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Az oslói egyetem tanára, a
Család Pápai Tanácsának
tagja. Az 1996. október 17
19~n megrendezett Család
és demográfia Európában
című konferencián elhang
zott előadás szerkesztett
változatának első része.

Az anyaság jeltételei
a mai Európában
Ötéves kislányom a szerepjátékokkal kapcsolatban megjegyezte:
"Ha egyedül lennék, nekem kellene játszanom mindenkit", Igaza
van: a gyermekeknek inkább testvérekre van szükségük, mint drá
ga játékszerekre. Európában a születések száma mégis alacsonyabb,
mint valaha. Miért? Ezt a kérdést szeretném áttekinteni és elemezni
antropológiai és gazdasági szempontból.

Az anyaság "antropológiai" körülményei

Norvég állampolgárként a Nyugat egyik leginkább elvilágiasodott tár
sadalmában élek. Európán belül feltehetőleg Norvégiában hatott leg
kevésbé a keresztény, de különösen a katolikus antropológia. A 1537
ben államcsínnyel bevezetett reformációt követően a protestáns egy
ház az erős, monolitikus államhatalom egyik karja lett. A modem jóléti
állam tovább erősítette az államot és az állampolgárok függőségét. Az
államon, illetve az államegyházon kívül szinte nincs is erkölcsi vagy
normateremtő tekintély. Norvégia tehát joggal tekinthető a .Iegrosz
szabb esetnek", bár várhatóan Európában másutt is hasonló irányú
fejlődés fog kibontakozni. Az "életformák pluralizmusának" az aláb
biakban vázolandó problémái máris egyformán jelen vannak minden
nyugati demokráciában.

A szubjektivizmus A közéletben és a tömegtájékoztatásban uralkodó szemlélet sze-
rint a puszta szubjektivizmuson túl semmit sem állíthatunk bizton
sággal a jóról és a rosszról. Ezért bárki szabadon valósíthatja meg
saját életformáját, elképzeléseit mindaddig, amíg az mások érdekeit
nem sérti. Az egyént nem másokhoz fűződő kapcsolatainak rend
szerében tekintik - például mint családtagot, akinek a családon be
lül meghatározott helye és feladatköre van -, hanem mint kűlön

álló és egyre több "joggal" rendelkező személyt (minden nőnek "jo
ga" van ahhoz, hogy gyermeke legyen, vagy épp ellenkezőleg ah
hoz, .hogy ne legyen, azaz, "joga" van az abortuszhoz). Az anya
gyermek kapcsolatnak ez a felfogása eleve kizárja, hogy a szülők a
gyermeket ajándéknak, az anyaságot pedig természetes köteles
ségnek, sőt, a nő elsődleges feladatának tekintsék.

Ez az emberkép a továbbiakban a különböző családtípusok el
fogadásához, végül pedig ezek nyilvános elismeréséhez és támo
gatásához vezet (például homoszexuális párkapcsolatok vagy az a
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Az egyén mint a
társadalom alapja

A szexualitás felfogása

modell, hogy egyedülálló nők is nevelhetnek gyermeket, a nő

maga dönthet, akar-e gyermekhez "jutni" akár természetes mó
don, akár mesterséges megtermékenyítés útján). Az állam nem
avatkozik bele a homoszexuális párok gyermekvállalásának kér
désébe, bár még nem tekinti őket szülőknek. Ez azonban pusztán
idő kérdése, hiszen alapelv a társadalmi "értéksemlegesség".

Ez a széles körben elterjedt mentalitás, noha talán a skandináv
országokban bontakozott ki a legteljesebben, nem kizárólag erre a
régióra jellemző, hanem az egész nyugati világban megfigyelhető.

Ugyanakkor saját pusztulásának csíráit hordja magában, hiszen
egyetlen állam sem fogadhatja el tartósan az emberi élet vala
mennyi "természetes" megnyilvánulását. A demokrácia valódi
próbaköve az lesz, amikor megjelennek az első olyan hangok,
melyek elismerést és állami támogatást követelnek például a pe
dofil tevékenység számára.

