az élettársi viszonyok mennyi
ideig tartanak és mekkora hányaduk végződik majd házassággal. A népes
ségelőreszámítások egyik legismertebb hazai szakértője úgy véli, hogy:
"Feltehetőleg tartós tendencia lesz az élettársi közösségek számának növeke
dése" (Hablicsek, 1994).
Mint az adatokból kitűnik, a női elváltak között az egyedülállók aránya
28 százalék, vagyis lényegesen kevesebben vannak, mint a férfiak között. Ez
a különbség úgy alakult ki, hogy az 50 éven aluli nők között igen alacsony
az egyedülélők aránya, az ennél idősebbeknél pedig már 40—50%. Nem
tudjuk, hogy ezt alacsonynak, vagy magasnak tekintsük-e, hisz hajlamosak
vagyunk arra, hogy az elváltakat olyanoknak minősítsük, akik hozzátartozók
nélkül élnek. Mint látjuk, ez nem így van sem a férfiaknál, sem a nőknél.
Zömük szülőkkel, gyerekekkel lakik együtt, kisebb részük pedig élettársat
talált magának. Az arányszámok azonban a korcsoportokban magasabbak,
amelyek még gyermekeket nevelnek, bár azt nem tudjuk megmondani, hogy
ezek közül mennyi lehet a még kiskorú.
Az elvált nők családi állás szerinti megoszlása egészen más, mint a
férfiaké. A házasság felbontását kimondó bírói határozat következtében a
gyermekek túlnyomó többsége az anyánál marad. így az elvált nők között az
anyai státuszban állók száma 140 600, míg a férfiaknál az apák száma
19 300 volt. Részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy a társ nélkül maradók
száma (102 000) és aránya (41%) a férfiaknál magasabb, mint a nőknél
(99 600, illetve 28%).
A nőknek is jelentős (16%) hányada létesített élettársi viszonyt. Bár ezek
aránya alacsonyabb a férfiakénál, de a fiatalabb korú elvált nőknél így is
meghaladja a 20%-ot.
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Amikor a nem házas népesség családi helyzet szerinti megoszlását
tanulmányozzuk, fel kell hívni a figyelmet azokra a különbségekre, amelyek
a férfiakat és a nőket jellemzik {Lakatos, 1979; Winkler, 1993). A szim
metria hiánya minden családi állapotúra és minden korosztályra jellemző,
mint ez a táblázatból és a grafikonokból is kitűnik.

IX. Az elváltak családi állása nem és korcsoport szerint (1990)
Family status o f divorced persons by sex and age-group (1990)