Azt kell világosan látnunk, hogy míg a legtöbb európai de
mokratikus állam a természetes családot tekintette politikája alap
jának - s ezt úgy határozta meg mint Ifa társadalom természetes
alapegységét" -, addig ez mára megszűnt. A nyugati államokra
erős politikai nyomás nehezedik, hogy ezek az országok ne az
egységnek tekintett családot, hanem az egyénközpontúságot te
kintsék törvényeik és politikájuk bázisának. A család tehát többé
nem alapegység a politika szempontjából. hiszen helyét az egyén
vette át. Ebben pedig a családot felmorzsoló új modell, az "élet
formák pluralizmusa" mellett közrejátszik a jóléti állam hagyomá
nyos ideológiája és a feminizmus is.

Európa demográfiai viszonyait ma a nők határozzák meg, a
szabályozás eszközeiről - a fogamzásgátlókról és az abortuszról
- pedig az állam és/vagy a piac gondoskodik. A fogamzásgát
lást az iskolában tanítják, és vannak helyek, ahol a hatóságok in
gyenesen biztosítják a fogamzásgátlókat. Mindezek mögött az az
ideológia húzódik meg, hogy mivel a szexuális élet "mellékhatá
saként" terhességek jönnek létre, valamint mivel a fiatalok szexu
ális életet élnek, meg kell őket tanítani a "biztonságos szex" játék
szabályaira. Ezt az érvelést az AIDS veszélye is alátámasztja.

De szinte soha senki nem kérdőjelezi meg ennek az érvrend
szemek az alapját, tudniillik azt, hogy a fiatalok szexuális életet
élnek. Mivel ezt az alapfeltételt a szexuális viselkedésről szerzett
tapasztalati tényként fogalmazzák meg, irányadóvá válik, az tű

nik normálisnak, ha a fiatalok szexuális életet élnek; ennek meg
állapítása nyomást gyakorol a fiatalokra, hogy szexuális életet kell
élniük. Az a néhány fiatal, aki ellenáll ennek a nyomásnak, még
pedig abban a korban, amikor nem könnyű a többiektől eltérő

módon viselkedni, kivételnek tekinthető.

A szexualitás mai nyugati felfogásának fő problémája az az állás
pont, hogy az egyénnek meg kell adni a szabadságot arra, hogy kí
vánsága szerint bárkivel és bármikor szexuális kapcsolatot létesíthes-
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A közügyek
megszűnése

sen. Ebből logikusan következik az a felfogás, mely szerint a sze
xualitás bármely fonnája kizárólag az egyént érintő személyi jog.
Eszerint a gyennekeknek sincs lényeges szerepük a szexualitás
vonatkozásában: az egyén döntésétől függően szándékos vagy vé
letlen következménynek tekinthetőek.Az utóbbi esetben - a mo
dem orvostudomány fényében - kézenfekvő megoldás az abor
tusz: közvetlenül a fogamzás után egyetlen tabletta megszünteti a
problémát; a később elvégzett abortusz pedig egyszeruen úgy
fogható fel, mint a hibás fogamzásgátlásra adott logikus válasz,
tehát mint pusztán technikai probléma, amelyért az egyén nem
hibáztatható.

Ez a felfogás olyan szemléletnek szerves része, amely az embe
ri életet irányíthatónak tekinti. A modem orvostudomány arra tö
rekszik, hogy az élet összes természetes folyamatát egyre jobban
szabályozni tudja, s erre sarkallják az új technológiai vívmányok,
melyek segítségével az ember mindeddig nem tapasztalt módon
válik képessé élet és halál kérdéséről dönteni. E folyamat utolsó
állomása az eutanázia: bár a halál változatlanul a tökéletes kont
roll végső határa, az ember ma maga akarja meghatározni, mikor
és hogyan érkezzék a halál. És pontosan ugyanígy el akarja azt is
dönteni, megszülessen-e egy gyennek, s ha igen, mikor szülessen,
és milyen legyen. A "hibás" magzatok abortuszra vannak ítélve.

Magát az orvostudományt persze nem hibáztathatjuk. A baj ott
van, hogy nemcsak az orvoslásban, hanem főként a politikában
hiányoznak a józan erkölcsi szabályok.

A demokratikus folyamat irányítása egyre inkább érdekcsopor
tok kezébe kerül. Ezek többnyire nem képviselnek mást, mint a
saját érdekeiket; a média pedig, kielégíthetetlen szenzációéhségé
től vezérelve, felnagyítja új és merész követeléseiket. Az érdekcso
portok logikája azon a követelésen alapszik, hogy - gyakran ál
lítólagos hátrányos múltbeli megkülönböztetésük ellentételezése
ként - a maguk számára új jogokat ismertessenek el.

A közéleti eszmecserék tárgya tehát többé nem a közérdek
vagy az emberi jogok - melyek szükségképpen egyetemesen al
kalmazható politikát vagy jogokat jelentenének -, hanem a más
ság és a csoportérdekek politikája. A nők szerint jogaik mások,
mint a férfiak jogai; a feminizmus olyan új ideológia, mely senki
másra nem vonatkozik, csakis a nőkre.

Amikor a közéleti eszmecsere többé nem egyetemes, akkor egy
bizonyos ponton összeomlik a "res publica"-ként, azaz közügy
ként értelmezett társadalom. Úgy gondolom, a nyugati demokrá
ciák már nincsenek is messze ettől a ponttól.

A törvény definíció szerint egyetemes abban az értelemben,
hogy mindenkire egyformán érvényes, és erkölcsi abban az érte
lemben, hogy elfogadott viselkedési normákon alapul. Ennek elle
nére azt figyelhetjük meg, hogy a törvény, ahelyett, hogy az adott
társadalmon belül elfogadott viselkedésfonnák jogszabályi rögzí-
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Azértelmiségi
nagycsaládok

tését jelentené, egyre inkább érdekcsoportok eszközévé válik.
Azokban az országokban - mint például Észak-Európában -,
ahol a katolicizmus befolyása a legkisebb volt, példátlan mértékű

a törvény valódi szerepkörének szűkülése.

A demográfiai kérdés tehát csak része annak az általános ,,;:mt
ropológiai" problémának, amely ijesztő gyorsasággal sodorja vál
ságba a nyugati politikai rendszert. Az egyén az emberi életet (és
egyre inkább a halált is) úgy tekinti, mint amit szabályoznia kell.
Az élet - a gyermekben - tárggyá válik. Ugyanakkor az állam
nem képvisel központi társadalmi normákat, mert az életformák
pluralizmusáért elszántan küzdő érdekcsoportok - a tolerancia
és a szabadság nevében - mára elérték a teljes társadalmi "érték
semlegesség" megvalósulását. Az elvilágiasodás, a szekularizáció
hatására néhány generáció alatt sikerült aláásni a nyugaton ha
gyományos keresztény normák általános elfogadottságát, és
visszaszorítani azokat a magánszférába.

Az európai államok számára a termékenység ma azon egysze
rű oknál fogva érdekes, hogy a népesség elöregszik, és egyre költ
ségesebbé válik. Komoly problémát jelent a nyugdíjak és az
egészségügyi ellátás finanszírozása: miből fogják ezeket fizetni?

Mivel a legtöbb európai jóléti államban ez a kérdés közügy, lo
gikus megoldásként kínálkozik a születésszám növelése. Ám nap
jainkban az is megtörténhet. hogy a helyzet megmentésére kapóra
jön majd az új "emberi jog", az eutanázia. Az USA Legfelsőbb Bí
rósága szabályozni fogja az "orvosi asszisztenciával végzett" ön
gyilkosságot/ és a nyugati világnak az az általános igénye, hogy
a halált ellenőrzése alá vonja, erősen valószínűsíti egy ilyen jog
elfogadását ezekben az országokban.