X. Az özvegyek családi állása nem és korcsoport szerint (1990)
Family status o f widowed persons by sex and age-group (1990)
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4.
Milyen következtetéseket vonhatunk le ezekből az adatokból?
Mint láttuk az elmúlt évtizedekben némileg átalakult a népesség családi
állapot szerinti megoszlása, mert csökkent a házasságkötések száma és
növekedett a válásoké csakúgy mint az özvegyüléseké. De láttuk azt is, hogy
a családi helyzet lényegesen eltér a családi állapottól, vagyis a jogi helyzet
különbözik a ténylegestől. Nem minden házas él együtt házastársával, a
hajadonok, a nőtlenek, az elváltak és az özvegyek egy része pedig valójában
nem magányos, hanem társsal lakik közös háztartásban. Ezek a tendenciák
nemcsak arra utalnak, hogy az intézményes formák háttérbe szorulásával a
magatartási módozatoknak nagyobb változatossága, pluralizálódása van
kialakulóban hazánkban is, hanem jelzik azt is, hogy az élettársi párkapcso
latok társadalmilag elismert életformává válnak. Úgy tűnik azonban, hogy az
utóbbi évtizedekben zajló átalakulási folyamat még nem ért véget, hanem
folytatódik a házas állapotra alapított családok számának csökkenése, főleg a
reprodukció legnagyobb terheit viselő korcsoportokban (Hablicsek, 1994;
Dorbritz, 1992).
A társadalmi, a gazdasági és az erkölcsi nézetek változásának hatására
tehát erodálódik a házasságkötésen alapuló családi élet. A különélések és a
válások számának növekedése következtében megnőtt az egyedül és a csonka
családban élők száma. E változások messzemenő következményekkel járnak
a felnőttekre és a gyermekekre egyaránt. A társadalmi statisztika minden ága
azokra hátrányos különbségekre (megbetegedés, alkoholizmus, bűnözés stb.
nagyobb valószínűsége) hívja fel a figyelmet, amelyek az egyedülélőket
jellemzik a házasokkal szemben.
Hasonló a helyzet a gyermekekkel is. Az egyedülálló anyák és apák
állami támogatásának politikája sem elegendő ahhoz, hogy az egyszülős
családokat az apával és anyával rendelkező családokkal tegye egyenlővé
(Pongráczné—S. Molnár, 1993; Wojtkiewicz—Mclanahan, 1990). Ezért a
szociálpolitikai szemlélet azt követelné meg, hogy a gyermek olyan családba
szülessen és nevelkedjen, ahol mindkét szülő jelen van, ahol fizikai és
mentális fejlődéséről apa és anya gondoskodik. A csonka családok életszín
vonala minden társadalmi csoportban alacsonyabb, gyakrabban szorulnak
állami támogatásra, a gyermekek között gyakoribb a megbetegedés, a
bűnözés, a gyengébb tanulmányi eredmény stb. Nem tudjuk, hogy Magyar
országon a különélés következtében mennyi gyermek lett félárva, illetve az
együttélés hány gyermek számára jelenti azt, hogy nem biológiai apja vagy
anyja neveli, hogy mostoha testvérekkel él együtt. Egy tanulmányban azt
olvashattuk, hogy a "felvétel eredményei szerint a gyermekkorú népesség
91%-a teljes, 9%-a pedig csonka családokban élt" 1983-ban (Nagyné, 1989).
Azóta nemcsak az egyedül élő apák és anyák száma (aránya) nőtt meg,
hanem a különváltan élő házasoké és újraházasodóké is. Ez pedig azt jelenti,
hogy tovább nőtt azoknak a családoknak az aránya, ahol az egyik szülő
gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat. így tehát feltételezhető, hogy ma már
a gyermekkorúaknak 16—18%-a nem házaspáros típusú családban, vér sze
rinti szüleivel él együtt.
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Más országokban ezek az arányszámok rendszerint magasabbak. Francia
országban 1990-ben a gyermekek 81,2%-a élt együtt mindkét szülőjével, 9,9
százalékát az anya, 1,4%-át az apa nevelte, 7,5 százalékának pedig a szülei
nem voltak házasok. Az elmúlt évtizedben főleg ez utóbbi kategóriába
tanozó gyermekek aránya nőtt rohamosan (1968: 1,7%) (Lavertu, 1993).
Svédországban 1989-ben a gyermekek 80-át a két szülő együtt nevelte, kb.
10%-a egyik szülővel élt és 6%-nak volt féltestvére is a családban (Nősman,
1991). Az Egyesült Államokban 1990-ben a 18 éven aluli gyermekeknek
72,5%-a volt kétszülős család tagja. A csonka családok gondjai elsősorban
az egyedülálló anyák problémái, hisz az egyszülős családok 86,1%-át a nők
tartják fenn (Norton—Miller, 1992).
A párkapcsolatokban a jogi és a tényleges helyzet között növekvő
különbség arra utal, hogy e kapcsolatok létesítését, vagy megszűntetését
egyre többen tekintik magánügynek. Úgy vélik, hogy a társadalom közremű
ködésére itt nincs szükség, hisz az új, alternatív családmodellek kialakítása
és fenntartása már polgárjogot nyert és egyre inkább a felek közös megegye
zésén alapul. Jelenlegi törvényeink szerint házasságkötésre és e kötelék
felbontására kizárólag a társadalom illetékes, hisz a házas kapcsolat közügy,
még akkor is, ha esetenként — kölcsönös megegyezés alapján — a bíróság
fel is bonthatja.
A népességstatisztika adataiból és a szakirodalmi elemzésekből kitűnik,
hogy — a romló hazai helyzet ellenére — számos európai országban a
miénknél lényegesen magasabb a házasságkötés nélkül létesített párkapcso
latok és a csonka családokban nevelkedő gyermekek aránya. E tekintetben
mostohább képet rajzol fel az EGB országainak várható népesedési irányza
taiból a Bizottság Titkársága is (1987). Hantaris (992) és Dorbritz (1992)
pedig a család most alakuló fejlődésének modelljét abban látja, hogy
— a házassági kapcsolatok háttérbe szorulnak,
— terjednek az élettársi kapcsolatok,
— magasabb lesz a házasságon kívüli szülések aránya,
— emelkednek a válási arányszámok,
— a termékenység az egyszerű reprodukciós szint alá esik.
Ezekben az években Magyarországon is jelentős társadalmi átalakulás
zajlik, aminek hatása a családok életében is tükröződik. Az egyik évről a
másikra történő változások mértéke nem mindig kirívó, de következményei
hosszú távon jelentősen befolyásolják a népesség számának, szaporodásának
és struktúrájának alakulását, sőt a társadalmi-gazdasági fejlődés lehetőségeit.
Ezért fontos érdekek fűződnek megállításukhoz, vagy lassításukhoz (Wink
ler, 1993). Ezt nem a demográfusok tehetik meg Magyarországon sem, de a
helyzet bemutatása, ismertetése után már nem tehetünk úgy, mintha nem
ismernénk a problémát, nem lennénk tisztában annak hátrányaival és káros
következményeivel (S. Molnár, 1993). A bemutatott adatok, illetve a
kialakult tendenciák alapján arra kell következtetnünk, hogy olyan családpo
litika és olyan jogi szabályozás kialakítására kell törekednünk, amely
kimondottan preferálja a tartós párkapcsolatokat és azokon belül a gyerme
keket nevelő családokat.
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JEGYZETEK
III A népszámlálás adatainak feldolgozásakor a népesség családi állapot
szerinti részletezése az eszmei időpontban fennállott jogi helyzetnek
megfelelően történt. Eszerint:
— nőtlen, hajadon, aki még nem kötött házaságot,
— házas, akinek törvényes házasságát jogerős bírói ítélet nem bontotta
fel, házastársa életben van, függetlenül attól, hogy házastársával
együtt él e,
— özvegy, aki törvényes házastársának halála után nem kötött újabb
házasságot,
— elvált, akinek házasságát jogerőre emelkedett bírói ítélet bontotta fel
és újabb házasságot nem kötött.
Bírói ítélet nélkül különváltan élő személyek adatai a házasok adataiban
szerepelnek. Törvényes házassági kapcsolat nélkül együtt élő személyek
(élettársak) családi állapotának elbírálása ugyancsak a jogi helyzet alapján
történt.
Forrás: 1990. évi Népszámlálás 27. Demográfiai adatok II. kötet KSH
Budapest, 1993. 256. oldal.
/2/ Az "együttélés" vagy az élettársi viszony jelentheti az udvarlás utolsó
szakaszát, a jegyesség egyik kifejezési módját, a próbaházasságot, a
házassághoz vezető utolsó lépcsőfokot, vagy a házasság szokásos jogi
szankciók nélküli formáját. Sem azt nem tudjuk, hogy mennyi ideig
tartanak, sem azt, hogy mekkora hányaduk végződik házassággal.
/3/ A családi állás a családban élő személyeknek házaspár esetén a férjhez,
élettársi kapcsolatban együtt élők esetében a férfihez, egy szülőből és
gyermek(ek)ből álló családnál az apához, illetve az anyához fű ződő
rokonsági vagy egyéb (gazdasági) kapcsolata.
Férjnek, illetve feleségnek minősülnek a törvényes házasságukat együtt
élő személyek.
Elettársak a törvényes házasságkötés nélkül együtt élő férfi és nő,
függetlenül a családi állásuktól.
Apa vagy anya az a személy, aki házastárs, élettárs nélkül él gyerme
kével vagy gyermekeivel.
Gyermek — korára való tekintet nélkül — az adott család férj, feleség,
élettárs, illetve apa vagy anya családi állású tagjától (akár házasságon
kívül) származó nőtlen, hajadon személy, beleértve az örökbe fogadott és
a nevelt gyermeket is.
Egyedülálló az a személy, aki külön háztartásban egyedül él.
Intézeti háztartásban élő az a személy, aki nem magánháztartásban,
hanem intézeti háztartásban él.
Forrás: 1990. évi Népszámlálás 27. Demográfiai adatok II. kötet KSH
Budapest, 1993. 256—257. oldal.
/4/ A háztartás azoknak az együtt lakó személyeknek a köre, akik közös
lakásban, vagy annak egy részében laknak, a létfenntartási költségeket
részben vagy egészben közösen viselik és a hét egy vagy több napján
rendszerint közösen étkeznek.
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Ha a háztartás egy családból áll, a család és a háztartás lényegében
azonos, a háztartás egycsaládos. Ha több család vezet közös háztartást, a
háztartás többcsaládos.
Az egy- és többcsaládos háztartások alkotják a család-háztartásokat.
A nem család-háztartások a következők:
— egyszemélyes háztartás, azaz az egyedülállók háztartása,
— együtt élő, de családot nem alkotó rokon személyek (pl. testvérek,
házas vagy volt házas gyermekével egyedül élő apa vagy anya, az
egyik nagyszülő bármilyen családi állapotú unokájával).
Forrás: 1990. évi Népszámlálás 27. Demográfiai adatok II. kötet KSH
Budapest, 1993. 256. oldal.
/5/ A II. világháború után tartott első népszámlálás alkalmával megkérdezték
a "különváltan élő"-k számát és a kapott válaszokat fel is dolgozták és
közölték a családi állapot szerinti megoszlásnál. Bár ezek száma és
aránya jelentősen meghaladta az elváltakét, a többi népszámlálás kérdései
között ez a "családi állapot" mégsem szerepelt.
Később, az 1960., az 1970. és az 1990. évi népszámlálások családi
(háztartási) állásra vonatkozó kérdései, illetve válaszai között szerepelt az
"élettárs" megjelölés (minősítés). Az 1980. évi népszámlálás szerzői úgy
intézkedtek, hogy a családi állásban "férjnek, illetve feleségnek minő
sülnek a törvényes házasságot kötött személyeken kívül az élettársi
kapcsolatban együtt élők is".
Majd: "A családok a törvényes házasságkötés nélkül együtt élő élettársi
közösségeket is magukba foglalják".
Forrás: 1980. évi Népszámlálás 21. Demográfiai adatok KSH, 1981.
575. oldal.
.
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KÖZLEMÉNYEK
VÁLTOZÁSOK KÍNÁBAN A DEMOGRÁFIA TÜKRÉBEN
III.
GAÁL GERGELY-STRÉNYER IBOLYA
Szemléletváltozás a családalapításról: a felnövő generáció családideája
A családalapítás, a társadalom mikroközösségeinek stabil alapokra történő helyezése a
Kínában bekövetkezett sokoldalú változások, illetve a "kínai modell" gyakorlati megvaló
sítása nyomán egyre fontosabb és meghatározóbb szerephez jut. A társadalmi együttélés,
az emberek, és főként a különböző nemek közötti kapcsolat, érintkezési formák és
normák napról napra átalakulnak, módosulnak, új elemekkel gazdagodnak. A merev
attitűd-vonások egyre jobban fellazulnak, feloldódnak, felszabadultabb formákkal és
tartalmakkal telítődnek. A szociológus, aki alig több mint fél évtizeddel ezelőtt még aligalig találkozott a változás csíráival Kínában az emberek tudati szféráiban természetesen,
ma a kilencvenes évek derekához közeledve nem akar hinni a szemének, illetve hallani a
fülének. A változás dinamikája radikális, a folyamatok formai és tartalmi elemeinek
egymásutánisága azonban természetes. Mintha az évekkel ezelőtti görcsös szorongások és
félelemérzésssel párosuló sztereotip viselkedési módok és formák nem is lettek volna.
Mintha csak egy negatív álomképek sorozatára épülő morbid és moralista szellemű filmet
nézett volna az ember a társadalmi valóság mozijában. Ma már ezek az elfajzottnak is
nevezhető tudati viszonyok, jelenségek csak egy-egy egyedi esetben mint szubjektív
érzésmaradványok tapasztalhatók, és puszta formaságnál többnek nem nevezhetők. Az
emberek, főként a fiatalok többségének a viselkedése természetes. Ami talán új egy
nyugati társadalomkutató számára az az, hogy ezek a természetes alapon és formákban
lezajló változások ugyanakkor valamiféle sajátosan finom érzelmiséggel, lelkiséggel és
romantikával is párosulnak, ami lényegében a hagyományos stabil erkölcsi háttérténye
zőnek egyfajta valóságos érzelmi alapokra történő helyezése, az érzelmi és a testi
tisztaság olyan ötvöződése, ami egy egységes társadalomban a családalapításnak egyik
alapvető és elengedhetetlen feltétele. Természetesen Kínában sem "szentek" élnek, és itt
is találhatók szélsőségek, de ami meglepő és egyben örvendetes is, hogy ez nem
általános, nem jellemző a társadalmi miliő sokféleségében és sokszínűségében.
A házasság, a családi élet, illetve a családalapítás tisztasága, tiszta erkölcsisége és a
becsületes munkán alapuló fokozatos életkörülmény változása, jómódúvá válása az
egészséges utódnevelés folyamatában jelentheti az egészséges társadalom felépítését. A
Kínában jelenleg lezajló társadalmi változások többnyire pozitív előjelűek, és éppen az
erre a társadalomra nagyon is jellemző élni akarás és a hagyományaiban is gyökerező
egészséges életvitelen alapuló emberi kapcsolatok kiépítésére való törekvés a záloga,
biztosítéka a további egészséges folyamatoknak, változásoknak is.
1993-ban a pekingi könyvvásáron, a fiatalok életszemléletének tanulmányozásáról
szóló tíz könyv közül az egyik legjobbnak tartották a "Napjaink kínai ifjúságának
általános analízise" (A General Analysis of Contemorary Chinese Youth) címűt. A mű a
fiatalok politikai, szakmai, erkölcsi, házasságra és szexualitásra vonatkozó értékeit
analizálja a XX. század utolsó, illetve utolsó előtti évtizedének fordulópontján. Az
analízis empirikus hátterét két szociológiai felmérés — 1988-ban és 1990-ben — adatai
szolgáltatják, amelyet a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Szociológiai Intézete
vezetett. A felmérésekben azok a fiatalemberek vettek részt, akik a "kulturális forrada
lom" idején, illetve végén léptek serdülőkorba, és így a kínai történelem egyik legnegatí
vabb periódusa beárnyékolta a felnőtté válásukat megelőző éveiket.
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Az elemzés során a kutatók három sarkalatos ponton emelik ki a legújabb idők
szelének változásait.
1. A fiatalok jelenleg sokkal jobban személyiség-orientáltak, mint a korábbi években,
évtizedekben felnövő nemzedék volt. Mintegy 25—40%-uk vélekedik úgy például, hogy a
társadalom-egyén relációjában nem az állam érdekeit kell az első helyre sorolni. Érdekes
a mai kínai fiatalok álláspontja a házasságkötéstől is: több mint 70%-uk szerint az abban
részt vevő egyének saját döntésén kell hogy alapuljon, a felmérésben szereplő többsége is
saját maga szeretné kiválasztani élete párját. A munka, foglalkozás, illetve a munkakör
kiválasztásával kapcsolatban 60 százalékuknak ugyancsak hasonló a véleménye.
2. Az idealisztikus életvitel-felfogás fokozatosan visszaszorul, és egyre több materia
lista és utilitarista nézet jelentkezik a fiatalok gondolatvilágában. Számukra elsősorban a
sikeres karrier, a boldog család és a jó baráti kapcsolatok kialakítása válik fontossá. Az
1990-es felmérésben például a boldogság forrásaként a fiatalok 43,5 százaléka a sikeres
életpályát, 43,2 százaléka a családot és 30,5 százaléka a jó baráti kapcsolatot választotta.
3. Az élet élvezeteinek kihasználása ugyancsak egyre meghatározóbb szerepet játszik
a ma élő fiatalok gondolatvilágában és gyakorlati életvitelében is. A megkérdezett városi
fiataloknak például csak mintegy egyötöde, a vidéki településeken élőknek pedig mintegy
egyharmada gondolja úgy, hogy fontos számára a jövő generációjáról való gondoskodás
is.
A családalapítás, illetve a házasságkötés elveiben gyökeresen megváltozott a fiatalok
véleménye. Annak alapvető morális, erkölcsi értékeit azonban továbbra is megőrizte a
mai nemzedék. A műveltebb, tanultabb rétegekben egy bizonyosfajta kompromisszum
érzék, hajlam fejlődött ki az általános gazdasági-társadalmi fejlődés során, ami az
önállóság, az önálló döntéshozatal lehetőségének birtokában egyfajta — gazdasági,
kereskedelmi nyelven szólva — kockázatvállalási készséget is jelent, illetve feltételez. A
cél természetesen a legjobb, a legoptimálisabb kiválasztása, de a jót, vagy kevésbé jót is
el kell fogadni, ha az is szabadon választható, és a családi élet harmóniáját biztosítja
bizonyos — még ha ez nem is a legtökéletesebb — szinten. A mindennapok gyakorla
tában ez azt jelenti, hogy az önálló párválasztás ténye mellett, ami egyre inkább
meghatározó lesz a fiatalok körében a mai kínai társadalomban, a kiválasztás minősé
gében rugalmasabb, életszerűbb már a gondolatvilágukban is megjelenő "idcál"-kép.
Az "eleve elrendelés", a csak egymásnak kiválasztódás, teremtődés, vagy ahogyan'
Kínában nevezik "Yuan Fèn", ma egyre elterjedtebb a fiatalok körében. Főként egyetemi
fiataloknál tapasztalható ez a tökéletességre törekvő újfajta életszemlélet: addig keresik az
"igazit", amíg meg nem találják. Kutatási tapasztalataink bizonyítják, hogy nem egy
esetben "bejön" ez a "zsák megtalálta foltját" ismert közmondás. A lelki (érzelmi) és testi
(szexuális) harmónia igazolása, valósága persze a mai, tudati és társadalmi téren még
mindig bizonyos feudális erkölcsi maradványokkal terhelt Kínában nem egyszerű kérdés,
de ha a házasságot megelőző időszakban már jelentkeznek ennek életképes jelei, a
házasságot követően valóban a maguk teljességében eredhetnek meg, bontakozhatnak ki
egyre szenvedélyesebben ennek a megtalált szerelemnek a csírái. A távol-keleti "Yuán
Fèn" természetesen sajátos, külön színezetet kap azáltal, hogy sokkal több benne az
érzelmi és a romantikus elem, mint a "realisztikusabb", szexuál-orientáltabb nyugati
világban. És ez a plusz, ez az érzelmi telítettség ugyanakkor egy harmonikusabb,
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, az egyének kölcsönös megbecsülésén és tartósabb
szerelmén, szeretetén keresztül megvalósuló életfolyamat, életvitel során az egészsége
sebb családok és nemzedékek kialakulásának biztosítéka, illetve a hosszabb életvitel
"titkának" egyik forrása is lehet.
Az említett felmérés közül az 1990-es egyik kérdése arra kereste a választ, milyen a
párválasztási igénye a mai fiatalabb nemzedéknek. Vagyis kivel kötnének szívesen
házasságot abban az esetben, ha nem találkoznak az "ideálissal", a "Yuán Fèn" által
kijelölt személlyel. A férfinemhez tartozók több mint az 50 százaléka, a női nemhez
tartozók 44,4 százaléka válaszolta, hogy ők elsősorban olyan párt akarnak kiválasztani
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maguknak, akit szenvedélyesen, nagyon szeretnek, még akkor is, ha ez a túlfűtött,
szenvedélyes szerelem nem tart sokáig. A férfmemhez tartozók 28,4 százaléka, a női
nemhez tartozók 30,9 százaléka mondta, hogy náluk a kölcsönös bizalom a fontos. Olyan
emberrel szeretnének házasságra lépni, akire számíthatnak, akire rábízhatják életüket, de
akit lehet, hogy kevésbé szeretnek szenvedélyesen. Ez a szemléletmód egyébként a
korábbi nemzedékektől öröklődött át napjainkig. Kínában még ma is az az elfogadott
nézet, hogy az a jó család, azok a házaspárok élnek jó házas, illetve családi életet, ahol
és akik elsősorban a családdal, annak anyagi biztonságával, stabilitásával törődnek.
Ha megvan ez, megvan az, ha kevés a civakodás a családtagok között, akkor ez
jelenti az "ideális" házasságot, családot Kínában. A szerelmi háromszög fogalma
ismeretlen, illetve a házasságon kívüli egyéb szexuális jellegű kapcsolatot mind az írott,
mind az íratlan erkölcsi és jogi törvények tiltják, elítélik, megengedhetetlennek és
erkölcstelennek tartják a mai kínai társadalomban. Egyedi esetek persze előfordulnak, de
a jelenség nem jellemző, és a már említett erős hagyományőrző szemlélet, illetve életmód
valószínű biztosíték is lesz ezen a téren a jövőben is.
Kína a nagy változások régióihoz tartozik. A társadalomkutatót is sokszor meglepik a
gyorsléptékű események, és csak valóban a társadalomban való személyes részvétel és az
egyes összetevők elemző értékelése adhat reális képet a változásokról. Természetesen
még így is vannak, jelentkezhetnek ellentmondásos jelenségek, az általános, a kutató által
feltételezett tendenciáktól eltérő folyamatok.
A mai kínai fiatalok egészséges és jómódú családot akarnak alapítani. Az önálló
párválasztás mellett a pénz-, illetve a vagyonszerzés is ma már akaratlanul is vagy
tudatosan az egyik lényeges tényezője lehet az emberek mindennapi életének. Ez persze
elsősorban lakásszerzésre, vagy a már meglévőnek magasabb komfortjellegűvé történő
átalakítására, a kényelmesebb lakásberendezésre, esetleg a kerékpárnál korszerűbb
közlekedési eszköz beszerzésére irányul. Sok fiatal vallja, hogy először összeszedi magát
anyagilag, aztán kialakít egy nyugodt, boldog családi életet. A családalapítás előtt álló
kínai fiatalok, a reformnemzedék már szakított, felhagyott az idejétmúlt és a maga
idejében is nem egy téves doktrína gyakorlatával. Többségük például elveti az egyenlősdiséget, és a jólét polarizációját helyezi előtérbe. A modernizáció útjára lépő társadalom
nak át kell értékelnie a korábbi nézeteket, elveket, erkölcsi értékeket és kategóriákat. Ma
már egyre világosabbá válik, hogy vannak dolgok, amelyeket nem lehet pontosan
kategorizálni, mint például a "jó" vagy a "rossz", hiszen bizonyos helyzetekben ami az
egyik embernek, embercsoportnak jó, az rossz lehet a másiknak. Ugyanígy a reálisan
megfogalmazott és az össztársadalmi érdekeket is szolgáló egyéni érdek és a túlzó,
szélsőséges egoizmus között lényeges vonások megkülönböztetetése. Egyrészt a jogi és
erkölcsi szabályozó értékeknek biztosítaniuk kell az egyén szabadságát, másrészt,
ugyanakkor nem szabad letérni az útról, amelyen elindult a társadalom, és a "demokrá
ciát" manipulálva, a szabadságot összetévesztve a jogos egyéni érdekekkel támadni a
társadalmi harmóniát, a stabilitást és a rendet. Új ideák elterjedhetnek az ifjúság körében,
amelyeket valamilyen módon és formában be kell építeni a hagyományos vonalba, de az
egészséges társadalom alapkövét a családot mint mikroközösségi formát, és ennek
szigorúbb erkölcsi normáit minden körülmények között védelmezni kell. A szexuális
szabadosság eddig egyetlen társadalomnak, országnak, népnek nem volt előnyére. Ennek
ismeretében és tudatában Kínában minden erre irányuló törekvést, próbálkozást még
csírájában kell elfojtani, ha az ország és népe meg akarja őrizni a család és az utódok, a
jövő nemzedék lelki (érzelmi) és testi tisztaságát, egészségét. Sem legális, sem illegális
formákban nem engedhető meg a pornográfia, "tűzzel és vassal” harcolni kell ellene egy
egészségesebb jövő emberiségkép kialakítása érdekében is.
Az utóbbi évek ellentmondásos társadalmi jelenségeinek egyike Kínában a házassági
és a válási arányszámok alakulása. Erről egy korábban megjelent tanulmányban történt
már említés, de a legfrissebb adatok említése összehasonlításképpen szükségesnek látszik
a reálisabb társadalomkép kialakítása érdekében. A rekordok — például a gabonaterme
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léssel párhuzamosan — a demográfiával összefüggő területeken sem ritkák az országban.
1993-ban közel annyian kötöttek házasságot Kínában — 9,121 millió pár —, mint
Magyarország összlakossága. Ugyanakkor rekord született a válások számában: hivata
losan mintegy 909 ezer pár vált el, 59 ezerrer több, mint 1992-ben. A ráta az 1992. évi
1,47-ről 1,54-re emelkedett 1993-ban ezer főre számítva. A válás bírósági eljárását még
ennél is többen kezdeményezték — több mint 1,5 millió pár —, de ezek egy része végül
is nem vezetett váláshoz. A reális elemzéshez tartozik ugyanakkor az is, hogy a növe
kedés ellenére, a világ legnagyobb népességével rendelkező Kína, továbbra is a világ
legalacsonyabb válási rátájával rendelkező országai között maradt.
A válást kiváltó okok különbözőek és összetettek. Ezek részben a gyors gazdasági és
társadalmi változások, részben az emberek gondolkodásmódja átalakulásának következ
ményei. Néhányan azért váltak el, mert időközben gazdagok lettek. Mások, mert találtak
egy új partnert, aki gazdag volt. A házasságon kívüli szerelem — a "harmadik" — egy
másik válóok. Voltak olyanok, akik azért váltak el, mert nem tudtak közös nevezőre jutni
a háztartás vezetés és a pénzügyek terén. A vidéki területeken élők válóokai között nem
ritka a már házasság előtti meg nem értés, különösen, ha a szülők rendezték meg a
házasságot. Végül válóokként szerepel — kevés számban ugyan —, amikor a férj vagy a
feleség külföldre megy tanulni, és automatikusan megszűnik a párok közötti kapcsolat.
Kínában ma már nem ritka jelenség a kínai-külföldi vegyes házasság sem. Több
ezerre tehető a számuk. Sok kínai köt házasságot Hong Kongban, Macaon és Tajvanon.
A kínai állam álláspontja gyökeresen megváltozott a korábbi tiltáshoz képest. A mai
álláspont: "sem korlátozni, sem ösztönözni".
Egészséges család, egészséges életmód
Az egészséges utódra, utódokra alapozott családi modell különös hangsúlyt kap a mai
"egyke-centrikus" családkialakítási elképzelések megvalósításában Kínában. Mint
ismeretes a szoptatás, az anyatej használata a legtermészetesebb módja az újszülött
egészséges táplálásának. Az iparban jelentkező rohamos fejlődés azonban — mint az élet
számos egyéb területén — a csecsemőgondozásban is változásokat eredményezett. A
család struktúrájában bekövetkező átalakulások — például a nők jelentős szerepvállalása a
család fenntartásában —, valamint az ezekkel összefüggő, a mindennapi életvitelre kiható
következmények — például a női munkaerő két, illetve három műszakos foglalkoztatása
— a gyermeknevelés megszokott normális, egészséges mederben történő vitelét is
nagymértékben megváltoztatta a családban. Ennek első megnyilvánulása az anyatejet
helyettesítők — elsősorban a különféle tejporok — felhasználásával a mesterséges
csecsemőtáplálás bevezetése volt. A fejlett országok jártak elő "jó" példával, majd ezeket
követték a fejlődők is. Kínában a közelmúltban kilenc tartományban, illetve tartományi
jogú városban felmérést végeztek a csecsemőtáplálás módszeréről több mint tíz évre
visszamenőleg. Az adatok egyértelműen a természetes csecsemőtáplálás módszerének a
szoptatásnak a rohamosan csökkenő tendenciájára utalnak. A helyzet a nagy és a közepes
méretű városokban a kritikusabb. Ezekben a csecsemőknek alig 10—15 százalékát
szoptatják a kritikus első négy hónapban.
Közismert, hogy az anyatej valóban "fehér vér", és összetételében közel van ahhoz a
vérfajtához, amelyben nincsenek vörös vérsejtek. Az anyatej mint természetes táplálék
elősegíti a csecsemő egészséges fejlődését, miközben gondoskodik annak természetes
immunitásáról. A csecsemőkor első hat hónapja alapján készített statisztikai adatok
kimutatták — összehasonlítva az anyatejjel és a helyettesítőkkel tápláltakat —, hogy az
utóbbiak nehezebben álltak ellen a különféle kórokozóknak. A csecsemőhalandósági ráta
is, a két táplálási módszer összehasonlításában, az anyatejjel tápláltak esetében a kisebb.
A felmérések 15—20-szoros különbséget mutatnak. Hasmenés és akut légfertőzés
következtében naponta 3—4000 újszülött hal meg, ami elkerülhető lenne természetes
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szoptatással. Kínai adatok ismeretében 1949 előtt minden ezer csecsemőből átlagban 200
halt meg. Ma az arány 34,68. A szakértők azt is bizonygatják, hogy a szoptatás csökkenti
a mellrák előfordulását, és a fogamzásgátlás egyik természetes módszere is. A kutatások
pedig azt bizonygatják, hogy néhány speciális esetet kivéve minden nő szervezete képes
tejtermelésre.
A "Világ Szoptatási Szövetség" 1992-ben augusztus első hetét a világ szoptatási
hetének nyilvánította. Kína Népegészségügyi Minisztériuma ennek jegyében július utolsó
hetében "világ szoptatási hét" elnevezéssel konferenciát rendezett. Ezen a résztvevők
nyilatkozatot fogadtak el, amelyben felszólítják a világ nemzeteit és kormányzatait, hogy
támogassák és segítsék elő a szoptatás korábbi nimbuszának visszaállítását. A minisz
térium ezzel egyidőben közleményt adott ki az egészségüggyel foglalkozó szerveknek —
elsősorban a nőgyógyászati, szülészeti és gyermekgyógyászati osztályoknak —, amelyben
megtiltotta adományok elfogadását az anyatejet helyettesítők készítőitől. A tejport
reklámozó hirdetéseket is betiltották ezeken a részlegeken.
Kínában a reformpolitika bevezetését követően számos intézkedést foganatosítottak a
szoptatás bevezetése, illetve a szoptatási körülmények biztosítása és javítása érdekében.
Ezek kimondják: a kórházakban biztosítani kell a szülést követően a korai szoptatást — a
legkorábbi időpont 30—40 perc a csecsemő születése után —, az újszülött és az anya
együttélését, valamint a szükség szerinti szoptatásokat. Ezeken kívül tilos a szoptatóüveg
használata, és vizet adni a csecsemőknek. A nagyobb városok kórházaiban a szülészeti
osztályokon fokozatosan szüntetik meg a csecsemőszobákat, és teszik lehetővé, hogy a
csecsemő és az anya egy szobában legyen. Sanghajt példaként kell említeni, mint az első
olyan várost Kínában, ahol a kórházak többségében már megvalósították a csecsemők és
az anyák együttélését, ahol szoptatási arány sokkal magasabb, mint Kína más városaiban,
ahol általános az, hogy a csecsemők anyatejet kezdenek szopni 30—40 perccel a
születésük után, és ahol a szoptatási arány 96 százalék az anya kórházból történő
elbocsátása időpontjában.
Kínában, miközben a széles néprétegek körében igyekeznek minél hatékonyabban
megvalósítani a születésszabályozást elősegítő családtervezési politikát, az egészséges,
nyugodt és kiegyensúlyozott életmódra is próbálják rászoktatni az embereket. Még az Új
Kína megalakulását követően nyert polgárjogot az országban az úgynevezett "xiuxi"
(shusi), ami az ebéd utáni regeneráló jellegű rövid pihenést jelenti. Kínában az élet,
éppen a konfúciusi filozófia hagyományain felnövekvő nemzedékek életvitele során
kialakult szoros és bensőséges családi kötelékek, a gyermekekhez fűződő szülői ragaszko
dás, valamint az öregekkel szemben táplált tisztelet és odaadó bánásmód alapján
különleges értékű. A buddhizmus mint az egyik legelterjedtebb vallás Kínában, például
valamennyi élőlény megölését megtiltja, illetve eh'téli. A reform és nyitás politikája
gyakorlati megvalósítása során, a gazdasági életben tapasztalható rohamos fejlődést
követően a kínai emberek millióinak életkörülményeiben jelentős változások történtek.
Míg az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején több millió ember halt éhen
Kínában, ma az éhezés fogalma ismeretlen az országban. A tényékhez tartozik természe
tesen, hogy Kínában még ma is vannak elmaradott, illetve elmaradottabb vidékek,
elsősorban az ország belső és nyugati részein, és mintegy 80 millió ember szegénység
ben, azaz a létminimum szintjén vagy az alatt él. Ezeken a területken elsősorban a
természeti feltételek nagyon kemények — például magas hegyek, sivatagok, lösz
fennsíkok. A rossz körülmények között élő emberek száma csak viszonylag magas, Kína
összlakosságát tekintve mindössze 6,6 százalék, mégis a szegénység megszüntetésének a
feladata rendkívül nehéz, éppen a már említett, nagyrészt objektív — természeti —
adottságok folytán.
A kínai Államtanács 1994. május 18-án nyilvánosságra hozta azt az állami tervet,
amelyben a kínai kormány határozott lépések megtételére szánta el magát a szegénység
felszámolására az országban. Ennek érdekében a társadalom legfőbb erőit koncentrálják,
valamennyi szektorát mozgósítják az anyagi és pénzügyi eszközök megteremtése céljából.
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A terv szerint Kína a következő hét évben, a századfordulóig szándékozik megoldani ezt
a problémát.
A hosszú életűség "titka " és realitása Kínában
Az emberi élet meghosszabbítása, a hosszú életűség az emberi társadalom, az
emberiség örökös problémája. Miközben a társadalom termelőerői egyre jobban fejlőd
nek, az emberi élet számos pozitív és negatív tényező meghatározójává, illetve függvé
nyévé válik. A környezetszennyeződés, az ártalmas szenvedélyek, a mentális és egyéb
betegségek fokozottabb mértékű jelentkezése mind-mind valahol befolyásolják az emberek
életének alakulását, az élő anyag rövidebb-hosszabb földi pályafutását. Kutatók vizsgálják
a "titkot", ami végül is nem titok, hanem az anyagi világ törvényszerűségeiben, az anyag
természetének jellemzőiben rejlő realitás, ami a különböző egyedeknél más és más. Az
ok-okozati összefüggések objektivitása, miként magában az egész anyagi világban, az
emberi anyag életfolyamataiban is törvényszerűen kimutatható. így azok a változások,
illetve eredmények is szükségszerűen jelentkeznek, amelyek végül is — mint következmé
nyek — a rövidebb-hosszzabb lét, élet meghatározó tényezői.
Kínában viszonylag sok a hosszú életű ember, sőt a százéven felüliek száma sem
kevés. A negyedik, 1990-ben megtartott hivatalos népszámlálás adatai szerint 6683 száz,
illetve százéven felüli ember él Kínában. 1982-ben még csak 3581 fő volt. Ezeket
"shouxing" (Gods of Longevity) jelzővel illetik, a legtöbb "shouxingnak" sok a közös
vonása. Például a "taijiquan" (kínai árnyékbokszolás) vagy a "qigong” (kínai légzésgya
korlat) rendszeres gyakorlása, szabályozott étrend, emelkedett lelki (érzelmi) beállított
ság, a túlzott szexualitás mellőzése.
Kína két legidősebb embere Gong Laifa — 132 éves, Kujcsou tartományban született
1862 márciusában —, aki megkapta a "Hosszú élet királya" címet, és Kong Ying — 123
éves, Kuangtung tartományban született 1871 novemberében —, aki viszont a "Hosszú
élet királynője" előkelő címet viseli.
Gong Laifa gazdálkodó. Mindennap reggel fél hatkor kel. Napközben a mezőn
dolgozik. Este fél kilenckor fekszik le. Gabonakeverékű ételt fogyaszt. A falut, ahol
lakik, hegyek veszik körül. Nőtlen maradt, sohasem fogyasztott alkoholt vagy szedett
gyógyszert. Sok falubelije a nyolcvanas éveket járja. Hét generáció születése mellett
tanúskodik.
Kong Ying is egész életén keresztül fizikai munkát végzett. Még ma is minden
hónapban körülbelül 15 napot az otthonához közeli hegygerincen fenyőtű szedéssel tölt
el. Az út másfél kilométer, és visszafelé mintegy 40 kilogramm fenyőtűvel tér haza.
Egyéb napokon a fenyőtűkből seprűket készít, amiket a néhány kilométerre levő városba
visz el eladni. Sohasem vesz igénybe járművet, gyalog szeret menni. Étrendje nincs
korlátozva. Élvezi a rizst és más gabonaféléket, valamint húst és zöldségféléket.
Különösen a disznóhúsból készült ételeket kedveli, és kedvence az édes rizsbor. Jó
étvágya van. Az utóbbi években édesszájú lett, rendszeresen iszik szirupot, és eszik főtt
rizs és cukor keveréket. Háromszor étkezik naponta.
Név szerinti említést érdemel a 107 éves Chen Chun is. Ő Fucsouban, a délkeleti
Fucsien tartományban lakik 1988 óta, amikor visszajött Tajvanról. Hosszú életűségét
életerejének, gyors és friss gondolkodásának és kitűnő humorának tulajdonítja. Javaslata:
napi program, élénk ész és állandó, folyamatos jókedv. Mindennap reggel hatkor kel, és
este tízkor fekszik. Sovány rizskása és tészta a fő étele, bár ezeket gyakran kiegészíti
zöldségfélékkel és friss tengeri állatokkal. Napi elfoglaltságaihoz tartozik a versolvasás,
virágültetés, festegetés és a kalligráfia. Mindennapi programjában a Nyugati tó körüli
séta is szerepel. "Megtalálni és élvezni az élet örömeit segíti az embert a jókedélyűség
állapotának fenntartásában és a hosszú élet kialakításában" — ez életfilozófiájának
lényege.
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Kínában található egyébként a világban kijelölt öt olyan terület közül kettő, ahol szép
számban élnek magas életkort elért emberek. Ezek: Hszincsiang Ujgur Autonóm Terület
és Bama.
Mi az oka annak, hogy Hszincsiangban sok száz, illetve százéven felüli ember él? A
kérdésre csak a tartományban tapasztalható néhány "rejtély" megfejtésével adható meg a
válasz.
Az első az, hogy a 16 prefektúrája (közigazgatási terület) közül miért éppen a
Taklimakan sivatag szélén elhelyezkedő három településen — Hotan, Kashi és Aksu —
található a legtöbb száz, illetve százéven felüli ember, az összes több mint 70 százaléka?
A három települést — jóllehet a sivatag szélén helyezkednek el — speciális természeti
környezet veszi körül. Az ottani oázisokban sokkal több az egy főre jutó zöld terület,
mint a nagyvárosokban és a tartomány más területein. A vizsgálatok a három területen
kimutatták, hogy a kéndioxid és a nitrogén-oxigén mennyiségének keveredése az
atmoszférában egyötöd és egytized, ami az állandó mértékek meglétével a legmagasabb
koncentrációt adja. Ez a jelenség első osztályú légköri környezetet biztosít. Az ivóvíz is
számos olyan nyomelemet tartalmaz — például magnézium, mangán, vas, cink és
kalcium —, amelyek jó hatással vannak az egészségre. A tudósok szerint ezek közül a
mangán a legfontosabb, ami elősegíti az élet meghosszabbodását. Az Aksuban végzett
vizsgálatok például kimutatták, hogy a százéven felülieknél a hajban nagy a mangántarta
lom.
'
A második "rejtély" az, hogy a magas életkorűak közül 802 (92,7 százalék) miért
éppen az újgur nemzetiséghez tartozik? Genetikai vizsgálatokat végeztek, amelyek
kimutatták, hogy a legtöbb Hszincsiangban élő száz, illetve százéven felüli újgur örökölte
a hosszú élet génjét. Mivel a terület profilja a zöldség- és gyümölcstermelés, az idős
emerek táplálkozásának az alapját is ezek képezik. Táplálkozási szakértők megállapítot
ták, hogy az újgur százévesek tápláléka kalóriaszegény, ugyanakkor magas vitamintartal
mú, ami ugyancsak elősegíti az élet meghosszabbodását.
A harmadik "rejtély" abban a tényben rejlik, hogy mint közismert, a világon a
százéven felüli nők száma jóval meghaladja a férfiakét. Hszincsianban azonban éppen
fordított a helyzet, itt a férfiak vannak többségben. A kérdés az, miért van a tarto
mányban több száz, illetve százéven felüli férfi, mint nő? Határozott válasz erre nem
adható. Feltételezések szerint ebben az játszhat szerepet, hogy az újgur nők nemcsak a
nehéz családi terheket viselik, hanem emellett még sok gyermeket is szülnek. Ez
kétségtelenül befolyásolja a nők élettartamát1.
Mélyen Kína déli részén, Kuanghszi Zhuong Autonóm területen, Bamaban van a
hosszú életúség másik hazája. A mintegy kétezer négyzetkilométernyi hegyes területen
224 ezer ember él. Az utolsó, 1990-es népszámlálás adatai szerint 66 a százéves, illetve
az annál idősebb ember. 1972 fő nyolcvanéven, 7523 fő pedig hetvenéven felül van. A
legidősebb férfi 115, a legidősebb asszony 113 éves. A legidősebb generáció aránya az
általános népességhez viszonyítva 82 százalékkal magasabb, mint Kína többi tartománya
iban.
A bamai emberek hosszú életüket sok különböző tényezőnek köszönhetik. A
genetikaiak fontossága mellett a késői házasság, a helyes étrend, az egész életen keresztül
végzett munka, és természetesen a természeti környezet is közrejátszanak az átlagon
felüli életkor elérésében.
Bamaban a fő termény a gabona. Mellette az édes burgonya, a bab és a rizs a
fontosabbak. Ezeken kívül sokfélét gyümölcsöt — főleg dinnyét — fogyasztanak, amelyek
”B" és "C“ vitaminokban gazdagok. Legtöbb ételük friss, sokat ezek közül nyersen
esznek. A főzéshez növényi olajat használnak. A disznózsír és egyéb állati zsírok nem
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népszerűek náluk. Az italok közül a házilag készített alacsony alkoholtartalmú gabonapá
linkát kedvelik. A területet övező hegyekben különleges gyógynövény terem, amit
belekevernek a főzetbe. A bamai emberek mértékletesen étkeznek. Magas vérkoleszterin
szint, magas vérnyomás, elhízottság és koszorúér megbetegedés ritkán fordul elő náluk.
Bamat hegyek veszik körül. Ezért az emberek számára, miközben mindennapi
munkájukat végzik vagy ügyeiket intézik, elengedhetetlen, hogy ezeken ne közlekedje
nek. A hegyek nem magasak — 800 méter az átlagos tengerszint feletti magasságuk —,
de jó levegőt biztosítanak, és az egészséges életmódhoz szükséges mindennapi mozgás
kielégítésére alkalmasak.
A tiszta, egészséges környezet hozzájárul a bamaiak hosszú életéhez. A szubtrópikusmonszunos klíma, a 20 C° átlaghőmérséklet varázsolják az ottani helyeket, völgyeket,
ahol az emberek élnek, kellemessé a nyugodt és kiegyensúlyozott életvitel folytatására. A
családok kétszintes fából készült házakban laknak. Az élet a második szinten történik, az
elsőn, illetve a földszinten nevelik háziállataikat.
A bamai hosszú életű emberek közül 57 százalékuk későn házasodott, a nők 80
százaléka későn szült, és 78,5 százalékuk kevesebbet szült három gyereknél. A százéven
felüliek közül hét hatvanas éveiben újra házasodott, és a fáma szerint kettő a második
házasságában is élvezhette a gyermekáldást2.
A "kínai modell" családprognózisa
A XXI, században megvalósításra váró új, embercentrikus gazdasági-társadalmi
rendszer, ami lényegében a "kínai modell” konkrét formába öntése, a társadalom
mikroközösségeire, a családokra különösen nagy súlyt helyez. "Egészséges, erős és
jómódú család, egészséges társadalom” — vallják a kínaiak, ami persze nem nélkülözheti
a stabil erkölcsi alapot sem.
Kínában a kérdéssel foglalkozó szakemberek 1991-ben a XX. század utolsó évti
zedére tízéves családtervezési programot dolgoztak ki. Ennek alapján Kína 1991—2000
között 12,5 ezrelék alatt próbálja tartani a természetes népességszaporodási rátát, ezt
követően pedig 10 ezrelék alá szeretnék csökkenteni. Illetékesek abban reménykednek,
hogy a népességnövekedés a kilencvenes években nem haladja meg a 151 milliót, és a
teljes termékenységi arányszám az 1990. évi 2,25-ről 2000-re 2,0-ra esik vissza egy nőre
kivetítve. Ez már a fejlett, illetve néhány fejlettebb ország, országok szintjének felel
meg. A demográfiával foglalkozó szakemberek véleménye szerint, ha Kínának sikerül
következetesen végrehajtania családtervezési politikáját, népessége 1,5 milliárd lesz 2025re, és 2040—2050 között a növekedés teljesen megáll. Ekkor valószínű 1,6 milliárd
lakosa lesz az országnak.
Az ország gazdasági fejlődése és az emberek életszínvonalának emelkedése a
demográfiai tényezőkre is kihatással van. Egy 1992-ben végzett mintavétel adatai szerint
a városi lakosok megélhetésre fordítható egy főre jutó jövedelme 1826 juan volt, ami 8,8
százalékos reálnövekedés 1991-hez képest. A gazdálkodók évi egy főre jutó nettó
jövedelme-784 juan volt, ami 5,9 százalékos reálnövekedés. A városi körzetekben több
mint 7 millió ember jutott munkához 1992-ben. Év végén a nagy és közepes méretű
városokban a munkanélküli ráta 2,3 százalék volt. Több mint 300 ezer munkára váró
alkalmazott és munkás kapott állami segélyt. 1992-ben tovább folytatódott a nyugdíjrend
szer kiterjesztése. Több mint 85 millió alkalmazott és munkás, illetve 17 miihó munkáját
korábban befejező idős ember került be a rendszerbe. Az alkalmazottak és a munkások
bérszintje tovább javult. Átlagfizetésük 2677 juan volt, ami 5,3 százalékos reálnövekedés