A születésszám növelése nem vonzó politikai szándék a mai
Európában, ahol egyre több a sokgyermekes bevándorló. Ezek a
bevándorlók nem úgy illeszkednek be a befogadó országok társa
dalmába, ahogyan a politikusok kívánatosnak tartanák, ezért tö
megesen fenyegetést jelentenek. A születések számának növelése
tehát nem vonzó politika: inkább úgy tűnik, hogy a legtöbb állam
különféle érdekcsoportok követeléseinek próbál eleget tenni ahe
lyett, hogy továbbra is elkötelezetten támogatná a családot, amely
végső soron - egészen napjainkig - hagyományosan, minden
kétséget kizáróan, a politika célja volt.

Az említett tendenciákkal szemben - melyek közül a család
és a gyermekek szempontjából az "életformák pluralizmusa" a
legújabb és egyben a legveszélyesebb - a skandináv államokban
ma megfigyelhető a szilárd nagycsaládok számának növekedése
is. Jó anyagi körülmények között élő értelmiségi házaspárok egy
re gyakrabban vállalnak négy-öt gyermeket. A sok gyermek mint
egy új státusszimbólummá válik.

Ezek a nők vallják, hogy éppen azáltal válnak igazán nőkké,

hogy anyák lesznek; hogy sok gyermeket szülni és nevelni a léte-
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A feminizmus

A "gyennekhez jutás"
módja

ző legegészségesebb dolog, s hogy azok a nők, akik nem szülnek
gyermekeket, soha nem tudják meg, mit is jelent valójában nőnek

lenni. Férjüktől elvárják, hogy segítsen az otthoni munkában,
ezért ezek az apák rugalmasan szervezik a munkájukat, és ennek
a rugalmasságnak a lehetőségét megkívánják a társadalom és a
munkaadók részéről.

Minthogy jól képzett asszonyokról van szó, joggal megkövetel
hetik, hogy úgy kezeljék és tiszteljék őket, mint anyákat és
ugyanakkor mint akiknek más hivatásuk is van. Nem hajlandók a
férfiakat utánozni, és nem mentegetőznek, amiért gyermekeket
szülnek. Nem hagynak fel munkahelyi tevékenységükkel, de rész
munkaidőben dolgoznak, illetve, amíg gyermekeik kicsik, otthon
maradnak velük. Férjüktől azt kívánják, hogy részt vállaljon a
családi felelősségből otthon és a munkahelyen.

Ezek a házaspárok minden bizonnyal elsősorban a társadalmi
és politikai nihilizmust akarják ellensúlyozni azzal, hogy szilárd
család építése mellett döntenek. Világosan látják, hogy szülői fel
adataikat maguknak kell ellátniuk, saját képességeik szerint; vala
mint, hogy kellően széles látókörrel rendelkeznek ahhoz, hogy az
életformák divatos "értékpluralizmusa" túl könnyen meg ne té
veszthesse őket.

Az a kép tehát, amelyet a "fejlett" skandináv viszonyokról fel
vázoltam, nem egységes. Egyrészt újfajta fejlődést hoz az erős,

szilárd családok megjelenése, másrészt viszont rohamosan csök
ken azoknak a száma, akik a családot természetes egységnek te
kintik, amelyen belül kibontakozhat az anyai és apai hivatás.

Az anyaságot a hetvenes években a feminizmus felől érték tá
madások. Ez a mozgalom legfőbb értéknek a férfiaktól való teljes
függetlenséget kiáltotta ki mind anyagi, mind egyéb vonatkozás
ban. Kulcsfontosságú volt a társadalmi és politikai hatalomhoz ju
tás. Később pedig számos változatban jelent meg az "életformák
pluralizmusa" .

A homoszexuális mozgalom nyílt és célratörő volt. Eljárásuk a
szokásos mintát követte: egy elnyomott kisebbség számára köve
teltek jogokat. Az egyén és az egyéni szexuális élet mindinkább
elvált, végül pedig teljesen kiszakadt a család összefüggéséből.

A mesterséges megtermékenyítés technikája révén többé a magza
tok fogantatásának sincsen feltétlenül köze a heteroszexuális egyesü
léshez. A "gyermekhez jutás" így kizárólag egyéni döntés kérdése:
homoszexuálisok is "juthatnak" gyermekhez, egyedülálló nők is
,;juthatnak" gyermekhez - már csak az egyedülálló férfiak "gyer
mekhez jutása" ütközik némi törvényi akadályba.

Ennek a mindent átható, egyénközpontú antropológiának kö
vetkeztében sok nő úgy tekinti a "gyermekhez jutást", mint bár
mely kívánatos, esetleg nemkívánatos tárgy beszerzését. Maga
akarja eldönteni, akar-e gyermeket, vagy nem, s ha igen, mikor.
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Az, hogy házasságban él-e, vagy sem, ebben a döntésben mellé
kes.

Számos magasabb végzettségű nő termékeny életszakaszának
utolsó éveire halasztja a terhességet - és akkor döbben rá, hogy
valami nagyon fontosat hagyott ki az életéből. Megfelelő apát ke
res tehát (de legalábbis olyat, akinek a génjei valószínűleg jók), és
megszüli a közös gyermeket, az apával azonban többnyire nem
marad tartós a kapcsolat. Vannak nők, akik örökbefogadnak gyer
mekeket, és egyedül nevelik fel őket. Kétségkívül igen nagy adag
önzés is van ebben: a gyermek azért kell, mert ez "teljesíti ki" az
anyát.

A gyermek "tárggyá válása" csakis azért lehetséges, mert a ter
mészetes családi környezettől elkülönítve szemlélik. Ha az egyén
- függetlenül attól, hogy családos-e, vagy sem - úgy dönthet,
hogy gyereket akar, akkor ez atomisztikus és szollipszista, azaz
kizárólag az egyént tekintő antropológiát tükröz. Bármit akar az
egyén, megszerezheti. Persze vannak még törvényi akadályok
például homoszexuális "szülők", vagy egyedülálló nők örökbefo
gadási kérelme előtt, de ezek nem döntő jelentőségűek.

Az "életformák pluralizmusának" kibontakozása során az ál
lam egyszeruen érdekcsoportok nyomásának és társadalmi ten
denciáknak engedett, így napjainkban nincs többé a család támo
gatását indokló elvi álláspontja. Míg a hallgatag többség mindmá
ig úgy gondolja, hogya természetes család a természetes, s ennél
fogva megilleti az állami támogatás, addig az elit körök soha nem
mernének ilyen "lényegi" álláspontra helyezkedni. A mérvadó ér
telmiség, tudósok, politikusok attól rettegnek, nehogy merevnek,
intoleránsnak bélyegezzék őket, ha úgy érvelnek, hogy a család
jó, hiszen természetes, történelmi intézmény, amely ugyanakkor
egyetemes és hagyományos is.

Ebből világossá válik az is, hogy miért ütközik rendkívüli ne
hézségekbe az, aki a mai nyugati közéletet befolyásolni akarja. A
vitákban nem szerepel a jó és a rossz kategóriája: divatjamúlt fo
galmaknak minősülnek. Ilyesmit csak egyszerű emberek mernek
hangoztatni, ők pedig nem rendelkeznek kellő politikai súllyal.

Úgy gondolom, hogy a nyugati világban uralkodó érték-nihi
lizmus közvetlenül hat a családról, az anyaságról, a gyermekekről

alkotott felfogásra. Közvetlenül hat az anyaság politikai feltételei
re is, úgy tűnik, a család többé nem megfelelő bázisa a politikai
támogatásoknak és a politizálásnak. Az állam családpolitikájának
indítékait tehát éppen olyan pluralizmus jellemzi, mint az életfor
mákat.

MeztJsiné Ménesi Krisztina fordítása
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