2Forrár,: Ban a ’a Fountain of Youth. China Today, 1993. No. 4.
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az előző évihez képest. A lakosság megtakarított betéteinek az összege 1992 végén
1154,5 milliárd juan volt, ami 243,5 milliárddal (26,8%) több, mint 1991 végén volt.
1992 végén 2 744 000 kórházi ágy volt az országban, 2,1 százalékkal több, mint 1991ben. A környezetvédelemben is további javulás volt tapasztalható. 1992-ben 76 ezren
dolgoztak a rendszerben, amelyhez 2269 megfigyelő állomás és 77 természetvédelmi
terület tartozott. A környezetszennyeződés elleni projektek száma 7655-re emelkedett.
2750 füst- és porkorlátozó zónát hoztak létre, ami 386 városban 10 468 km2-nyi területet
védett. 1487 olyan zóna is létesült, ahol 284 városban, 1723 knr-nyi területen a zajártal
mat a veszélyeztetett szint alá csökkentették3.
A következő összesítés a népesség növekedését és a már ismert demográfiai arányok
változását mutatja be Kínában 1990—1992 között.

A XX. század utolsó évtizede első három évének demográfiai adatai Kínában
biztatóak. A népesség számszerűen növekszik ugyan, de ennek mértéke csökkenő
tendenciát mutat: 1991-ben 14,90 millió, 1992-ben már csak 13,48 millió. A természetes
szaporodási ráta fokozatos csökkenése ígéretes. Kína, ha a századfordulót megelőző
években következetesen tudja végrehajtani gazdasági és társadalmi modernizálási
törekvéseit, a XXI. század első felében már az új emberközpontú gazdasági-társadalmi
rendszer létrehozásával példát mutathat a világnak.
Tárgyszó:
Családszociológia

CHANGES IN REFLECTION OF THE DEMOGRAPHY IN CHINA
III.

^Forrás: Statistical Communique of China on 1992 National Economic. China Economic News. Hong Kong, 1993.
No. 3.

NÉHÁNY GONDOLAT A HALÁLOKOK SZERINTI ÉS AZ EGYES
HALÁLOKOK FELTÉTELEZETT KIKÜSZÖBÖLÉSÉN ALAPULÓ
HALANDÓSÁGI TÁBLÁKRÓL

VALKOVICS EMIL
A KSH Népességtudományi Kutató Intézete Demográfiai Módszertani Füzeteinek
sorozatában megjelent a Néhány gondolat a halálokok szerinti és az egyes halálokok
feltételezett kiküszöbölésén alapuló halandósági táblákról című kiadvány. A kiadvány
elsősorban a halandósági szint változásának elmélyültebb elemzésével kapcsolatos
módszertani igényeket szándékozik legalább részben kielégíteni.
A halandóság szintjének süllyedése hazánkban az 1960-as évek közepén megtorpant
és, elsősorban a férfi népesség esetében, de kisebb ingadozásokkal a női népesség
esetében is, ismét emelkedni kezdett. Ez a jelenség a közép-kelet-európai volt szocialista
országok mindegyikében és az egykori Szovjetunióban is megfigyelhető volt, legdrámaibb
méreteket a halandósági szint emelkedése azonban éppen hazánkban öltött. A halandósági
szint emelkedése az 1980 és 1990 közötti évtizedben is folytatódott, bár üteme mérséklő
dött, 1990 után azonban ismét erősödni kezdett és több évtizeden át feltehetően a jövőben
is folytatódik.
A halandósági szint változása együtt jár a halálozások haláloki stuktúrájának és az
egyes halálokok áldozatai átlagos életkorának módosulásával is. A halálozások haláloki
struktúrája és a különböző halálokok áldozatainak átlagos életkora az a két tényezőcso
port, mely a születéskor és más életkorokban várható átlagos élettartamot, vagyis a
halandósági szint mérésére legalkalmasabb mutatók értékét közvetlenül meghatározza.
Már korábban is több alkalommal tettünk kísérletet arra, hogy e két tényezőcsoportnak a
halandósági szint alakulásában betöltött szerepét feltárjuk, egymástól elhatárolt módon
kvantifikáljuk és erre irányuló kísérleteink jelenleg is és a jövőben is folytatódnak.
Elsősorban módszertani jellegű kiadványunkban az 1990. évi adatok felhasználásával
arra teszünk kísérletet, hogy:
1. bemutassunk egy olyan halandósági táblát, melyben a továbbélők száma a
halálokok két nagy csoportjának tulajdonítható halálozások következtében csökken és
feltárjuk a férfi népesség és a női népesség ily módon számított táblái szerint várható
átlagos élettartamok közötti különbségek már említett tényezőit;
2. bemutassunk egy olyan halandósági táblát, mely a keringési rendszer betegségeinek
tulajdonítható halandóságot a többi halálok zavaró hatásától független (tiszta) formában
írja le;
3. bemutassuk, hogy az egyes halálokoknak, illetve haláloki csoportoknak tulajdonít
ható halandóság feltételezett kiküszöbölése mennyivel növelné meg a születéskor és más
életkorokban várható átlagos élettartamot.
A kiadvány által tárgyalt első nagy kérdéskör vizsgálata a továbbélők halandósági
táblabeli számának két nagy haláloki csoportból származó halálozások miatti csökkenését
leíró 1990. évi rövidített haláloki halandósági táblán alapszik. A figyelembe vett két
haláloki csoport közül az egyiket a keringési rendszer betegségei alkotják, a másikat
pedig az összes egyéb halálokok. A keringési rendszer betegségei közül ebben az esetben
nem rekesztettük ki az agyi érbetegségeket, vagyis az ENSZ Egészségügyi Világszerve
zete (World Health Organization — WHO) IX. Nemzetközi Haláloki Névjegyzékének
430—438 tételeit. Esetünkben tehát a keringési rendszer betegségei a 390—459 tételek
mindegyikét felölelik. Ezt annak az érdekében tettük, hogy e haláloki csoport áldozata
inak aránya az utolsó (félig nyitott) korintervallumban elérje, illetve meghaladja az ötven
százalékot és a továbbélők számának két ok miatti csökkenését leíró (double decrement)
haláloki halandósági táblánk átalakítható legyen a továbbélők számának kizárólag a
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keringési rendszer betegségeinek tulajdonítható halandóságot leíró (single decrement)
halandósági táblává, ami a kiadványunk által vizsgált második kérdéskör elemzésének
alapjául szolgál.
Az első kérdéskör vizsgálatának eredményeit a mellékelt 1. tábla foglalja össze. A
nők és a férfiak x éves korban várható átlagos élettartamai közötti különbséget többféle
képpen is tényezőkre bontottuk. Kiszámítottuk, hogy a minden életkorban a nők javára
fennálló különbségből /(4) oszlop/ hány év tulajdonítható a keringési rendszer betegsége
inek /(5) oszlop/ és hány év az összes egyéb halálokoknak /(6) oszlop/. Mindkét haláloki
csoport esetében választ kerestünk és talátunk arra, hogy a várható átlagos élettartamok
közötti különbség neki tulandonítható részéből hány év magyarázható a haláloki struktúra
különbségekkel /(7) és (9) oszlop/ és hány év e haláloki csoportok áldozatai átlagos
halálozási korai közötti különbségekkel, vagyis a halálokonkénti halandósági szintkülönb
ségekkel /(8) és (10) oszlop/. A várható átlagos élettartamok közötti különbség haláloki
struktúra különbségekre visszavezethető részét /(11) oszlop/ és halálokonkénti halandó
sági szintkülönbségekre visszavezethető részét /(12) oszlop/ összesített formában is
megadtuk. A kiadvány részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy számításainkat mely
adatok és milyen módszerek felhasználásával végeztük. Esetünkben a hői népesség
felhasznált haláloki halandósági táblájában jóval nagyobb volt a keringési betegségek
áldozatainak aránya mint a férfi népesség ugyanazon év haláloki halandósági táblája
esetében és magasabb volt e haláloki csoport áldozatainak átlagos halálozási kora is.
.Általánosságban megállapítható, hogy a halandósági tábla összes meghaltjainak átlagos
halálozási kora, vagyis a születéskor várható átlagos élettartam hossza szempontjából az
tekinthető előnyösnek, ha az egyes halálokok áldozatai magasabb életkorban halnak meg
és az tekinthető hátrányosnak, ha az egyes halálokok áldozatai fiatalabb korban halnak
meg. A halálozások haláloki struktúrája szempontjából az előnyös, ha az áldozataikat
idősebb korban szedő halálokok aránya nagyobb és az hátrányos, ha az áldozataikat
fiatalabb korban szedő halálokok aránya nagyobb. Az egyes halálokokból származó
halandóság hozzájárulása a várható átlagos élettartamok közötti különbségekhez minden
esetben felfogható a halálok szerinti struktúrakülönbségek és a halálokonkénti halandósági
szintkülönbségek hozzájárulásának algebrai összegeként is.
A halandósági táblabeli halálozások tíz haláloki csoportból származó halálozásokra
történő felosztásával (1.1 és 1.2 ábra) lehetővé vált annak a kiszámítása is, hogy miként
alakul ez utóbbiak összesített hozzájárulása a nők és a férfiak születéskor várható átlagos
élettartamának az 1990. évi halandósági táblák egybevetésén alakuló 8,58 évet kitevő
különbségéhez (2. tábla)1. A halálokok szerinti struktúrakülönbségek és a halálokonkénti
halandósági szintkülönbségek hozzájárulásának kiszámítása a kiadványban bemutatott
módszerek felhasználásával viszonylag könnyen elvégezhető.
A kiadvány célul tűzi ki, mint említettük, egy olyan halandósági tábla bemutatását is,
mely a keringési rendszer betegségeinek tulajdonítható halandóságot a többi halálok
zavaró hatásától független (tiszta) formában úja le és kísérletet tesz annak a bemutatására
is, hogy az egyes halálokoknak, illetve haláloki csoportoknak tulajdonítható halandóság
feltételezett kiküszöbölése mennyivel növelné meg a szüleiékor és más életkorokban
várható átlagos élettartamot.

iAz agyi

érbetegségek ebben a dekompozícióban már külön haláloki csoportként szerepelnek.

1. A nők és férfiak X éves korban várható átlagos élettartamai közötti különbség dekompoziciója (1990)
'ihe decomposition o f the differences between the life expectancies o f fem ales and males (1990)
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1.1 Magyarország férfi népessége 1990. évi összevont halandósági táblája
megholtjainak száma a vizsgált haláloki csoportok szerint
Numbers and structures o f deceased in the Hungarian
abridged life table for males (1990)
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1.2 Magyarország női népessége 1990. évi halandósági táblája
megholtjainak száma a vizsgált haláloki csoportok szerint
Numbers and structures o f deceased in the Hungarian
abridged life tables fo r females (1990)
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2.
A vizsgált haláloki csoportokból származó halandóság
hozzájárulása Magyarország női népessége és férfi népessége
születéskor várható átlagos élettartamának különbségéhez
Contribution o f mortality due to different groups o f causes o f death to the
difference between the life expectancies at birth o f Hungarian females
and Hungarian males, 1990

A nők és férfiak születéskor várható átlagos élettartamának különbségét a (9) oszlop Összesen sora mutatja, ami
egyenlő a (8) és az (5) oszlopok összegének különbségével.

K Ö Z L E M É N Y E K

6 3

Erre többek között azért van szükség, mert a születéskor várható átlagos élettartam
hosszát, illetve a halandósági tábla meghaltjainak átlagos halálozási korát közvetlenül
meghatározó két tényezőcsoport elemeinek tényleges alakulását befolyásolja az a
körülmény is, hogy a különböző halálokok egyidejűleg léteznek és fejtik ki hatásukat. Az
egyes háláloki csoportokból származó halálozások száma és életkor szerinti megoszlása
függ a többi haláloki csoportból származó halálozások számától és megoszlásától is, és
fordítva. Érdeklődésre tarthat számot ezért annak a vizsgálata, hogy miként hat az egyes
halálokok feltételezett (teljes vagy részleges) kiküszöbölése a halálozásoknak a fennma
radó halálokok szerinti struktúrájára és a fennmaradó halálokok áldozatainak átlagos
halálozási korára. További, az előbbinél még jelentősebb, de nem könnyen megvalósít
ható feladat annak kiszámítása, hogyan alakulna a valamely halálokból, illetve háláloki
csoportból származó halandóság, ha a többi ok hatását a halandóságból feltételesen
kiküszöbölnénk és csak a fennmaradó egyetlen halálok, illetve haláloki csoport áldozatai
ként halhatnánk meg. Kétségtelen ugyanis, hogy az egyes halálokokból, illetve haláloki
csoportokból származó halandóság természetét úgy ismerhetjük meg legjobban, ha
megtisztítjuk az egyidejűleg létező többi ok zavaró hatásától. A valamely halálokból
származó halandóságot tisztán, zavaró hatásoktól mentesen leíró halandósági tábla
kiszámításának feltétele mint említettük, hogy az összes okokat tartalmazó halandósági
tábla utolsó (félig) nyitott korcsoportjában az adott halálok, illetve haláloki csoport
áldozatainak száma az összes meghaltak számának felével, vagy annál többel legyen
egyenlő. Esetünkben ez a feltétel egyetlen haláloki csoportra vonatkozóan sem teljesül.
Ha azonban a keringési rendszer betegségei közé visszahelyezzük az agyérbetegségeket,
megállapíthatjuk, hogy a keringési rendszer betegségeinek áldozatai (az agyérbetegségek
áldozataival együtt) az utolsó korcsoporton belüli halálozások jóval több mint felét teszik
ki. Ezért összeállítható a keringési rendszer betegségeiben meghaltak a többi okok
hatásától független, zavaró hatásoktól mentes halandósági táblája. A többi halálok
áldozatainak ilyen táblája a szokásos módon nem készíthető el (nem fejezhető be).
A 3. tábla, valamint a II.1 és II.2 ábra bemutatja a keringési rendszer betegségeiben
meghaltak az 1990. évi adatok felhasználásával kiszámított halandósági táblájának az
egyes életkorokban várható átlagos élettartamok alakulását leíró adatait2. A táblából
kitűnik, hogy a keringési rendszer betegségeiben meghaltak egyes életkorokban várható
átlagos élettartamai magasabbak, mint az egyéb, illetve az összes okokban meghaltaké
/lásd a (3) oszlop adatait/, ha pedig a többi halálokok zavaró hatását kiküszöböljük, még
magasabb várható átlagos élettartamokat kapunk eredményül /lásd (4) oszlop adatait/. E
tábla (5) oszlopa azt mutatja be, hogy hány évvel hosszabbak a keringési rendszer
betegségeiben meghaltak átlagos élettartamai az összes létező okokban meghaltakénál a
többi halálok egyidejű létezése esetén, (6) oszlopa azt mutatja, hogy hány évvel lennének
ezek az átlagos élettartamok még hosszabbak, ha többi halálokot a halandóságból
kiküszöbölnénk, zavaró hatásuk megszűnne, végül (7) oszlopa azt mutatja, hogy hány
évvel lennének hosszabbak ezek a várható átlagos élettartamok a ténylegesen várhatóknál,
ha kizárólag keringési betegségekben lehetne meghalni.

halandósági tábla kiszámítása során a keringési rendszer betegségeiben történő elhalálozások más okok hatásától
2E
független kor-specifikus valószínűségeit Berkson pontos eredményeket adó formulájának felhasználásával számítottuk ki. A
kiadvány Berkson pontos eredményeket adó formuláján kívül Elveback formuláját, valamint Le Bros és Artzrouni
formuláját is bem uta^.
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3.
Az X éves korban várhaló átlagos élettartam és a keringési rendszer
betegségeiben meghaltak halandósági táblája várható átlagos élettartamai (év)
The general life expectancies at the age x and life expectancies at the age x
o f survivors as future victims o f circulatory diseases

Megjegyzés: Ebben a táblában a keringési
csoportként értelmezendők.

rendszer betegségei az agyérbetegségeket

is tartalmazó

haláloki

K Ö Z L E M É N Y E K

6 5

11.1—11.2. A tényleges e0x értékek, valamint a keringési rendszer betegségeiben
meghaltak e0x értékei a többi halálok egyidejű létezése és a többi
halálok feltételezett kiküszöbölése esetén Magyaroszág népessége
1990. évi adatai alapján (A változat)
The average life expectancies at the age x in reality and the average life expectancies
at the age x o f victims o f circulatory diseases in the case o f simultaneous
existence and in the case o f hypothetical elimination o f all the other causes
o f death according to abridged life tables fo r Hungary (Version A) (1990)

&
4. A születéskor várható átlagos élettartam alakulása és növekménye az egyes haláloki csoportokból származó halandóság
feltételezett kiküszöbölése esetén (Az 1990. évi adatok felhasználásával számítva)
The average life expectancies at birth and the gains in the average life expectancies at birth
in the case o f hypothetical elimination of different causes o f death (On the basis o f data fo r 1990)

KÖZLEMÉNYEK

KÖZLEMÉNYEK

III.
1 A születéskor és más egzakt életkorokban várható átlagos élettartam (e°x )tényleges és a vizsgált haláloki csoportokból származó
halandóság feltételezett kiküszöbölése esetén Magyarország férfi népessége 1990. évi összevont halandósági táblája alapján (A változat)
The average life expectancies at the age x in reality and in the case o f hypothetical elimination o f mortality due to different causes o f death
in abridged life tables fo r Hungarian males (Version A)
3

KÖZLEMÉNYEK

III. 2 A szüleléskor és más egzakt életkorokban várható átlagos élettartam (e°x) tényleges és a vizsgált haláloki csoportokból származó
halandóság feltételezett kiküszöbölése esetén Magyarország női népessége 1990. évi összevont halandósági táblája alapján (A változat)
The average life expectancies at the age x in reality and in the case o f hypothetical elimination o f mortality due to different causes o f death
in abridged life tables fo r Hungarian females (Version A)
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A közelítő számítások eredményeként előállított 4. tábla valamint III. 1 és III.2 ábra
végül azt mutatja be, hogy hány év lenne, és a ténylegeshez képest hány évvel növekedne
meg a születéskor várható átlagos élettartam, ha az egyes haláloki csoportokból származó
halandóságot feltételesen kiküszöbölnénk. Kitűnik, hogy a születéskor várható átlagos
élettartam minden halálok kiküszöbölése esetében megnövekedne, azok ugyanis akik a
feltételesen kiküszöbölt halálok következtében nem halnának meg, szükségképpen más
okok áldozataivá válnának (mindenki halandó maradna), halálozásuk azonban csak a
kiküszöbölt ok miattinál idősebb életkorban következne be. Számítási eredményeinkből
kitűnik, hogy legtöbb évet a férfi népesség esetében a keringési rendszer betegségei, a
daganatos betegségek, a sérülések és mérgezések, az (ismét külön szerepeltetett) agyérbe
tegségek és az emésztő rendszer betegségei kiküszöbölése esetében, a női népesség
esetében pedig szintén a keringési rendszer betegségei, az agyérbetegségek, a daganatos
betegségek és a sérülések és mérgezések kiküszöbölése esetében nyernénk. A fel nem
sorolt haláloki csoportok kiküszöbölése esetében a születéskor várható átlagos élettartam
növekménye egy évnél rövidebb lenne.
Az egyes halálokok feltételezett kiküszöbölésén alapuló halandósági táblák számítá
sával kapcsolatban azonban még több módszertani jellegű probléma vár megoldásra,
melyek felsorolásától itt eltekintünk. Reméljük, hogy a kiadványunkban bemutatott
elemzési módszerek és lehetőségek is hozzájárulnak halandósági kutatásaink horizont
jának bővüléséhez, az eddigi kutatások elmélyítéséhez.
Tárgyszavak:
Haláloki halandóság
Halandósági tábla
SOME CONSIDERATIONS ON SINGLE-DECREMENT AND MULTIPLE
DECREMENT LIFE TABLES BY CAUSES OF DEATH
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BESZÁMOLÓ
az MTA Demográfiai Bizottsága 1994. évi tevékenységéről

A Demográfiai Bizottság tevékenységét — hasonlóan a korábbi évekhez — 1994-ben is
az a törekvés határozta meg, hogy működésével elősegítse a demográfia tudományának hazai
művelését, tudományos, szakmai fórumot teremtsen a népesedés aktuális kérdéseinek
megvitatására, ezzel összefüggésben kezdeményezze, állásfoglalásaival és javaslataival
segítse a népesedési helyzetet érintő kormányzati munkát. A Bizottság ebben az évben is
kiemelt feladatának tekintette a demográfus szakember utánpótlás kérdésének napirenden
tartását, az ezzel kapcsolatos gondok megoldását. A demográfia interdiszciplináris jellegére
tekintettel együttműködött a népesedési kérdésekkel foglalkozó tudományos szervezetekkel
és más intézményekkel. Ennek jegyében rendezte meg a Demográfiai Bizottság a Nemzetközi
Családév alkalmából "Család a mai magyar társadalomban" című konferenciát, amelynek
megrendezésében részt vett az Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya is. A
Demográfia című folyóirat társkiadójaként a Bizottság közvetlenül is részt vállalt a
tudományos eredmények szélesebb körű megismertetésében. A Demográfiában rendszeresen
közzétett bizottsági beszámolókból a szélesebb nyilvánosság is folyamatosan tájékozódhatott
a Bizottság tevékenységétől.
1994-ben a Bizottság három alkalommal ülésezett. Az eddigi bevált gyakorlatnak
megfelelően tudományos témák és tudományszervezési kérdések egyaránt helyet kaptak az
ülések napirendjén. Az üléseken minden alkalommal külső meghívottak is részt vettek,
akiknek jelenléte nemcsak a munka nyitottságát, de tudományos, szakmai súlyát is növelte.
Vitaülések
A Bizottság 1994. évi vitaüléseinek napirendjén az alábbi fontosabb témák szerepeltek:
1994. február 22.

— A távlati népesedéspolitika alapelvei. A Kormány részére készült előterjesztés
megvitatása
Az 1993-ban megkezdett közös munka folytatásaként, a Demográfiai Bizottság a
Népjóléti Minisztérium felkérésére még egyszer megvitatta a Bizottság előző —
1993. november 29-i — ülésén elhangzott észrevételeinek és javaslatainak
figyelembevételével módosított szöveget a Kormány elé terjesztés előtt. A Bizottság
állásfoglalását eljuttatta az illetékes szerveknek. A távlati népesedéspolitikai
alapelveinek kidolgozásában és az erről szóló kormányhatározat szövegének
megfogalmazásában vállalt szerepének is köszönhető, hogy 1994. április 30-án
megszületett a Kormány határozata a távlati népesedéspolitika alapelveiről.
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1994. június 28.

— Az 1994. évi Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferencia: Világ Népesedési
Akcióterv
A Bizottság megvitatta az 1994 szeptemberében Kairóban megrendezésre kerülő
Nemzetközi Népesedési és Fejlesztési Konferencia angol nyelvű előkészítő anyagát.
A Világ Népesedési Akciótervhez fűzött javaslatait a Bizottság eljuttatta a magyar
kormánydelegációhoz, azzal a kéréssel, hogy a delegáció azokat magyar álláspont
ként érvényesítse. A kormánydelegáció tagjaként a Demográfiai Bizottság elnöke és
több tagja is részt vett a kairói konferencián.
1994. november 16.

— Társadalmi, demográfiai tényezők és a bűnözés
A bűnözés társadalmi, demográfiai tényezőinek megvitatása másodszor szerepelt a
Bizottság üléseinek napirendjén. Néhány évvel korábban (1991 júniusában) a
Bizottság az 1980—1989 közötti évtized adatait tekintette át. Ez alkalommal dr.
Vavró István vitaindító előadásában azokkal a legfontosabb változásokkal foglalko
zott, amelyek a közvádas eljárásban jogerősen elítéltek társadalmi, demográfiai
összetételében 1990 és 1993 között történtek. A jelenlegi bűnözési helyzetet
értékelve kiemelte a magyar korstruktúra szerepét, a rendezetlen családi körülmé
nyek, valamint az alacsony iskolai végzettség jelentőségét a kriminalitás alakulásá
ban. Az Igazságügyi Minisztérium által végzett vizsgálat eredményeit összefoglaló
kiadvány megjelenése folyamatban van.
Tudományszervezési tevékenység
1. A Demográfiai Bizottság a KSH Népességtudományi Kutató Intézet tudományos
szakmai munkája feletti felügyeleti jogkörében 1994. június 28-i ülésén megvitatta és
elfogadta az Intézet 1993. évi és 1994. évi első félévi beszámolóját. A beszámoló
megvitatása kapcsán az Intézet sajátos helyzetéből adódó gondokon túl szóba kerültek a
tudományos kutatások általános problémái is.
2. A Demográfiai Bizottság munkájának folyamatosságát 1994-ben három albizottság
segítette: a hosszabb múltra visszatekintő Történeti Demográfiai Albizottság, a tudományos
továbbképzés előmozdítása céljából a Statisztikai Bizottsággal közösen létrehozott Oktatási
Albizottság, valamint az új akadémiai ciklusban megalakított Népesedéspolitikai Albizottság.
A Népesedéspolitikai Albizottság létrehozatalát az a megfontolás indokolta, hogy a jelenlegi
kedvezőtlen népesedési helyzet miatt a Bizottság programjában előtérbe kerültek a népesedést
érintő kormányzati döntések előkészítésével kapcsolatos feladatok.
A Demográfiai Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte albizottságainak munkáját,
rendszeresen üléseinek napirendjére tűzte tevékenységüket, meghallgatta beszámolóikat,
javaslatokat tett terveikhez stb.
A 1994. évi februári ülés kiemelten foglalkozott a Történeti Demográfiai Albizottság
munkájával. Ezzel összefüggésben meghallgatta a Történeti Demográfiai Albizottság
beszámolóját az 1991—1993 közötti időszak tevékenységéről és foglalkozott az Albizottság
előtt álló feladatokkal.
A Történeti Albizottság több ciklus óta működik,, elsősorban a történeti demográfiai
ismeretek elmélyítése és publikálása érdekében. Az 1994. évi februári ülésen az
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Albizottság egy hosszabb, 1991—1993 közötti időszak tevékenységéről számolt be és
felvázolta az Albizottság előtt álló feladatokat.
Az év folyamán többször is napirenden szerepelt a tudományos-szakmai utánpótlás
kérdése és az Oktatási Albizottság ezzel kapcsolatos teendői.
A Demográfiai Bizottság és a Statisztikai Bizottság közös Oktatási Albizottságának egyik
legfontosabb feladata a tudományos továbbképzés elősegítése mindkét tudományágban.
Ezen a téren jelentős megoldatlan gondok vannak, elsősorban a demográfiai továbbkép
zéssel kapcsolatban. Az 1992-ben megindult kétéves posztgraduális demográfus
szakképzésnek köszönhetően az oktatás befejezésekor harminc szakokleveles demográ
fussal gyarapodik a tudományág, a szakmai utánpótlás kérdését nem oldja meg. (Az
érdeklődés hiánya miatt 1993-ban nem lehetett új évfolyamot indítani.) Jelenleg
folyamatban van a demográfia beillesztése az egyetemi PhD képzés keretébe, azonban
az akkreditáció kérdése még megoldatlan.
A Demográfiai Bizottság fontosnak tartja a tudományág jövője szempontjából azt, hogy
demográfiai PhD fokozat megszerzése is lehetővé váljon. Hasonlóképpen az új rendszerű
tudomány doktora fokozat megszerzésének lehetőségét is biztosítani kellene a
demográfusok számára, annak ellenére, hogy az nem szerepel a jogszabályban kiemelt
tudományágak között.
Tudományos konferencia
"Család a mai magyar társadalomban" címmel az MTA Demográfiai Bizottsága 1994.
november 24—25-én Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia székhazában tudományos
konferenciát rendezett. A konferencia megrendezésében részt vett a Nemzetközi Családév
Titkársága, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet, az MTA Gazdaság- és Jogtudomá
nyok Osztálya, a Magyar Statisztikai Társaság Demográfiai Szakosztálya, valamint a Magyar
Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság.
A Nemzetközi Családév központi rendezvénysorozatakeretében sorra kerülő tanácskozás
célja az volt, hogy bemutassa a magyar családok helyzetével és működésével foglalkozó
tudományos kutatások legújabb eredményeit, feltárja a családok problémáit és megvitassa
a jövő tennivalóit. A konferenciával a magyar rendező szervek az ENSZ kezdeményezése
nyomán világszerte kibontakozó családkutatási és családpolitikai aktivitáshoz kívántak
csatlakozni, azzal a szándékkal, hogy a konferencia közelebb visz a család problémáinak
jobb megértéséhez, és ösztönzést ad a társadalmi méretű összefogásra a család támogatása
érdekében.
A konferenciát Kovács Pál népjóléti miniszter nyitotta meg, a Magyar Tudományos
Akadémia képviseletében Kulcsár Kálmán akadémikus, a Magyar Statisztikai Társaság
Demográfiai Szakosztálya nevében Andorka Rudolf akadémikus mondott üdvözlő beszédet.
Az üléseket az MTA Demográfiai Bizottságának elnöke, Kiinger András vezette.
A másfél napos tanácskozás keretében a családok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről, a
családi viszonyok demográfiai és szociológiai jellemzőiről, az értékek változásának a
családok működésére gyakorolt hatásáról, továbbá a családgondozás és családvédelem
kérdéseiről hangzottak el előadások.
A konferencián elhangzott előadásokat a Demográfia 1994/3—4. száma közölte, így azok
a szélesebb olvasóközönség számára is hozzáférhetővé váltak.
A Demográfiai Bizottság közéleti tevékenysége
A Bizottság mint a demográfia tudományos-szakmai centruma, rendszeresen napirendjére
tűzi a népesedési helyzet aktuális kérdéseit. A Bizottság ebben a feladatkörében végzett
tevékenységében rendszerint nemcsak elvi útmutatást adott a további szakmai munkához, de
tudományosjellegű álláspontját is megfogalmazta. Javaslataival, állás foglalásaival tevékenyen
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részt vett a népesedést érintő jogszabályok előkészítésben. Ebben a tekintetben eredményesen
működött közre a távlati népesedéspolitika alapelveiről szóló 1031/1994. (IV. 30.)
Kormányhatározat megszületésében. Ugyancsak jelentős munkát végzett a Világ Népesedési
Akciótervvel kapcsolatos kormányzati álláspont kidolgozásában.
A Bizottság 1994. évi tevékenységének fontos eseménye volt a "Család a mai magyar
társadalomban" című konferencia, amelyet a Bizottság a Nemzetközi Családév központi
rendezvénysorozatának keretében rendezett meg (lásd 67. oldal).
Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A népesedéspolitikai kérdések tekintetében, a távlati népesedéspolitikai koncepció
kialakításában és ennek végrehajtásában szoros kapcsolatot tart fenn a Népjóléti Minisztéri
ummal, a szakmai utánpótlás kérdésében az érintett egyetemekkel. Tudományos-szakmai
téren együttműködött a Magyar Statisztikai Társasággal, kiemelten annak Demográfiai
Szakosztályával, valamint a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társasággal.
A Demográfiai Bizottság 1994-ben is folyamatos kapcsolatot tartott fenn más országok
hasonló szervezeteivel, így elsősorban a lengyel, a német, holland és belga demográfiai
tudományos intézményekkel, valamint regionális szinten a Európai Népességtudományi
Társasággal.
Csernák Józsefné dr.

A SZÜLŐK ÉS GYERMEKEIK ISKOLÁZOTTSÁGA

(KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentései, 51. sz. 1994/2. 48 p.)
Kutatások bizonyították, hogy a szülők társadalmi helyzete gyermekük iskoláztatásán
keresztül is érvényesül. Ez megnyilvánul az iskolaválasztásban, a továbbtanulásban, az
egyéni életcélok kialakításában, a kulturális tőke átadása és képzése fontosságának
felismerésében. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentései sorozatban
megjelent tanulmány elsősorban arra keresi a választ, hogy a szülők iskolai végzettsége
hogyan befolyásolja gyermekeik iskolai végzettségét, s az iskolázási lehetőségek jelentős
bővülése mellett milyen egyenlőtlenségek, sajátosságok találhatók a szülők iskolai
végzettségének függvényében. A vizsgálat az 1990. évi népszámlálás adatain alapul, s
azoknak a 14 éves vagy idősebb gyermekkel rendelkező házaspáros családoknak az adatait
használja fel, ahol a legmagasabb iskolai végzettségű gyermek nappali tagozaton nem tanul.
A szülői háttér bemutatása, a szülő- és gyermeknemzedék iskolázottsági szintjének
összehasonlítása után kerül sor — különböző mutatószámok alapján — a szülők és
gyermekeik iskolázottsága közötti kapcsolat elemzésére. A gyermekek iskolai végzettség
szerinti megoszlásának sajátosságai a tanulás jellemző irányát jelzik, az elvégzett osztályok
száma a szintre utal, míg az egyes iskolai végzettségek megszerzése esélyeinek kiszámítása
azoknak a pontoknak a kitapintására ad módot, ahol a gyermekek további életpálya
lehetőségei lényegesen differenciálódnak. A szülői háttér nemek szerinti megkülönböztetése
és összehasonlítása mindegyik megközelítésnél érvényesül, s arra a kérdésre, hogy végül is
az apa vagy az anya hatása a dominánsabb-e, a loglineáris elemzés segítségével próbál meg
válaszolni a tanulmány.
Az eredmények több oldalról is alátámasztották a szülők és gyermekeik iskolázottsága
közötti pozitív kapcsolatot. A szülők iskolázottságának növekedése általában a gyermek
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iskolázottságának növekedésével jár együtt, de a szintről szintre bekövetkezett változások
nem egyenletesek, jellegzetes eltéréseket mutatnak.
Az általános iskolával nem rendelkező szülők gyermekei közül kerülnek ki — a
többiekhez viszonyítva nagy eséllyel — azok, akik nem jutnak el még az alapfokú végzettség
megszerzéséhez sem. E nagyon hátrányos csoport másik forrását, elsősorban létszámukból
adódóan, a befejezett általános iskolával rendelkező szülők gyermekei jelentik. A
befejezetlen és befejezett általános iskolai, valamint a szakmunkásképző és szakiskolai
végzettségű szülők legjellemzőbb törekvése, hogy gyermekeik a szakmunkás képzi iskolát
elvégezzék. A legalacsonyabb iskolai végzettségű szülőknél közel azonos súlya van az
általános iskola 8 osztálya elvégzésének is. A középiskolai szülői háttér az, ami határozott
javulást jelent a gyermekek iskolázottságában. Ez alapvetően az általános iskola utáni
továbbtanulás irányának változásában jelenik meg. Domináns végzettséggé a középiskola
válik, s ezzel együtt növekszik a felsőfokú iskolát végzettek aránya is. Felsőfokú végzettségű
szülők esetén elsősorban a gyermek felsőfokú végzettségűvé válásának magasabb esélyét kell
kiemelni.
A fenti összefüggés a gyermekek szempontjából pedig úgy fogalmazható meg, hogy az
iskolázottságuk szempontjából kulcskérdésnek számító pontnál, az általános iskola utáni
továbbtanulásnál, a továbbtanulás irányából adódóan markánsan elkülönülnek az alacso
nyabban és magasabban képzett szülők gyermekeinek esélyei és ezzel további életpálya
lehetőségei. Ez részben adódik a szülők társadalmi helyzetéből, szemléletéből, részben pedig
abból, hogy az iskolai oktatás nem tudja kompenzálni az alacsony iskolázottságú szülői háttér
negatív hatását. E téren némi változás csak az iskolai oktatás nagyobb szerepvállalása mellett
remélhető.
Szukicsné Serfőző Klára
KISGYERMEKES APÁK ÉS ANYÁK SZÜLŐI, CSALÁDI ATTITŰDJEI
NÉGY EURÓPAI ORSZÁGBAN

(KSH Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentései, 52. sz. 1994/3. 90 p.)
A KSH Népességtudományi Kutató Intézete 1991-ben kapcsolódott ahhoz a nemzetközi
összehasonlító vizsgálathoz, amelyet a müncheni Deutsches Jugendinstitut kezdeményezett,
szervezett és finanszírozott. A volt szocialista országok közül Oroszországra, Lengyelor
szágra, Magyarországra és a volt Kelet-Németországra, továbbá néhány nyugat-európai
országra kiterjedő vizsgálat az egyes országokban meglévő családpolitikai támogatási
rendszerek sajátosságait, valamint a kisgyermekes családoknak a családpolitikával
kapcsolatos véleményét, elégedettségét kívánta összehasonlítani.
A kérdőíves vizsgálat mintájának kiválasztása kvóta-módszerrel történt. A kiválasztás
kritériuma az volt, hogy a fővárosból, a városokból és községekből arányosan kerüljön be
800 házasságban élő és 200 egyedülálló anya, továbbá 400 házasságban élő apa, akinek
legidősebb gyermeke 6 évesnél fiatalabb. Az NKI közelmúltban megjelent kiadványa a
felmérés házasságban élő apákra és anyákra vonatkozó adatainak elemzését foglalja össze
négy résztvevő országra vonatkozóan. Ezek: Magyarország, Oroszország, Lengyelország és
Németország, ez utóbbin belül elkülönítve a volt Kelet-Németországra és a volt Nyugat
Németországra vonatkozó adatokat1.
Az összehasonlító elemzéseket tartalmazó kiadvány első fejezete azt mutatja be, hogy a
társadalmi-gazdasági változások 1991-ben, az átalakulás kezdetén komoly pszichés terhet

' a magyarországi eredményeket részletesebben is bemutatja az NKt egy korábbi kiadványa: Pongrácz Tiborné —S.
M olnár Edir. Kisgyermekes szülők- (Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat főbb magyarországi eredményei.) KSH NKI
Kutatási Jelentései, 47. sz. 1993/1. 76 p.
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jelentettek a fiatal szülők számára; túlnyomó többségük részben- vagy nagyon nehéznek
érezte a változásokhoz való alkalmazkodást. Az ország általános helyzetének megítéléséhez
képest pozitívabb kép rajzolódott ki, amikor a kérdezettek saját egyéni sorsukról, életükről,
házastársi kapcsolatukról, szülői teljesítményükről nyilatkoztak.
A második fejezet a gyermekes státus megítélésével, valamint a gyermekgondozással
kapcsolatos véleményekkel és igényekkel foglalkozik. A magyar anyák — a többi országhoz
képest — harmonikusan élik/élték át a kisgyermekgondozás éveit, nagyobb mértékben tartják
fontosnak a 3 év alatti gyermekek otthoni nevelését, és ők tartják a leginkább "magabiztos",
"ideális" anyának magukat.
A harmadik fejezet a kisgyermekes anyák munkavállalásával, a családi és munkahelyi
feladatok összhangjával kapcsolatos véleményeket mutatja be. Megállapítható volt, hogy a
fiatal szülő-generáció számára a nők munkavállalása ma már nem csupán anyagi kényszer.
A nők körében minden országban többségi vélemény: akkor is kereső tevékenységet
folytatnának, ha féljük el tudná tartani a családot, ám ekkor a teljes munkaidő helyett a
részmunkaidős foglalkoztatást választanák. A magyar szülőkre — a többi országban
tapasztalthoz képest — nagyobb mértékben jellemző, hogy a családi életet előnyben részesítik
a munkával, hivatással szemben, és más országokhoz képest jobban tartanának attól is, hogy
a karrier, a munkahelyi előrejutás a családi harmónia rovására menne.
Az utolsó fejezet a családi értékek-értékválasztások sajátosságait elemzi. A magyar
szülők értékválasztásaiban — összehasonlítva a többi, vizsgált ország adataival — a
tradicionális beállítódás dominanciája tűnik ki.
A kutatás általános tapasztalata, hogy a véleménykülönbségek elsősorban az országok
között, és kevésbé a nemek között jelentkeznek, vagyis a szülői magatartást inkább az adott
ország szociokulturális jellemzői semmint a gyermekes státus sajátosságai homogenizálják.
Pongrácz Tiborné—S. Molnár Edit

HÍREK

Március végén a New College, University of South Florida (Sarasota) keretében hetedik
alkalommal megrendezett nemzetközi konferencián Tóth Pál Péter, a Népességtudományi
Kutató Intézet tudományos főmunkatársa "Hungarian and Mixed Hungarian — Romanian
Families in Northern Transylvania, 1942—1944”, illetve "Contemporary International
Migration and Hungary" címmel tartott előadást.
*

A rostocki egyetem Szociális Orvostudományi Osztálya (Universität Rostock Medizinische Fakultat Institut für Gesundheitswissenschaften Abteilung Sozialmedizin) a magyar
klinikákkal és kutatóintézetekkel kialakított együttműködés keretében látta vendégül március
27. és április 3. között dr. Joubert Kálmánt, a KSH Népességtudományi Kutató Intézet
munkatársát. A látogatás során megvizsgálták, hogy mely adatok vonhatók be a két ország
születési adatainak tervezett összehasonlító vizsgálatába. A vendéglátó Intézet munkatársai
körében tartott előadásában az országos longitudinális gyermeknövekedési-vizsgálat egy
nemzetközileg is újdonságnak számító eredményét ismertette: "Eltérés a szülést követő
hónapokban a fiúk és a leányok növekedési sebességében" ("Die geschlechtsspezifischen
Wachstumsgeschwindigkeiten im ersten Halbjahr des Säuglingsalters”) címmel.
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FOLYÓIRATCIKKEK
MATHEWS, G.: L ’avenir de la population mondiale. Quand les perspectives officielles se
trompent lourdement. (A világ népességének jövője. Amikor a hivatalos előrejelzések
súlyosan tévednek.) Futuribles, 1994. szept. 45—65. p.
Kairóban 1994 szeptemberében tartották a harmadik Népesedési Világkonferenciát. Az
első ilyen világtalákozót 1974-ben Bukarestben rendezték, és azt az Észak-Dél konfrontáció
jellemezte a déli félteke országaiban követendő születésszabályozás kérdésében. Az 1984.
évi mexikói második világkonferenciára a termékenység korlátozásával kapcsolatos
programok támogatására szánt amerikai segítség Reagan által történt csökkentése nyomta rá
bélyegét, éppen olyan időpontban, amikor az egyes déli országokban tapasztalt ellenállás
megszűnőben volt. Azóta bolygónkon hihetetlen változások történtek. A kommunista világ
összeomlott, Délkelet-Ázsia országai Tajvan és Dél-Korea gazdasági példáját követik, a
Nyugat a stagnálásba süppedt, Afrika a káosz felé halad. Mindez befolyásolja a világ
demográfiai helyzetét. Az amerikaiak ma újra politikai és pénzügyi támogatást nyújtanak a
népesség növekedése elleni harchoz, és általában is új politikai és demográfiai helyzet tanúi
vagyunk. Sajnálatos módon ezeket az ENSZ népesedési előrejelzései nem veszik figyelembe.
Az ENSZ népesedési osztálya 1951 óta készíti és közli regionális és globális demográfiai
előrejelzéseit. Az 1992-ben készült legutóbbi három szcenáriót tartalmaz: az alacsony, a
közepes és a magas változatot. Mivel ezekben a halandóság, ill. az ezt tükröző születéskor
várható átlagos élettartam nem különbözik, így a hipotézisek különbsége a termékenységre
vonatkozó feltételezés eltéréséből adódik. Bár az ENSZ soha nem hangsúlyozta, hogy a
közepes előrejelzést tekinti a legvalószínűbbnek, a felhasználók többsége ezt mégis így
gondolja. Ugyanakkor a világ gazdasági egységesedésének jelei ellenére olyan jelentős
különbségek vannak, hogy aligha lehet a világ népességéról mint olyanról beszélni. A
népesedés földrajza és fejlődésének eltérő üteme sokkal fontosabbak, mint a globális
nagyság, amely az absztrakció körébe tartozik.
A nyugati népességfejlődésre 1974 óta az egy nőre jutó 2,1 gyermekes küszöb alatti
átlagos termékenység további csökkenésejellemzó. A szovjet birodalom összeomlása Európa
keleti felében is hasonló, de gyorsabb termékenységcsökkenésthozott. Ugyanakkoraz ENSZ
közepes előrejelzése 1995-tól kezdve egész Európára a termékenység növekedését ígéri.
Észak-Amerikában ugyancsak csökkenés tapasztalható az utóbbi évek termékenységében. Itt
egyébként a szcenáriók és a valóság eltérései nem nagy tömegű különbségeket takarnak a
2025-ig látható távlatban, hanem a közepes hipotézis megfelelő elméleti megalapozottságának
hiányát jelzik.
A fejlődő világra áttérve, a hatvanas évek elején Latin-Amerikában volt a leggyorsabb
a népesség növekedése, évi 2,8%-kal. Az ENSZ 1963-ban készített közepes előrejelzése a
kontinens népességszámát2000-re 638 millióban határozta meg, 1992-ben azonban már csak
523 milliót jelzett előre az évezred végére. A termékenység csökkenése tehát sokkal
gyorsabb volt, mint azt gondolták. A világ népességszámának alakulása szempontjából
azonban ennél sokkal fontosabbak az Ázsia keleti felében zajló változások, nem egyszerűen
azért, mert itt él a Föld jelenlegi népességének csaknem harmada, hanem azért is, mert
egyes országok modellül szolgálnak a demográfiai modernizációtól még távolmaradt
országok számára. A gazdaságilag fejlett Tajvan és Dél-Korea példája az alacsony
termékenységi modell megvalósulásában már elért olyan szegény országokat is, mint Kína,
Thaiföld és Indonézia. Különösen fontos ez Kína esetében. Az 1992-ben Bali szigetén tartott
Ázsiai és Csendes-óceáni népesedési konferencia résztvevői egyhangúlag elfogadták azt a
nyilatkozatot, amelyben 2010-ig a termékenységnek az egyszerű reprodukció szintjére
történő csökkenésést tűzik célul. Az ENSZ közepes előrejelzése azonban csak 2020-tól
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számol az ennek megfelelő értékkel. Hasonlóképpen elavult hipotézisekkel számol az ENSZ
előrejelzése a legszegényebb kontinens, Afrika esetében is. Aligha hihető, hogy az utóbbi
35 év 190 milliós növekedését 2025-ig további 800 milliós növekedés követhetné. Az
embereknek ugyanis élettérre és megfelelő forrásokra van szükségük az élethez, és adott
esetben ezért harcolni fognak egymással. Egyes frissen végzett vizsgálatok egyébként azt
mutatják, hogy néhány afrikai orszában (Kenya, Kamerun, Namíbia, Zambia, Zimbabwe)
jelentősen csökkent a termékenység, Nigériában pedig az 1991-ben végrehajtott első
megbízható népszámlálás a korábbi becslésekhez képest 35 millió fővel alacsonyabb
népességszámot mutatott ki.
A népesedés perspektívái nem választhatók el a kor gazdasági és politikai összefüggése
itől. A termékenység minden bizonnyal alacsony (sőt igen alacsony) szinten fog megálla
podni az egész Földön. Nem lesz itt 8,5 milliárd ember 2025-ben. Sokkal kevesebb lesz.
R.G.
DYSON, T.: Croissance démographique et disponibilités alimentaires dans le monde.
(Népességnövekedés és élelemezési lehetőségek a világon.) Revue internationale des
sciences sociales, 1994. szept. 427—445. p.
A tanulmány áttekintést ad az élelmiszerhiány területi megoszlására vonatkozóan
rendelkezésre álló világadatokról. Napjainkban a fejlődő országokban átlagosan minden
ötödik ember krónikusan alultáplált. A szerző vizsgálja az egy főre jutó élelmiszer-termelés
fejlődését, és megállapítja, hogy bár ez globálisan felülmúlja a népesség növekedésének
ütemét, a világ egyes régióiban nyugtalanító tendenciák tapasztalhatók az utóbbi években.
Az éhezés által leginkább sújtott területek Dél-Ázsia, elsősorban az indiai szubkontinens,
valamint Afrika nagy része. Itt az étkezés rendkívül szegényes mind a változatosság, mind
a minőség, mind pedig a tápérték szempontjából. Olyan nagy népességű országok, mint
Egyiptom vagy Bangladesh, jelentős élelmiszersegélyre szorulnak, Afrika Szaharától délre
élő népeinek egyre nagyobb hányada pedig kifejezetten csak az ilyen segélyek révén tud
fennmaradni. Számos esetben a népességnövekedés gyors üteme az egyik fő akadálya az
élelmiszer-termelés és -fogyasztás javulásának..
A tanulmány ezt követően részletesen elemzi e probléma fő összetevőit — politikai
instabilitás, a mezőgazdasági területeken élők helyzete, a nemek és a jövedelmi szint alapján
történő diszkrimináció stb. —, amelyek a különböző országokban eltérő mértékben járulnak
hozzá az élelmiszer-ellátás bizonytalanságához. A szerző a következő 30 évben várhatóan
tovább növekedő élelmiszerigény kielégítésére vonatkozó, alapvetően bizakodó prognózisát
néhány komoly fenntartással árnyalja. Először is a korlátozott élelmiszer-fogyasztás
valószínűleg az emberiség egyre nagyobb hányada számára lesz jellemző. Másodsorban a
fokozódó élelmiszerigény kielégítése minden bizonnyal csak a segélyezés és a nemzetközi
árucsere növekedésével lesz megoldható. Harmadsorban a világ egyes régióiban az
élelmiszer-termelés növelése súlyos környezeti károkat fog maga után vonni. Negyedszer,
az élelmiszer-termelő szektorba a jövőben az eddigieknél sokkal többet kell befektetni. Végül
pedig nem kívánatos, sőt veszélyes lenne, ha az élelmiszer-termelés növekedését kizárólag
a piaci mechanizmusok működésére bíznák. Kiemelt fontosságú például, hogy intézményes
megoldás szülessen a minimálisan szükséges élelmiszer-mennyiségek biztosítására a
nélkülözők számára.
R.G.
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DYSON, T.: Population Growth and Food Production: Recent Global and Regional Trends.
(Népességnövekedés és élelmiszer-termelés: jelenlegi általános és regionális trendek.)
Population and Development Review, 1994/2. 397—411. p.
Nem Malthus foglalkozott először a "kevés a fóka, sok az eszkimó" fogalmával, viszont
róla nevezik ma is neo-malthusiánusoknak azokat, akik a népesség és az élelem egymáshoz
viszonyított arányában keresik az emberiség jövőjének megoldását, és e problémát
meglehetősen lehangoló perspektívában vizsgálják.
Ezt a témát jáija körül e cikk szerzője is, éspedig a legnagyobb sugarú körtől indulva,
befelé szűkítve a köröket. Az ENSZ népesedés és a FAO élelmiszer-termelési adataiból
világviszonylatú mérlege ismertet. A globális trendeket az egy főre jutó gabonatermelés
idősoraival mutatja be az 1950—1992 időszakra — ötéves mozgó átlagokkal is. Eszerint az
utolsó évtized során tapasztalható ugyan bizonyos csökkenés, de a szerző szerint ez nem
igazolja azt az aggályt, hogy a termelés nem fog tudni lépést tartani a népesség növekedé
sével.
Többet mondanak az adatok régiók szerinti vizsgálatában — noha a táblákat többnyire
csak földrészenként, ill. nagyobb régiók szerint ismerteti. A szövegben azonban a kört
tovább szűkítve a szerző megkülönbözteti az önellátó, az importra szoruló, illetve a
"fölösleget-termelő” vagy "raktározó" országok csoportjait. Itt lép be az ellátás témakörébe
a kereskedelem, az árak, a piac, a fizetőképes kereslet, sőt az exportáló, tehát többletet
termelő országok belgazdasági és belpolitikai gondja. A "megfelelő áron" el nem adható
túltermelés akadályozása céljából jelentős méretű területeket vonnak ki a gabonatermelésből;
a mezőgazdasági népesség szociális támogatása és a külkereskedelmi helyzet javítása
érdekében egyes országok támogatást adnak az agrártermelésnek, egymás ellen pedig
védővámokkal élnek. Itt ismerteti azután a behozatalra szoruló országok gondjait, ahol a
természeti körülmények (aszály), a politikai viszonyok, átalakulások, háborúk, a népesség
nagyarányú növekedése stb. miatt valódi válsághelyzet alakul(t) ki.
A gabonafélék fogyasztása azonban az ember kalóriaszükségletének mintegy a felét teszi
ki. A termelés egy része viszont hústermelést szolgál. A FAO és más szervezetek ezért
keresik egy tágabb értelemben vett élelmiszer-termelés — és fogyasztás — mérésére alkalmas
módszer, bizonyos indexek kidolgozását. Egy ilyen összehasonlító táblát is közöl a cikk,
azzal a megjegyzéssel, hogy az ott alkalmazott Laspeyres-módszer azonban inkább
tájékoztató jellegű mutatókat eredményez, semmint pontos megállapításokat tesz lehetővé.
Létező valóságként ismerve el a világméretű éhezés jelenlegi problémáját, megemlíti azt
is, hogy ez nem elsősorban a népességnövekedéseredménye, s megoldása nem várható teljes
mértékben az egyes tényezők jelenlegi és várható alakulásának befolyásolásától. A teljesség
igénye nélkül sorol példákat mind a termelés, mind a fogyasztás változásainak és
változtatásának lehetőségeire. Következtetése szerint — melyek azon alapulnak, hogy az
élelmiszer-termelés az utolsó évtizedben alig csökkent a népességnövekedéshezviszonyítva
felhívja a figyelmet arra, hogy — szemben a neo-malthusiánusok borúlátó véleményével —
nagyon széles körű, ugyanakkor nagyon alapos vizsgálatokat érdemes végezni a jövő jobb
kialakítására. Ehhez segíthet hozzá a "Megjegyzések" számos hivatkozása és kritikus
forrásmegjelölése, ami a témával foglalkozókat — a cikkben ismertetteknél jobban
buzdíthatja kevésbé borúlátó aktivitásra.
H.L.
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EBERSTADT, N.: Demographic Shocks After Communism: Eastern Germany, 1989—93.
(Demográfiai megrázkódtatásoka kommunizmus után: Kelet-Németország, 1989—93.)
Population and Development Review, 1994/1. 137—152. p.
A berlini fal leomlása óta Kelet-Németország népesedési helyzetét hirtelen és rendkívüli
megrázkódtatások érték. Mondható, hogy ezek a társadalmi megbolydulást és széles rétegek
számára az anyagi körülmények érzékelhető romlását is tükrözik.
Egyik népmozgalmi jelenséget már számosán ismertették: több mint egymillió ember
vándorolt Nyugatra. Drámainak tűnhet ez, de még alapvetőbb változásokat tapasztalhatunk
a termékenység, házasodás és halandóság trendjében. E cikk ezekkel foglalkozik.
A nyers születési arány 1980-tól 1993-ig 14,6-ról 5,1-re csökkent. A meredek zuhanás
1989-ben kezdődött és 1993 elején már fele sem volt Nyugat-Németország közismerten
alacsony termékenységi mutatójának. Az efféle drámai csökkenéseknek megfelelő
hasonlóságok mind katasztrófákhoz, ínséghez kötődnek. Minek tulajdonítható az NDK-beli
változás? Mint a termékenység vizsgálata során általában, itt is könnyebb megtalálni a
közvetlenül ható tényezőket, mint az azok mögött rejlő okokat. Területileg és időben bontott
elemzés alapján a "fordulópont" 1989-re esik, ami a politikai fordulóponttal és a tömeges
kivándorlással esik egybe. A "technikai" tényezők között az abortusszal kapcsolatban a cikk
meglepőnek találja, hogy bár az NDK-ban legális volt a művi terhességmegszakítás, éppen
a változás idején azok száma 40%-kal csökkent, viszont nőtt azok aránya az élveszületésekhez viszonyítva.
A népesség korösszetétele, illetve a szülőképes korú nők korspecifikus termékenysége
vizsgálata nyilvánvaló számokkal (és beszédes ábrával) bizonyítja, hogy a szülések számának
csökkenését nagyban indokolja a 18—25 éves nők egy részének kivándorlása, de a csökkenés
4/5-e a gyermekvállalási magatartás radikális változásának tudható be.
Az NDK korsepcifikus termékenysége alakulásának megfelelő teljes (befejezett)
termékenység a reprodukcióhoz szükséges 2,07 helyett 1989-ben 1,57 volt, ami 1991-re
0,98-ra esett vissza. Ezen belül is a 25—34 évesek befejezett termékenysége e két év alatt
több, mint 45%-kal csökkent.
Talán meglepő, hogy az anyák családi állapota szerinti adatok alapján a születési arány
csökkenésén belül (56%) a házasságon kívül születettek száma 45%-kal, a házasságon belüli
születetteké 62%-kal csökkent. Ennek megfelelően 1992-ben a házasságon kívüli születések
aránya az összes születések 42%-a. (Nyugat-Németországban az utóbbi években ez 12%
körül van.) Megemlíti a cikk, hogy míg az NDK pronatalista politikája támogatta az
egyedülálló szülőket, 1989 után a gazdasági szabályozók a kétszülős családoknak igyekezett
kedvezni, de ezt — a jelek szerint — a házaspárok nem hasznosították.
A fenti megállapításokkal összhangban mutat rá a cikk a nupcialitás csökkenésére is,
kiemelve a gazdasági, pénzügyi változások szerepét a "szocialista piacgazdaságra" való
áttérés során. Az élettársi kapcsolat gyakorlatának terjedése szinte világjelenség; néhány
nemzetközi adat összehasonlítása alapján azonban a cikk szerint Kelet-Németország e téren
is "vezet".
Kelet-Németország hirtelen politikai és gazdasági változásának visszhangja érzékelhető
a halandóság alakulásában is. Míg az újszülöttek, valamint a népesség 65 évesnél idősebb
rétegeiben a továbbélési valószínűség javult, az összes többi korcsoport halandósága
jelentősen romlott — a 15—44 éveseké néhol 30%-kal is. Az elemzés során két kérdés merül
fel: 1. valóban megbízhatóak-e a közölt adatok, avagy bizonyos statisztikai manipulációt is
rejtenek?; 2. ha ezek a trendek hitelesek, vajon nem a szelektív migráció erős hatását
tükrözik-e?
Szerző az első kérdésre azt válaszolja: annak ellenére, hogy a korábbi kivándorlási
statisztikák rejthetnek bizonyos alábecslést, maguk a korspecifikus halandósági adatok —
sajnos — teljesen reálisnak tűnnek.
A második kérdésre a válasz összetettebb; bár a szelektív migráció hozzájárulhatott a
trendek alakulásához, nyilván nem játszott döntő szerepet abban. Részletesebb haláloki
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vizsgálatok adhatnának pontosabb képet a háttérben rejlő okokról. (Szív- és érrendszeri
betegségek, balesetek, cirrózis? ... )
Szerző konklúziója: az NDK demográfiai adatai megrázkódtatást tükröznek, és arra
ösztönöznek, hogy a gazdasági adatok, valamint az általános változások és az anyagi jólét
alakulásának vizsgálata során mindezeket a tényezőket hangsúlyosabban vegyék figyelembe!
H.L.
MEIL LANDWERLIN, G.: L ’évolution de la politique familiale en Espagne. (A családpolitika
alakulása Spanyolországban.) Population, 1994/4—5. 959—984. p.
A tanulmány a spanyol családpolitika elemzését adja a kezdetektől napjainkig, elsősorban
gazdasági szempontból. A vizsgált időszakot alapvetően két részre bontva, a Franco-féle
diktatúra korporációs majd kapitalista szakaszában, ill. az 1976-tól kialakult demokratikus
rendszerben vizsgálja. A családpolitika ugyanis szorosan kötődik az országban végbement
gazdasági, szociális és politikai átalakulásokhoz. A szociális védelem terén mutatkozó űrben
a kezdeti időszakban egyszerre szolgálta a diktatúrát támogató társadalmi csoportok
ideológiáját és a rendszer legitimációját. Célja az volt, hogy visszaállítsa a társadalmi rend
alapjának tekintett hagyományos család presztízsét. Ugyanakkor el kellett viselnie egy drákói
bérpolitika következményeit, olyannyira, hogy az, amit eredetileg a dolgozók jövedelmét
javító intézekedésnek szántak, végül a bérek jelentős csökkenését némileg ellensúlyozó, azaz
a nagymértékű elszegényedést enyhítő eszközzé vált csupán. Ebben az értelemben a
családpolitika a Franco-rendszer első éveiben a gyors tőkefelhalmozás egyik alappillére lett.
Ezért aztán a hatalmas ellentmondások ellenére sem történtek más irányú intézkedések a
nacionalista-szindikalista modell kifulladásáig, amikor is az ötvenes évek végén elkezdőd
hettek a kapitalista fejlődés intézményes alapjainak létrehozásához szükséges átalakulások.
A hatvanas évek gazdasági és társadalmi modernizációja során nem módosult a családpolitika
jellege, de a segélyek nagysága jelentősen csökkent.
A radikális változást a demokratikus fejlődés hozta meg a hetvenes évek második
felében. Megszűnt a hagyományos családmodell kötelező jellege, az új törvényekkel
legalizálták a családi élet formáinak pluralizmusát, a családi terhek kérdésepedig a pénzügyi
szabályozás hatáskörébe került a különféle családi állapotok egyenjogúsága mellett. Ez a
változás, amelyre a direkt segélyek megszűnése és a pénzügyi támogatások gyengesége volt
jellemző, végsősoron odavezetett, hogy a gyermekkel kapcsolatos kiadások egyéni
problémává váltak, a családpolitika sajátosságai pedig elmosódtak egy szegénységi
politikában. A családpolitika tehát a család intézményének védelmét jelentő koncepciótól
eljutott a társadalom leggyengébb tagjai, így pl. a nők védelmét célzó politikához. Ennek
érdekében az egymást követő szocialista kormányok a nők esélyegyenlőségét megvalósító
intézekedéseket helyezték előtérbe, különösen a munkavállalás terén, ugyanakkor figyelmen
kívül hagyva az anyaság és a munkavégzés összehangolásának problémáját.
R.G.
COURBAGE, Y. : Évolution démographique et attitudes politiques en Syrie. (Népességfej
lődés és politikai attitűdök Szíriában.) Population, 1994/3. 725—750. p.
A szíriai népesedéspolitika többször válaszút elé került a népességnövekedést célzó
pronatalista, valamint a termékenység visszafogását pártoló irányzatok között. A lakosság
számának növelése azt a szándékot tükrözte, hogy emelni kell egy ilyen számos agressziót,
területi veszteséget szenvedett nemzet presztízsét. Az ottomán birodalom felbomlása óta
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Szíria területe minden égtáj felé csökkent, de az országot vezetői, a gazdasági forrásokhoz
viszonyítva, alulnépesedettnek tartották.
Az 1970-es népszámlálás adatai viszont már arra utaltak, hogy a népesség növekedése
a tervezettnél sokkal gyorsabb, és ez árnyaltabbá tette a népesség növekedését minden áron
támogató szándékot. A tervek készítői olyan népesedéspolitika megvalósítását javasolták,
amely közvetett intézkedésekkel, számszerű célok kitűzése nélkül, a gazdasági növekedés,
a nők iskoláztatása és foglalkoztatása révén oldaná meg a megfelelő családnagysági modell
érvényesülését. Azonban a gazdasági mechanizmus és a szíriai társadalom korszerűsödése,
a kötelező és ingyenes oktatás általánossá válása ellenére a termékenység 1970 és 1991
között a nők iskolai végzettségének növekedése mellett is nőtt, majd 1986-ig magas szinten
stabilizálódott. A termékenység csökkenését ugyanis csak a nők közéleti szerepvállalásának
és foglalkoztatásának előmozdításával lehetett volna elérni, a szíriai társadalom és állam
azonban máshogy döntött: a derűlátó előrejelzésekkel szemben a munkavállaló nők aránya
csökkent.
A nyolcvanas évek közepétől új jelenségek tapasztalhatók a termékenységi magatartás
ban. A házasságkötési életkor emelkedett, és terjed a fogamzásgátló eszközök használata.
A gyermekvállalási hajlandóság csökkenését indokolja a termelés, főként a mezőgazdasági
termelés visszaesése, valamint a háztartások jövedelmeit megcsapoló elvonások növekedése
is. A nők erősebb késztetést éreznek a munkavállalásra, és a szüléseket szakmai ambíciókkal
összhangban tervezik meg. Megnövekedtek a gyermeknevelés, ill. oktatás költségei is. A nép
reagálása a kedvezőtlen gazdasági körülmények kialakulására talán az állam számára is
igazolja, hogy nem csupán a népesség nagysága fontos.
R.G.
FRIEDMAN, D .—HECHTER, M.—SATOSHI KANAZAWA: A theory o f the value o f children.
(A gyermek értéke: egy új elmélet.) Demography, 1994/3. 375—401. p.
Mi indítja az embereket arra, hogy gyermekek nemzésére vállalkozzanak? A kérdésre
válaszolni próbáló elméletek két nagyobb csoportba sorolhatók. Egyik részük a kulturális
tényezők szerepét hangsúlyozza, másik részük ezzel szemben a családalapítás előtt álló párok
gazdasági megfontolásait állítja előtérbe.
A termékenység gazdasági jellegű elméleteinek lényeges vonása, hogy a gyermeket olyan
ún. instrumentális értéknek tekintik, ami csupán azért kívánatos az egyének számára, mert
elősegíti más, fontosabb célok elérését. Az értékeknek ez a fajtája megkülönböztetendő
azoktól az ún. immanens értékektől, amelyek vonzereje önmagukban van, nem pedig abban,
hogy eszközként szolgálnak valami máshoz.
A gyermeket pusztán instrumentális értéknek tekintő felfogás alkalmas arra, hogy
megmagyarázza a termékenység szintjének a fejlett ipari országokban általánosan tapasztalt
csökkenését. Azt azonban már nem képes megmagyarázni, hogy ez a csökkenés miért nem
teljes, vagyis miért akadnak még mindig párok, akik utódok nemzésére vállalkoznak. A
gazdasági jellegű elméletek szemszögéből ez a döntés irracionális, hiszen napjainkban a
gyermekek nettó instrumentális értéke negatív, azaz a gyermek ma többe kerül, mint
amennyi hasznot hajt.
Ahhoz, hogy a gyermeket vállaló családok látszólag irracionális döntését megmagyaráz
hassuk, új megközelítésmódra van szükség: arra, hogy a gyermekben ne pusztán
instrumentális, hanem immanens értéket is lássunk, vagyis a gyermekvállalást ne úgy
tekintsük, mint ami csupán egy másik, fontosabb cél elérésére irányul, hanem úgy, mint
aminek a vonzereje önmagában van.
De milyen immanens értéke lehet egy gyermeknek a szülők számára? A tanulmány
szerzői szerint a gyermekvállalás mindenekelőtt a bizonytalanság csökkenését szolgálja; az
utódok nemzésével a családok egy olyan "előre megírt" életpályát igyekeznek kialakítani
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maguknak, amelyet — mint egy kitaposott ösvényt — bejárva jelentős részben függetlenné
válhatnak a kiszámíthatatlan jövőtől. És valóban: mihelyt egy gyermek világra jön, a szülők
további élete jelentős részben meghatározott — a gyermeknevelés egymás utáni állomásai
jórészt megszabják az események későbbi menetét.
Ez az elmélet kétségkívül tetszetős; kérdés azonban, igaz-e. Erre a kérdésre a tanulmány
szerzői az elméletből levezethető tapasztalati következmények empirikus ellenőrzésével
igyekeznek válaszolni. Önálló adatgyűjtésre és elemzésre nem vállalkoznak; ehelyett a
korábban mások által elvégzett kutatásokat tekintik át.
A tapasztalati következmények kiválasztásánál abból a megfontolásból indultak ki a
szerzők, hogy amennyiben elméletük helytálló, akkor a gyermekvállalási hajlandóság
azoknak a körében a legnagyobb, akiknek az élete leginkább bizonytalanságokkal terhes, ill.
akik legkevésbé rendelkeznek más eszközökkel a bizonytalanság csökkentésére. Ilyen
csoporotot alkotnak azok, akikneka házasságát válás fenyegeti (pl. a fiatalon házasodok vagy
a heterogám kapcsolatra lépők, azaz a vallási, etnikai, anyagi vagy más szempontból "túl
messzire” házasodok). Egy másik ilyen csoport azoké, akik nem rendelkeznek stabil
munkahellyel, ill. jó, ígéretes előmeneteli lehetőségekkel. Végül egy harmadik csoportba
azok tartoznak, akik a szülői családoktól nem számíthatnak anyagi és érzelmi támogatásra,
akik tehát magukra maradnak problémáikkal. Amennyiben az elmélet helyes, akkor
mindezekben a társadalmi csoportokban az átlagosnál nagyobbnak kell lennie a gyermekvál
lalási kedvnek. A szakirodalom áttekintése nyomán a szerzők megállapítják, hogy a
rendelkezésre álló adatok jórészt alátámasztják elméletüket.
M.F.
OPPENHEIMER, V.K.: Women's Rising Employment and the Future o f the Family in
Industrial Societies. (A nők foglalkoztatottságának növekedése és a család jövője az ipari
társadalmakban.) Population and Development Review, 1994/2. 213—342. p.
Az USA-ban és a nyugat-európai fejlett ipari államokban a házasodási és termékenységi
magatartás tekintetében az utóbbi 15—20 évben tapasztalt drámai változások számos
demográfust és szociológust késztettek az okok és összefüggések vizsgálatára és elméleti
felállítására. Szerző a gazdasági függetlenség hipotézisét négy fő kérdés köré csoportosította
kritikus elemzésében.
Történetileg hogyan alakult a házas nők munkaerőben való részvétele, a házasodás, válás
és termékenység viszonya? Válaszul ábrákon is bemutatja a befejezett termékenység és a
foglalkoztatottság görbéit. Eszerint a fehér nők termékenysége legalább 1800 óta csökken,
és az űn. baby boom viszonyai "kilógnak" a sorból, és nemigen tekinthetőek egyébnek, mint
a "nyugati nosztalgia klasszikus családmodelljének". Itt tér ki olyan kérdésekre is, mint az
USA népességének regionális és származásbeli különbségeire, és az újabb bevándorlások
miatti strukturális változásokra. A második gondolatkör, ami a nők gazdasági függetlenségi
törekvéseivel igyekszik magyarázni a házasodási trendeket. Késleltetett házasodás, vagy
házasság-ellenesség? Van-e különbség e kettő között; vonatkozik-e ez az észlelt változások
többségére; mire mutat a házasságon kívüli együttélés a nupciaütás szempontjából; mire
utalnak a magatartás-vizsgálatok a házasság kívánatosságának szubjektív megítélése
tekintetében?
A továbbiakban több mint 30 oldalon át mikroszinten is vizsgálja az empirikus adatok
alapján a családon belüli nemek szerinti munkamegosztás változásának hatásait a család
jövőjére. Kohorsz alapján többek között az iskolázottság hatásait és a család anyagi
helyzetének alakulását mutatja be, felvillantva a pozitív eredmények lehetőségeit is.
Helyteleníti azt a szemléletet, miszerint a család válságának fő oka a nők házon kívüli
munkavállalása. Véleménye szerint a házastársak közötti kölcsönös függés nyereség lehet a
család egésze számára is. Figyelembe kell venni és alaposan vizsgálni az egyéb tényezőket
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is, mint például a férfiak gazdasági helyzete, továbbá a munkaerőpiacon a magasabb
képesítésű munkaerő iránti igény.
Különösen hosszabb távon megfontolt családi és társadalmi stratégiára van szükség,
erősebben kollaboratív modellre ahhoz, hogy a társadalmi-gazdasági homeosztázist, a belső
és külső körülményekhez való alkalmazkodóképességet fenn lehessen tartani.
Kétségtelenül nehéz idők járnak a család intézményére az USA-ban (is), azonban Mark
Twaint más szavakkal idézve: az ipari országokban a család-rendszer haláláról szóló
jelentések erősen el vannak túlozva!
H.L.
STÖRTZBACH, B.: Deutschland nach der Vereinigung — Meinungen und Einstellungen zu
Familie, Kindern und zur Familienpolitik in Ost und West. (Németország az egyesítés
után — vélemények, felfogások a családról, a gyermekről és a családpolitikáról Keleten
és Nyugaton.) Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 1993—94/2. 151—167. p.
A Szövetségi Népességtudományi Intézet egy európai felméréshez kapcsolódva 1992-ben
vizsgálatot végzett, amelynek tárgyát a népesség családhoz való viszonya és a családot érintő
intézkedésekkel kapcsolatos elvárásai képezték. A reprezentatív vizsgálat alkalmával 10 ezer
20—39 éves német férfi és nő véleményét kérdezték meg a témakörrel kapcsolatban. A
megkérdezettek egyik fele a régi szövetségi területen, másik fele az egykori NDK területén
lakott. Lehetőség nyílt tehát arra, hogy feltárják a nyugati és a keleti országrész lakossá
gának a vizsgált kérdésekről vallott nézeteiben fellelhető azonosságokat és különbségeket.
Az előzményeket illetően meg kell jegyezni, hogy hosszabb távon mindkét országrészben
végbement a születésszám visszaeséseés az elöregedés folyamata. Az egykori NDK területén
az 1970-es években követett pronatalista népesedéspolitika ugyan a születések számának
átmeneti emelkedését idézte elő, amelyet a későbbiekben viszont rohamos csökkenés váltott
fel. Az átmenettel összefüggő bizonytalanság, társadalmi és gazdasági feszültségek
bizonyosan szerepet játszottak abban, hogy az egyesülés után a születésszám az új szövetségi
tartományokban még alacsonyabb szintre süllyedt, mint a régiekben. A házasságkötések
gyakorisága tekintetében hasonló tendencia figyelhető meg, amely ugyancsaka jelzett okokra
vezethető vissza. Az egykori NDK területére jellemző továbbá a válással végződő
házasságok viszonylag magas aránya. Az élettársi kapcsolatban élők hányadának növekedése
az elmúlt évtizedekben általános jelenség volt. Az 1991. évi mikrocenzus eredményei arra
vallanak, hogy az együttélésnek ez a formája elterjedtebb az új tartományokban. A családok
életviszonyait a keleti területen befolyásolta, hogy a nők sokkal nagyobb része folytatott
kereső tevékenységet, mint a régi NSZK-ban.
A felmérés alkalmával elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy az interjúban
részt vevő személyek miben látják a születésszám visszaesésének a magyarázatát. A nyugati
és a keleti tartományokban élők között a válaszokban karakterisztikus eltérések mutatkoztak.
Az előbbiek nagyobb arányban emelték ki a kényelmesebb életvitelre, a függetlenségre, az
önmegvalósításra irányuló törekvéseket, az utóbbiak inkább a bizonytalan gazdasági
helyzetre, a jövőtől való félelemre és a gyermeknevelés magas költségeire hivatkoztak.
A következő kérdés arra irányult, hogy a gyermekek akadályozhatják-e az alapvető
életcélok megvalósítását. A korábbi NSZK területén élők ilyen vonatkozásban kedvezőbb
választ adtak, vagyis az élet fontosabb területein kevésbé ítélték hátráltató tényezőnek a
gyermekek nevelésével kapcsolatos feladatokat, mint az egykori NDK lakói. Ezzel szemben
a családi élet, a szülő-gyermek kapcsolat értékeihez való viszonyt tudakoló kérdésre a keleti
tartományokban lakók mutattak pozitívabb beállítottságot.
A vizsgálat a kereső tevékenység és az anyaság összeegyeztetésének a problémájára is
kiterjedt. Ebben a vonatkozásban úgy tűnt, hogy az egykori NDK női népességében a kereső
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tevékenységre irányuló nagyobb hajlandóság még mindig fennáll, és ez a gyermek nevelése
mellett munkát vállalók magasabb hányadában is kifejezésre jut.
A jelenlegi kormányzat családpolitikai intézkedéseinek hatékonyságát a megkérdezettek
meglehetősen kétségesnek látják. A többség mind a nyugati, mind a keleti területeken
különösen azokat a feltételezéseket utasítja el, amelyek szerint családpolitikai intézekedések
bármilyen módon ösztönözhetnék a házaspárokat több gyermek nemzésére. Végül arra a
kérdésre, hogy a jövőben milyen családpolitikai intézkedéseket tartanának hasznosnak, a
nyugati tartományok lakói sokkal differenciáltabb válaszokat adtak, mint a keleti
tartományokban élők. Az előbbiek például kevésbé tartják fontosnak a tanulók iskolaidőn
kívüli és szünidei ellátását szolgáló intézményrendszer bővítését, viszont súlyt helyeznek a
gyermekes családok adócsökkentésére, a lakáskörülményeinek javítására. Az utóbbiak
gyakorlatilag a támogatás minden lehetséges formáját szinte egyöntetűen igénylik.
A felmérés eredményei — többek között — arra is felhívják a figyelmet, hogy bár
Németország egységesítése jogi értelemben befejezett tény, a negyven éves különállás
következményei az emberek felfogásában, gondolkodásmódjában még erősen kifejezésre
jutnak.
F.J.
GU1BERT-LANTOINE, C.—LER1DON, H.—TOULEMON, L. — VILLENEUVE- GOKALP, C.:
La cohabitation adulte. (A felnőttek élettársi kapcsolata.) Population & Sociétés, 1994.
szept. 1—4. p.
Az 1970-es években a fiatalok körében egyre gyakoribbá vált a házasságkötés nélküli
együttélés. A párkapcsolatoknak ez a formája akkor általában még átmeneti állapotnak volt
tekinthető. Tíz évvel később azonban az élettársi kapcsolat az életközösség kialakításának
leggyakoribb formájává Vált, amint azt az INED 1986. évi felvétele kimutatta. Az ilyen
együttélések átlagos időtartama meghaladta a két évet, és a belőlük született gyermekek
száma gyorsan nőtt. Az 1994-ben végrehajtott családi állapot felvétel az 1986-ossal
összehasonlítva azt igazolja, hogy a házasság nélküli együttélés egyre teijedő életmóddá vált
a 25 éven felüli felnőttek körében is, akár egy vagy több gyermek születésének vállalásával.
A 20—49 év közötti férfiak és nők csupán fele él házasságban. Ez az arány 8 évvel
ezelőtt még kétharmados volt. A házasság tehát ma már nem kizárólagos formája a tartós
együttélésnek, bár aránya a felsőbb korcsoportok felé haladva egyre inkább nagyobb. 30
évtől lefelé csökken a párkapcsolatokban együttélők aránya, ezen belül azonban itt jóval
többen élnek élettársi közösségben, mint házasságban. A 35 éven felülieknél egyre több a
házasság megszűnése után egyedülállóvá vált személy. Ugyanakkor kis számban az is
előfurdul, hogy párkapcsolatban együttélőknek vallják magukat olyanok, akik nem laknak
állandóan együtt. Egy részük foglalkozási vagy családi meggondolások miatt még másik
lakóhelyét is megtartja.
Ami a házasságok és élettársi kapcsolatok stabilitását illeti, az 1986. évi felvételnél a
40—44 év közötti nők és férfiak 83, ill. 82%-a első házas- vagy élettársával élt együtt, ill.,
csak egyszer élt házasságban vagy élettársi kapcsolatban. Ugyanez 1994-ben már csupán a
férfiak 74, a nők 80%-ára igaz. A házasságok vagy élettársi kapcsolatok törékenységét
mutatja, hogy a 35—39 éves férfiak csaknem negyede legalább két ilyen kapcsolatban élt.
Ugyanakkor a 40—44 éves korcsoportban az egyedül élők aránya 50%-kal nőtt, miközben
a nőtlenek és hajadonok aránya változatlan maradt.
A fiatalkori együttélések korábbi időszakában a gyermek születése sok esetben
házasságkötésre ösztönző tényező volt. Ma, a felnőttkori élettársi kapcsolatok elterjedésével
a szülők már nem feltétlenül érzik a házasságkötés feltétlen szükségességét az egy vagy több
gyermek felneveléséhez. Míg a két felvétel között eltelt időszakban a házas termékenység
alig változott, a hajadonok főként az élettársi kapcsolatban élők szülési hajlandósága
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másfélszeresére nőtt. Mindez a nyolcvanas években tapasztalt tendenciák folytatódását
mutatja.
R.G.
MAXWALD, R. : Vergleich der Lebenserwartung in den lndustrielandern 1965—1991. (A
születéskor várható élettartam összehasonlítása az iparilag fejlett országokban 1965 és
1991 között.) Statistische Nachrichten, 1994/4. 294—303. p.
Az 1960-as évek közepe táján a születéskor várható élettartam tekintetében a világ még
távolról sem vált ketté oly mereven "nyugati" és "keleti" tömbre, ahogyan az napjainkban
megfigyelhető. Bár az egykori szocialista országok már ekkor is többnyire a rangsor második
felében foglaltak helyet, Bulgária és az NDK pl. még megelőzte az NSZK-t és Ausztriát,
Csehszlovákia és Lengyelország pedig a finneket és a portugálokat.
Az 1990-es évek elejére alaposan módosult a kép. Az egyes országokban más-más
irányban és mértékben változott a halandóság szintje, s ennek következtében nőttek a
különbségek az államok között. Míg 1965—69-ben a legalacsonyabb várható élettartammal
rendelkező Portugália "csupán" 8 évvel maradt el a listavezető Svédország mögött addig
1991-ben a rangsor elején álló Japán és a listát záró Szovjetunió adatai között már 10 és fél
év az eltérés.
Az egyes országok említett eltérő irányú és mértékű fejlődése lényegében a nyugati és
a kelet-európai államok fokozatos eltávolodását jelentette egymástól. Miközben ui. Nyugaton
jelentősen emelkedett a születéskor várható élettartam, addig a keleti régióban folytatódott
a korábbi évek stagnálása, sőt még csökkenés is előfordult. A nyugati országok közül
általában azokban volt a legnagyobb az élettartam emelkedése, amelyek másfél évtizeddel
korábban aránylag hátul helyezkedtek el a ranglistán. így pl. a hatvanas években még
sereghajtó Portugáliában a növekedés mértéke több mint 7 év volt, míg az akkori listavezető
Svédországban, ill. Norvégiában az emelkedés a 4 évet sem érte el. Fontos kivétel e
"szabály" alól Japán, amely már 1965 tájékán is a középmezőnyben foglalt helyet, s ahol e
viszonylag kedvező pozíció ellenére igen látványosan több mint 8 évvel nőtt a várható
élettartam. E rendkívüli fejlődésnek köszönhetően az ázsiai szigetország lakói ma már
átlagosan közel 80 évig élnek, ami jelenleg a legmagasabb szint a világon.
A kelet-európai térség országainak nem sikerült lépést tartaniuk a fejlett nyugati
államokkal. Egyedül Jugoszláviában volt jelentősebb mértékű (közel 5 éves) az élettartam
növekedése, a többi országban ez általában 2 év alatt maradt, a Szovjetunióban pedig
egyenesen csökkenés mutatkozott. Különösen kedvezőtlenül alakult a férfiak halandósága:
miközben a nők élettartama — ha igen szerényen is, de — tovább emelkedett (kivéve a
Szovjetuniót, ahol itt is visszaesés következett be), addig az "erősebb nem" várható
élettartama négy országban is alacsonyabb volt a 90-es évek elején, mint másfél évtizeddel
ezelőtt. E tekintetben Magyarországé az elsőség kétes értékű dicsősége: hazánkban az 1960as évek derekához viszonyítva csaknem 2 évvel esett vissza a férfiak születéskor várható
élettartama.
M.F.
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KYTTR, J .—PRSKAWETZ, A.: EntwicklungderLebenserwartungim Rentenalter Epidemiologische Szenarien unter der Annahme "Verzögerter" Mortalität bei Ausgewählter
Todesursachen. (A várható élettartam jövőbeni alakulása az osztrák és német időskorú
népességben.) Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 1993—94/2. 189—202. p.
Az időskorúak várható élettartamának alakulása két szempontból is fontos a társadalom
politika számára. Az élettartam meghosszabbodásaegyrészt jelentősen növeli a nyugdíjkiadá
sokat, másrészt fokozott terheket ró az egészségügyi ellátásra és az idősek gondozásában
részt vevő családokra. Mindez indokolja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kutatók
tesznek az öreg korban még várható életévek számának minél pontosabb előrejelzésére.
Tanulmányukban a szerzők egy olyan előrejelzési módszert ismertetnek, amely a krónikus
betegségekből eredő halálozás időbeli kitolódásának a felismerésén alapul. Az eljárást az
osztrák és a német időskorú népesség adatainak felhasználásával mutatják be.
A módszer elméleti hátterét az ún. epidemiológiai átmenettel kapcsolatos vizsgálódások
eredményei alkotják. A kutatók kezdetben három szakaszt különböztettek meg a halandósági
viszonyok alakulásában: az első periódust a járványok és éhínség okozta magas halandóság
jellemezte; ezt követte az időről időre rendszeresen fellépő halálozási csúcsok eltűnése és
általában a halandóság szintjének fokozatos csökkenése; végül a harmadik szakaszban az akut
megbetegedések szerepét mindinkább a különféle civilizációs betegségek vették át, a
halandóság mértéke pedig egy viszonylag alacsony szinten stabilizálódott.
Az 1970-es és az 1980-as évek fejleményei azonban megkérdőjelezték e három szakaszos
elmélet érvényességét. Míg ui. az elmélet alapján a várható élettartam stagnálására lehetett
számítani, addig a valóságban annak további jelentős emelkedése volt tapasztalható. Ennek
alapján egészítették ki a kutatók a három periódust egy negyedikkel, amelyet szintén a
civilizációs betegségek uralma jellemez, e betegségek azonban — az orvosi ellátás fejlődése
következtében — egyre későbbi életkorban vezetnek csak halálhoz.
A szerzők által alkalmazott módszer úgy veszi figyelembe a halálozásnak ezt az időbeli
kitolódását, hogy egy meghatározott életkor halálozási arányszámának előrejelzésekor
valamely korábbi életkor megfelelő adatát veszi alapul. Ennek az eljárásnak az alkalmazá
sával a szerzők három különböző prognózist — egy "optimistát", egy "pesszimistát" és egy
"közepest" — készítenek az 1991 és 2010 közötti időszakra. Az eredmények alapján a fenti
időszakban az időskorú férfiak és nők esetében egyaránt a várható élettartama további
emelkedésére számíthatunk.
M

. F

.

NANDA, A. et al.: Health in the Central and Eastern Countries o f the WHO European
Region: an overview. (A népesség egészségi állapotának alakulása a WHO Európai
Régiójának közép- és kelet-európai országaiban.) World Health Statistics Quarterly,
1993/3. 158—165. p.
Tanulmányukban a szerzők az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának két nagy
országcsoportját: a nyugati és a közép-, ill. kelet-európai államokat hasonlítják össze
egymással. A két országcsoport lakosságának egészségi állapota között a különbség az 1960as években kezdett el növekedni, amikor is Nyugaton — az 50-es évek megtorpanása után
— ismét emelkedésnek idult a várható élettartam, míg Keleten folytatódott a korábbi időszak
stagnálása, sőt nem egy helyen a rosszabbodás jelei mutatkoztak. Az ellentétes irányú
fejlődés eredményeként egyre szélesedett a szakadék Európa e két része között, napjainkra
pedig már egyenesen aggasztó mértékűvé vált a közép-, ill. kelet-európai államok
lemaradása.
Ez a lemaradás lényegében valamennyi halálok esetében kimutatható. A csecsemőhalan
dóság pl. kétszer-háromszor nagyobb az európai régió keleti, mint nyugati részében, a volt
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Szovjetunió államaiban napvilágra került adatok fényében pedig az eltérés mértéke még
jelentősebb.
A nyugati és keleti régió eltérő irányú fejlődése talán a kardiovaszkuláris megbetege
dések esetében a legszembetűnőbb. Miközben az Európai Közösség tagállamaiban az 1970-es
évek óta úgyszólván folyamatosan csökken ennek a haláloknak a gyakorisága, addig a régió
másik felében épp ellenkezőleg: egyre nő a keringési rendszer betegségeiben meghaltak
aránya.
Érdekes időbeli változás tanúi lehetünk a rákhalandóság esetében. Az 1970-es évek első
felében a közép-, ill. kelet-európai országokban még valamelyest alacsonyabb volt ennek a
haláloknak a gyakorisága, mint a nyugati államokban. Az évtized második felétől kezdve
azonban fordult a kocka: míg Nyugaton folytatódott a korábbi esztendők stagnálása, sőt az
1980-as évek derekától enyhe csökkenés volt megfigyelhető, addig Keleten meredeken ívelt
felfelé a rákhalandóság mértéke.
Mivel magyarázható a statisztikákból kirajzolódó igen jelentős eltérés az Európa keleti
és nyugati részében élők egészségi állapota között? Az okok egyik csoportját a különféle
rizikótényezők alkotják. Ide tartozik mindenekelőtt a dohányzás; Lengyelországban pl. a
cigarettafogyasztás szintje több mint 50%-kal haladja meg az európai átlagot, s ez a már
amúgy is igen magas szint még nőtt is az utóbbi években. Nyugtalanítóan magas a régió
keleti felében az alkoholfogyasztás mértéke is. A kockázati tényezők közé kell sorolni
továbbá a kedvezőtlen táplálkozási szokásokat, a rossz lakásviszonyokat és a környezet
szennyezést.
A rizikótényezők másik csoportját az egészségügyi ellátás hiányosságai alkotják. A
rendelkezésre álló adatok szerint a keleti országok a nemzeti össztermék valamivel kisebb
részét fordítják egészségügyre, mint a nyugatiak. Ha pedig az ilyen célú állami kiadások
vásárlóértékét nézzük, kitűnik, hogy Csehországban, Magyarországon, Lengyelországban
és Szlovákiában az 1990-es évek elején mindössze 250—400 dollár jutott egy főre, ami
háromszor-négyszer kevesebb, mint az OECD-országok átlaga.
M.F.
MÜLLER,- W.: Ausgaben fü r Gesundheit 1992. (Egészségügyi kiadások 1992-ben.)
Wirtschaft und Statistik, 1994/10. 823—830. p.
Az 1992. évi egészségügyi kiadások alakulásának, összetételének elemzése általában az
egyesített Németország teljes területére vonatkozik. A visszatekintésnél azonban — a
megfelelő összehasonlító adatok hiánya miatt — helyenként meg kellett elégedni a régi
szövetségi területre vonatkozó információkkal.
A tanulmány az egészségügyikiadásokat elsősorban a finanszírozott szolgálatások szerinti
összetételben vizsgálja. A lakosság egészségének megőrzésére és helyreállítására, továbbá
a betegségek következményeinek enyhítésére 1992-ben összesen 429,1 milliárd márkát
fordítottak. Ennek az összegnek 14%-a jutott az új szövetségi államokra és Kelet-Berlinre,
3 százalékponttal több, mint az előző évben.
Az egészségügyi kiadások túlnyomó részét, közel 60%-át közvetlenül a betegek
kezelésére használták fel, ide értve a kórházakban, klinikákon és egyéb fekvőbetegeket ellátó
intézményekben, valamint az ambulanciákon folytatott gyógyító munkát, továbbá a
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközökés a fogpótlás költségeit. A második legjelentősebb
költségtényezőt (27%) a betegség következtében jelentkező anyagi veszteségek enyhítését
célzó ráfordítások jelentették. Ebbe a körbe sorolhatók a betegek és rokkantak anyagi
feltételeit biztosító juttatások (táppénz, rokkantsági járadék) az anyasági segély, a
foglalkozási és társadalmi rehabilitáció költségei. Az egészségügyi kiadások 7%-át a
betegségek megelőzésével és a gondozó-hálózat fenntartásával kapcsolatos feladatok
finanszírozására fordították. A fennmaradó rész az egészségügyi személyzet (orvosok,
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fogorvosok, gyógyszerészek, ápolónők stb.) képzésére, a tudományos kutatásokra, továbbá
igazgatási és beruházási célokra szolgált.
Az egészségügyi szolgáltatásokat különböző anyagi erőforrásokból fedezték. Ezek között
a hivatalos betegbiztosítás volt a legjelentősebb, mely a kiadásoknak közel felét (48%-át)
viselte. A munkáltatókra hárult az egészségügyi ellátás fenntartásával kapcsolatos terhek
16%-a. A kiadások további hányada zömmel különböző intézmények és biztosítási formák
között oszlott meg. A magánháztartások közvetlenül az egészségügyi szolgáltatások
ellenértékének csak 7,5%-át fizették.
Az előző évhez képest az egészségügyi kiadások 13,2%-kal emelkedtek. E viszonylag
jelentős arányú növekedésben szerepet játszott az a körülmény, hogy az új országrészekre
lényegesen nagyobb összegeket fordítottak, mint 1991-ben. (A régi szövetségi területen a
kiadások csak 9,6%-kal haladták meg az 1991. évi szintet.) Az egészségügyi szolgáltatások
fajtái közül a legnagyobb növekedési ráta a betegség-megelőzés és gondozás területén
jelentkezett, főleg az ápolási tevékenység drágulása folytán. Az átlagosnál valamivel
erőteljesebb emelkedést lehetett tapasztalni a gyógykezelési költségek vonatkozásában is. Ez
utóbbiak körén belül a fogorvosi munkák ugrásszerű felértékelődése érdemel figyelmet. A
betegségek következményeinek enyhítését célzó ráfordítások kevéssé módosultak, kivéve a
rehabilitációra biztosított összegeket. Az egészségügyi oktatásra és a kutatásokra rendelke
zésre álló keretek növekedése szerény mértékű volt.
Az egészségügyi költségek viselői közül viszonylag jelentős arányban növekedtek a
kisebb súlyt képviselő szervezetek kiadásai. Némileg mérsékeltebbnek bizonyult a
legfontosabb forrásként szereplő hivatalos társadalombiztosítás révén fedezett kiadások
emelkedése. A munkaadók hozzájárulása csak minimális mértékben növekedett. A
magánháztartások részesedése érdemben nem módosult.
Az egészségügyi ágazat gazdasági jelentőségét a GDP egészéhez viszonyított aránya
jellemzi. Ez az arány 1992-ben 10,7%-ot tett ki, ami 0,7 százalékponttal haladta meg az
előző évi szintet. A régi szövetségi területen az egészségügy a GDP-nek némileg kisebb
hányadát jelentette, de a korábbiakban fokozatosan növekvő tendenciát mutatott.
Az ország jelenlegi területén 1992-ben egy fő egészségügyi ellátásra átlagosan 5299
márkát fordított, 579 márkával többet, mint egy évvel korábban. Az 1991. évhez képest
főleg a kórházi ápolás költségei növekedtek. A növekedés — bár különböző mértékben —
az egy ápolt betegre, az egy ápolási napra és az egy ágyra vetített költségek területén is
kifejezésre jutott.
Az egészségügyi kiadások alakulásának hosszabb távú — egészen 1970-ig visszamenőleg
— elvégzett vizsgálata a régi szövetségi terület adatai alapján arra vall, hogy a kiadások
emelkedése zömmel a fogyasztói árak változásával függ össze. Megállapítható azonban, hogy
az egészségügyi ellátás reálértéke is jelentősen emelkedett. E több mint két évtizedes
időszakra visszatekintve, számottevő differenciák észlelhetők az egészségügyi kiadások és
egyes gazdasági mutatók növekedésésnek mértéke között. 1970—1992 között ugyanis az
egészségügyi kiadások 430%-kal a GDP 314%-kal a bruttó bérek pedig 300%-kal
emelkedtek. Az egészségügy pozíciója tehát relatív értelemben is javult.
Az 1993-ban életbe lépett korlátozó intézkedések egyes egészségügyi szolgáltatások
visszafogását eredményezték. Az 1994.1. félévére vonatkozó, előzetes adatok azonban ismét
növekvő tendenciát jeleznek, ami — az 1991—1992. évi folyamatokhoz hasonlóan — az új
országrészekbenjut erőteljesebb kifejezésre.
F.J.
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WOOLBR1CHT, L.A.: The effects o f maternal smoking on infant health. (Az anya
dohányzásának hatása a születendő gyermek egészségére.) Population Research and
Policy Review, 1994/3. 327—339. p.
Tanulmányában a szerző azt vizsgálja, milyen károsodásokat okoz az anya dohányzása
születendő gyermeke egészségében. A kutatás adatbázisát az Egyesült Államok Alabama
államában 1988 és 1991 között született gyermekek születési és halotti anyakönyvi kivonatai
alkották. Ebben az időszakban Alabama államban mintegy 255 ezer újszülött jött világra. Az
egyes szövetségi államok közötti együttműködés révén az Alabamából elköltözött és másutt
meghalt gyermekek adatait is sikerült földolgozni.
Az elemzés során a szerző többféle módszerrel is igyekezett megragadni az anya
dohányzásának a gyermek egészségére gyakorolt befolyását. Egyrészt kiszámította a
dohányosoknak a nem dohányzókéhozviszonyított ún. relatív kockázatát, ami nem más mint
a két csoportban megfigyelt értékek (pl. születési súly vagy koraszülési gyakoriság)
hányadosa. Ahol az elemszám lehetővé tette, ott a relatív kockázatot az anya különféle
társadalmi-demográfiai jellemzőinek a kontrollálása után is kiszámította; ez a megtisztított
mutató a dohányzás tényleges, más tényezők befolyásától mentes hatását tükrözi. A relatív
kockázat mellett a szerző meghatározta azoknak az egészségkárosodásoknak a számát,
amelyek elkerülhetők lennének akkor, ha az anyák nem dohányoznának. Ezt úgy számította
ki, hogy a károsodások tényleges számából kivonta azt a feltételezett számot, amit akkor
kapnánk, ha a gyermekek egészségi kockázata egyforma lenne a dohányosok és a nem
dohányosok körében.
A vizsgálat eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy az anya dohányzása több
szempontból is károsan befolyásolja a születendő gyermek egészségét. A dohányos nők
újszülöttjei körében 8%-kal nagyobb annak a kockázata, hogy világrajövetelük után intenzív
kórházi kezelésre szorulnak. Ez látszólag csekély különbség, ha azonban figyelembe vesszük
az anya bőrszínét, akkor a dohányosok "többletkockázata" 20%-ra ugrik. Ez az eredmény
is jelzi, mennyire fontos az anya egyéb tulajdonságainak bevonása az elemzésbe; ebben a
példában az a tény, hogy a színes bőrűek kevesebbet dohányoznak, ugyanakkor gyermekeik
gyakrabban szorulnak intenzív ápolásra, elfedte, a valóságosnál kisebbnek mutatta a
cigarettázás káros hatását.
Egyértelműen látható a donányosok hátránya a csecsemőhalandóság tekintetében is.
Valamennyi halálokot együtt vizsgálva a dohányzó anyák gyermekeinek kockázata 22%-kal
múlja felül a nem dohányzókét; a bőrszín figyelembevétele után azonban ez az érték 39%-ra
ugrik. Egyes haláloki csoportokon belül még nagyobbak a különbségek. A légzőrendszer
megbetegedései esetében pl. közel háromszoros a dohányos nők újszülöttjeinek többletkocká
zata, és hasonló eltérés tapasztalható az ún. hirtelen csecsemőhalál kategóriájában is.
Ami a koraszülések gyakoriságát illeti, a dohányosok kockázata látszólag nem sokkal —
mindössze 8%-kal — nagyobb, mint a nem dohányzóké, ez a csekély eltérés azonban ismét
a bőrszín "elrejtő" hatásának tuljadonítható; e változó kontrollálása után a dohányosok
kockázata már 24%-kal múlja felül a nem dohányzókét.
Igen jelentős különbségek tapasztalhatók a dohányos és nem dohányzó anyák
gyermekeinek születési súlyában is. A kis súllyal születés kockázata a dohányosok körében
55%-kal nagyobb, mint a nem dohányosok között, a bőrszín hatásának kiküszöbölése után
pedig ez a többletkockázat 81%-ra ugrik.
A relatív kockázat mellett a szerző a dohányzás megszüntetésével elkerülhető
károsodások számával igyekezett megragadni a dohányzás káros egészségi következményeit.
Ennek során figyelembe vette az anyák egyéb tulajdonságainak (pl. bőrszínének és
iskolázottságának) torzító hatását is. Számításai szerint, ha az anyák lemondanának napi
cigarettaadagjukról, akkor — a vizsgált 4 éves időszakra vonatkoztatva — a csecsemőhalálo
zások száma 129-cel, a koraszülötteké 768-cal, az alacsony súllyal született gyermekeké
pedig több mint 2000-rel csökkenne.
M.F.
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ESPENSHADE, T.J.: Can Immigration Slow U.S. Population Aging? (Lassíthatja-e a
bevándorlás az Egyesült Államokban a népesség öregedését?) Journal of Policy Analysis
and Management, 1994/4. 759—768. p.
A népesség öregedésének kérdése — elsősorban a fejlett társadalmakban — lehet divat,
vagy akár lerágott csont. Létezését nem vitatja sem a statisztika, sem az az elmélet.
Okainak, eredményeinek és következményei kezelésének módjait nemcsak demográfusok,
hanem közgazdászok, szociológusok, biológusok és pszichológusok is vizsgálják. Egyik
tudományág sem hanyagolhatja el sem az egyének közérzetének, sem a közvélemény
álláspontjának várható alakulását. Az okok szakszem vizsgálata — demográfiai szempontból
— leegyszerűsíthető az elemi tényezők elemzésére: termékenység, halandóság, vándorlás.
Ebben a cikkben képet kaphatunk az Amerikai Egyesült Államok Népszámlálási
Hivatalának előreszámításai alapján bemutatott demográfiai előrejelzésekről. A termékenység
és halandóság várható alakulásáról — az "egyéb" tényezők szokványos feltételezései alapján
— az előrejelzések, többnyire három változatban (alacsony, közepes, magas) adják meg a
népességszám alakulásának valószínűségeit. Az eredmények szinte egyértelműén jelzik a
korösszetétel változását: az öregedés irányába. Ezzel kapcsolatban az egyén és a társadalom
egyértelműen a "hosszú élet" pártján áll.
Itt azonban "belép(het)" a demográfusok által elméletileg már régen megfogalmazott
"stabil" népesség és struktúra — a zéró-növekedés — fogalma. Nem öncélúan, hanem
elsősorban társadalmi-gazdasági szinten, az életszínvonal stabilitása szempontjából. Előtérbe
kerül — a természeti és technológiai lehetőségek fejlődése korlátozottsága mellett — a
népesség korösszetételének alakulása, és annak befolyásolása. Itt érünk el — főleg a fejlett
ipari államok szempontjából lényeges — harmadik demográfiai tényezőhöz: a bevándorlás
hoz. Ez a cikk ezt a témát járja körül.
Az USA jelenlegi népességének kialakulásában — fennállása óta — alapvető tényező a
bevándorlás. Az ott kialakult jelenleginek is tekinthető állapot alapján a politika a
bevándorlás korlátozását látta kívánatosnak, és a további bevándorlást — éppen az egyensúly
fenntartása érdekében korlátozta.
Ez a cikk a jelenlegi demográfiai probléma szempontjából vizsgálja a jövőbeni
bevándorlás szerepét. Erre vonatkozóan is végeztek előreszámításokat, szintén több
változatra. Az átlagéletkorra, a születéskor várható élettartamra, a munkaerőpiac létszámára,
az időskorúak arányára vonatkozó előreszámításokat — az egyéb tényezők figyelmen kívül
hagyásával — is elvégezték. Táblázatokban, grafikonokon is ábrázolva kimutatták, hogy
hosszú távon egy szabadabb bevándorlás sem befolyásolja döntően a népesség öregedését.
Az újabb "bevándorlók" is hamarosan felveszik a régiek magatartását.
Viszonylag kevésbé vizsgált ebben a témakörben az "időszakos" bevándorlás. Ismertebb
kifejezéssel élve, ez lehet a "vendégmunkás" bevándorlás. Eléggé megkapó a cikk ábra
párja, ahol az elsőn az U.S. népesség korfáját láthatjuk 1992 és 2050 közöttre jelezve, ahol
az előrejelzett népesség mind férfiakra, mind nőkre meglehetősen szabályos görbét ad 65
évestől 99 évesig (némi női többséggel), az előző görbe szinte egyenletes vonulatában. A 2.
ábra viszont az Egyesült Arab Emirátusok 1985. évi korfáját mutatja (1993-as ENSZ adatok
alapján), ahol a férfi oldal majdhogynem felbillenti a "fát" azzal, hogy 25 éves kortól az 54.
évig kb. 15 százalékra ugrik ki az arány mintegy (az illő) 3 százalék helyett az olajipar
vendégmunkásai jóvoltából. De ezek a férfiak 60 éves koruk táján "hazamennek”. Nem
azonos a helyzet más fejlett országokban, mint pl. Németországban, ahol a vendégmunkások
lassan állandó lakosokká válnak (törökök), vagy az USA-ban, ahol a család követi a
munkavállalót, és előbb-utóbb "beolvad" és átveszi az alapnépesség demográfiai magatar
tását.
Szerző — és több idézett kutató — véleménye szerint tehát az "öregedéssel meg kell
tanulni együttélni, és a társadalmi intézkedéseknek követniük kell az így alakuló helyzetet.
Ennek munkaerőpiaci vonatkozásai az elsőrendűek, mint például, hogy az USA már 1983ban módosította a teljes nyugdíjra való jogosultság korát 65-ről 67 éves korra, az egész
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társadalombiztosítás rendszerét úgy kell átalakítani, hogy tudni lehet azt, hogy egy öreg
"ellátása" mintegy két és féleszerese a gyermekek ellátásának, s ennek nemcsak financiális
követelményei vannak, hanem például egészségügyi és egyéb szociális minőségi vonzatai is.
H.L.
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LECLERC, F.В.—KOWALEWSKI, B.M.: Fogyatékos személy a családban: a gyermekek
jólétére gyakorolt hatások.
FISCHER, J.L.—WAMPLER, R.S. : A túlzott italfogyasztás a fiatal felnőtteknél: a személyi
adottságok és családi hatások szerepe.
RUSSEL, S.T.: A korábbi élettapasztalatok szerepe a házasság előtti terhességeknél NagyBritanniában.
SOBOL, M.P.—DALY, K.J. : Kanadai örökbefogadási statisztika: 1981—1990.
OTTO, L.В.—ATKINSON, M .P.: Az anyák munkavállalási tapasztalatai és a gyermekek
magatartása: ismételt elemzés és kiegészítés.
MACEWEN, K.E.—BARLING, J. : Az anyák munkavállalási tapasztalatainak hatása a
gyermekek magatartására: hangulat, tanulási nehézségek és szülői magatartás. Válasz
Otto és Atkinson írására.
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AMBERT, A.M.: A szülői magatartás nemzetközi perspektívában: társadalmi változás és
társadalmi szerkezet.
KAMO, Y.—ZHOU, M. : Az US А-ban éló idős kínaiak és japánok életkörülményei.
LEE, G.L.—NETZER, J.K.—COWARD, R.T.: Gyermeki felelősségvállalás és a generációk
közötti segítés mintái.
GALLAGHER, S.K.: Idősebb és fiatalabb felnőttek segítségnyújtási szokásainakösszehasonlítása.
HUTCHISON, R.—MCNALL, 1Vf.: Korai házasságok egy hmong kohorsznál.
SIMONS, R.L.—JOHNSON, C.—CONGER, R.L.: A szigorú testi fenyítés és a szülői
magatartás szerepe a serdülőkori alkalmazkodási problémákban.
CLARK, J.—BARBER, B.L. : Serdülők a válás utáni és a még mindig házas családokban:
önértékelés és az apai érdekek minősítése.
WHTTBECK, L.B.—SIMONS, R.L.—KAO, M. : Az elvált anyák magatartásának és szexuális
szokásainak hatása serdülő gyermekük magatartására és szexuális szokásainak
kialakulására.
LUSTER, T —SMALL, S.A. : A szexuális kockázatvállaláshoz vezető magatartás összetevői
a serdülőknél.
L1CHTER, D.T.—EGGEBEEN, D.J. : A szülői foglalkoztatottság hatása a gyermek
szegénységére.
BARNETT, R.C. : Teljes munkaidős nők helyzetének vizsgálata kétkeresős családoknál.
MÁNKÉ, B.—SEERY, B.L.-CROUTER, A.C.—MCHALE, S.M.: Az otthoni munka három
sarokköve: az anya, az apa és a gyermekek hétköznapi és hétvégi házimunkája.
FOLK, K.F.—YI, Y. : Az iskolás kor alatti gyermekgondozás összehangolása más
feladatokkal dolgozó szülők esetében.
SUITOR, J.J.—PILLEMER, K. : Családi gondoskodás és házastársi elégedettség: a szüleiket
gondozó nők körében végzett egy éves panelvizsgálat eredményei.
GIMBEL, C.—BOOTH, A. : Miért hatnak károsan a házastársi kapcsolatokra a háborús
katonai élmények?
KURDEK, L.A.: A konfliktusok megoldásának módjai homoszexuális, leszbikus és
heteroszexuális gyermektelen párok, ill. heteroszexuális gyermekes párok esetében.
WU, Z .—BALAKRISHNAN, T.R.: Válás utáni élettársi kapcsolatok Kanadában.
FLORIAN, V.—DANGOOR, N : Súlyos fizikai fogyatékosságú nők személyes és családi
adaptálódása.
PRUCHNO, R.—BURAŃT, C.—PETERS, N.D. : A család lelki egészsége: a házastársi, ill.
a szülő-gyermek megértés szerepe.
A STONE, N.M.—UPCHURCH, D.M. : Korai családalapítás, iskolai kimaradás és keresővé
válás: faj és kohorsz szerinti összehasonlítás.
NASZELENIE

a Bolgár Tudományos Akadémia Népesedéstudományi Intézetének folyóirata
1993. No. 3.

CHR1STOV, E. : A strukturális változások tényezői és ezek hatása a demográfiai elemzésben.
VELCHEVA, N.: A rodopei régió etnikai helyzete a XVI—XIX. században.
GOLEMANOV, N : A munkaképes kord bolgár férfiak lakóhely és halálokok szerinti
halandósága.
ZAHARIEVA, M.: Az ökológiai fenyegetés. A tömegek értékelése és reakciói.
GOZEVA, D. : A demográfiai átmenet Kelet-Európa országaiban.
SUGÁRÉVÁ, M. : Ismét a demográfia tárgyáról.
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TOTEV, A. : A demográfia mint tudomány és kutatási terület.
A történeti demográfia kartográfiai forrásai Bulgáriában.
M1NKOV, M.—DINCEV, K. : Az emberi élet hatékonyságának meghatározása.
GESHEV, G. : Vándorláspolitika. Általános módszertani kérdések.
ZLATANOVA, V.—STOILOVA, R.—GALABOV, A. : A fiatalok munkanélküliségének
problémája. Az állami stratégiák és az egyéni kezdeményezések között.
VTZEV, K. —VTZEV, S. : Társadalmi-geriátriai problémák Bulgáriában.
GOLEMANOV, N. : Törvény és abortusz.
M1HAJLOV, N.: A Nemzetek Ligája és a kisebbségi kérdés.
GRUEV, N : A vidini régió népesedési folyamatai egy újságíró szemével.
TSEKOVA, E.: A kutatói létszám csökkenésen Bolgár Tudományos Akadémia intézeteiben
1990—1992 között.
POPULATION

a Francia Nemzeti Népességtudományi Intézet folyóirata
1994. No. 2.

D ili GEN, A.: A házasságkötés formája Európában. Polgári és egyházi szertartás.
PINNELLI, A.—NOBILE, A.—LAPINCH, A. : A csecsemőhalandóság alakulása és tényezői
a fejlett országokban és a volt Szovjetunió köztársaságaiban.
KOSKINEN, S.—MARTELLIN, T. : Miért kisebb a nők egyenlőtlensége a halállal szemben?
Finn adatok elemzése.
LEFEBVRE, P.—BROUILLETTE, L .—FELTEAU, C. : Az adók és a családi pótlékok hatása
a kanadai nők termékenységi és munkavállalási magatartására. Egy diszkrét választási
modell eredményei.
CHANTREL, L. : Elnéptelenedés és adóreform Franciaországban a XVI—XVII. században.
COURGEAU, D.—LELIEVRE, E.: Versengési kockázatok és függetlenség: egy gondolat
menet elméleti keretei.
FESTY, P. : Néhány megjegyzés a demográfiai elemzés egy alapvető problémájáról.
BERNARD, A.M.—HOUDAILLE, J.\ Charenton intemáltjai, 1800—1854.
HOUDAILLE, J.: Puritánok és szüzek.
CONDON, S. : Lakáshoz jutás: az antillaiak helyzete Franciaországban és Nagy-Britanniá. ban.
D il l GEN, A. : A polgári házasságkötés regionális eltérései Dél-Európában.
1994. No. 3.

MEKSI, E.—DALIA ZUANNA, G. \ Az általános halandóság Albániában (1950—1990).
BLOSS, T. —FRICKEY, A.—NOVI, M. : A házas nők belépése a felnőtt életbe és társadalmi
életpályája.
EGGER1CKX, T.—TABUTIN, D.: A lányok halandósági többlete Belgiumban az 1890-es
években. Egy regionális megközelítés.
BOISVERT, M .—MAYER, F.M.: Csecsemőhalandóság és vérrokonságegy endogám Québec
i népcsoportnál.
COURBAGE, Y. : Népességfejlődés és politikai attitűdök Szíriában.
NOUMBISSI, A. : Kor és nem szerinti struktúra és népesedési dinamika Kamerunban.
VILLENEUVE-GOKALP, C. : Az otthon élő emberek.
MESLÉ, F.—SKOLNIKOV, V,—VALLIN, J.\ Az erőszakos halálozás hirtelen növekedése
Oroszországban.
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DAVEZIES, P.: A differenciális öregedés és a kiválasztási mechanizmusok vizsgálata egy
kohászati nagyvállalatnál.
TARVER, J.D.—MILLER, H.M. : A házasságon kívüli termékenység egy fejlődő országban,
Botswanában.
POPULATION AND DEVELOPM ENT REVIEW

az Amerikai Népesedési Tanács folyóirata
1994. No. 2.

SMIL, V. : Hány embert tud táplálni a Föld?
OPPENHEIMER, V.K.: A nők foglalkoztatásának teijedése és a család jövője az ipari
társadalmakban.
DOW, T E. —ARCHER, L.—KHAS1ANI, S. —KEKOVOLE, J. : Vagyonáramlás és termékeny
ségcsökkenés a vidéki Kenyában, 1981—92.
GREENHALGH, S.—CHUZHU, Z.—NAN, L: A népességnövekedéskorlátozása három kínai
faluban, 1988—93.
DYSON, Г.: Népességnövekedés és élelmiszer-termelés: a legújabb globális és regionális
trendek.
MAULDIN, W.P.: Az anyák halandósága a fejlődő országokban: arányszámok összehason
lítása két nemzetközi adatgyűjtemény alapján.
JIANG, L. : Egyenlőség és biztonság: szimulációs vizsgálat az időskorúak támogatásáról a
vidéki Kínában.
1994. No. 3.

JOHNSON, D. G. : Intézményi és politikai hatások a vidéki népesség növekedésére Kínában.
HATTON, T.J. —WILLIAMSON, J. G. : Mi okozta a tömeges elvándorlást Európából a XIX.
század végén?
BITI LES, A.H.: A vérrokonság mint demográfiai változó szerepe és jelentősége.
GERONIMUS, A.T.—KORENMAN, S.—HRLEMEIER, M.M.: Kedvezőtlenül befolyásolja-e
az anya fiatalsága a gyermek fejlődését? Unokatestvérek összehasonlítása alapján szerzett
bizonyítékok az USA-ban.
KNOWLES, J.C.-AK1N, J.S.-GUILKEY, D.K.-BONGAARTS, J. —PPRITCHETT, L.H.:
Vita a népesedéspolitikai intézkedések hatásáról.
POSTON, D.L.—MAO, M.X.—YU, M.Y.: A tengerentúli kínaiak területi megoszlása 1990
körül.
POPULATION INDEX

a Princetoni Egyetem Népesedéskutató Intézetének és
az Amerikai Népesedési Társaságnak a folyóirata
1994. No. 1.

ANDERSON, B.A .—KATUS, K.—SILVER, B.D.: A népesedésstatisztika fejlődése és jövője
az egykori Szovjetunió tagországaiban.
Bibliográfia.
1994. N o. 2.

Bibliográfia.
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POPULATION STUDIES

a Londoni Közgazdasági Főiskola Népességvizsgáló Bizottságának folyóirata
1994. No. 2.

OKÚN, B.S.: Coale és Trussell modellje és kohorszelemzés a termékenység szabályozás
vizsgálatára.
HAINES, R. : A szegények alkalmazkodási zavarai vagy goromba ügyintézők? Kormányzati
támogatást élvező kivándorlók az Egyesült Királyságból Ausztráliába, 1831—1860.
KRAVDAL, O. : A gazdasági aktivitás, a gazdasági potenciál és a gazdasági források szerepe
az első szülések időzítésében Norvégiában.
HIMES, C.L.—PRESTON, S.H.—CONRAN, G.A.: Az időkori halandóság egy relációs
modellje alacsony halandóságú országokban.
LLOYD, С. B.—GAGE-BRANDON, A.J.: Magas termékenység és a gyermekek iskoláztatása
Ghánában.
WEIR, D.R.: A házasodásra és a házas termékenységre vonatkozó új adatok Franciaország
ban, 1740—1911.
PAGET, W.J.—TIMAEUS, I.M.: A férfi termékenység egy relációs Gompertz-modellje.
KEILMAN, N. : Nem megismételhető események transzlációs formulái.
MILLER, J.E.: Megjegyzések J. Gribble tanulmányához.
1994. No. 3.

FEENEY, G.—J1ANHUA, Y. : Az egyszerű reprodukciós szint alatti termékenység Kínában?
A legújabb tapasztalatok közeli vizsgálata.
LEE, J. —FENG, W. —CAMPBELL, C. : Csecsemő- és gyermekhalandósága quing nemesség
körében.
ZHAO, Z. : Demográfiai körülményekés többgenerációs háztartásoka kínai történelemben.
Genealógiai kutatási eredmények és mikro szimuláció.
WOLF, A.P.—Y1NG-CHANG, C.: Termékenység és női munkavállalás: két negatív (ám
tanulságos) tapasztalat.
GREGSON, S.—GARNETT, G.P. —ANDERSON, R.M. : A HIV-1 fertőzés lehetséges hatása
az árvaságra és a demográfiai struktúrára a Szaharától Délre élő népeknél.
LARSEN, U. : Meddőség a Szaharától Délre élő népeknél.
SANTOW, G.—BRACHER, M. : Változás és kontinuitás az első házasságkötésekben
Ausztráliában.
FORSTE, R. : A szoptatás és a szülési intervallum hatása a csecsemő- és gyermekhalandó
ságra Bolíviában.
HUCK, P. : Csecsemőhalandóság Észak-Anglia kilenc iparosodott községében, 1813—1836.
JOHANSSON, S.R. : Az északi országok demográfiai rendszere a középkorban. Gondolatok
O.J. Benedictow cikkével kapcsolatban.
POPULATION TRENDS
a brit Népszámlálási és Adatgyűjtési Hivatal folyóirata
1994. ősz (77)
HEATH, S.—DALE, A.: Háztartások és családok kialakulása Nagy-Britanniában: etnikai
szempontok.
CHAMPION, T.—DORLING, D. : Népesedési változások Nagy-Britannia funkcionális
régióiban, 1951—1991.
SHAW, C.: Az országos népességi előreszámítások pontossága és bizonytalansága az
Egyesült Királyságra.
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ARMITAGE, В. : Népesedési becsült adatok visszamenőleges helyesbítése az 1981—90-es
időszakra.

STUDIA DEM OGRAFICZNE

a Lengyel Tudományos Akadémia Népességtudományi Bizottságának folyóirata
1993. No. 4.

JOZWIAK, J.: A népesség reproduktív értéke — fogalom és alkalmazás. Lengyelország
esete.
FRENKEL, I. : A mezőgazdasági népesség aktivitása az 1988—1992 közötti időszakban.
MAKSZIMOWICZ-AJCHEL, A. : Halandósági változások Lengyelországban.
1GL1CKA, K. : A termékenység regionális különbségeinek tényezői Lengyelországban.
AUGUSTYNIAK, H. : A reproduktív magatartás és modellek változásai. Generációk közötti
megközelítés.
KOWALSKA, I. : Az abortusz problémája a fogamzásgátlással kapcsolatos attitűdök és
szokások összehasonlításában.
SZAMOTULSKA, К. : A tizenéves anyák újszülöttjeinél tapasztalható alacsony születési súly
biológiai-demográfiai okai.
KEDELSK1, M. : Demográfiai hanyatlás Lengyelországban (1981—1992).
1994. No. 1—2.

TABEAU, E.—VAN POPPEL, F.: Néhány megjegyzés a háború utáni időszakban készült
teljes lengyel halandósági táblák hasznosságáról.
SLANY, K. : Vándormozgalmak Közép- és Kelet-Európábán az ötvenes évek kezdetétől a
nyolcvanas évek végéig.
KOWERSKI, M. : A regresszió hatása a vándormozgalmakra a mezőgazdasági régióban.
DZ1EN10, K.—DRZEW1ENIECKA, K.: Lengyelország népesedési helyzete (a Népesedési
Kormánybizottság 1993. évi jelentése).
ZEITSCHRIFT FÜR BEVÖLKERUNGSW ISSENSCHAFT

a Német Szövetségi Népességtudományi Intézet folyóirata
1 9 9 3 -9 4 . N o. 3.

OTTO, J. : A világ népessége: múltbeli fejlődés, jelen struktúrák és várható tendenciák.
DEMENY, P. : Politikai intézkedések a magas termékenység csökkentése érdekében: a
probléma megközelítése az igények oldaláról.
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