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Női szerepek
•a mal magyar

társadalomban
Idén, amikor szent Erzsébet évét ünneplik egész Európában, érde
mes végiggondolnunk, hogy azok a kivételes helyzetű asszonyok,
akik királynőként,királylányként hatni tudtak a társadalomra, mi
lyen fontos, sok esetben a férfiakétól eltérő szerepet játszottak. Eb
ből a szempontból különösen érdekes Skóciai Szent Margit példá
ja. Feszt Sándor, az 1945-ös bombázások alatt fiatalon meghalt tör
ténész professzornak az angol-magyar kapcsolatokról írt kiváló
munkája bizonyítja, hogy Skóciai Margit Szent István király uno
kája volt, aki Pécsváradon kitűnő nevelést kapott. Férje, "véres"
Malcolm, a skót király rajongásig szerette és tisztelte a feleségét,
mindenben rá hallgatott, és Margit tanácsaira hozta létre azt az
egyházi és államigazgatási szervezetet, amit Magyarországon
Margit Szent István példája alapján megismert. Leírták, hogy
Malcolm bearanyoztatta a könyveket, amelyből Margit felolvasott
neki. Margit egyik fiát, Dávid királyt is szentté avatták, Feszt Sán
dor könyve az ő udvarában készült feljegyzésekbőlidéz, mint leg
hitelesebb korabeli forrásokból saját édesanyjára vonatkozóan. A
mai angol királyi család is az ő leszármazottjuk. A skótok azóta is
hálásak Magyarországnak Szent Margit királynőért, évente skót
zarándoklat érkezik Pécsváradra megemlékezésül.

Mára a nők helyzete alapjaiban változott meg, ugyanolyan is
kolázottságban részesülnek, mint a férfiak. Ha belegondolunk
abba, hogya 20. század elején még szinte lehetetlen volt egy nő

számára, hogy elvégezze az orvosi egyetemet és orvossá válhas
son, ez mindenképpen nagyon komoly eredmény. Ugyanakkor a
feminista mozgalmak csapdája, hogy szembeállítják a nőket és a
férfiakat. Nem feminista, hanem "familist", a család, a férfi, a nő

és a gyermekek egységét, harmóniáját erősítő mozgalomra van
szükségünk, hogy megoldást találjunk a megváltozott szerepvi
szonyok által okozott nehézségekre. Megkerülhetetlen a kérdés,
miként lehet a családi életet, a gyermekvállalást és nevelést, vala
mint a nők tágabb társadalmi szerepvállalását harmonikusan
összeegyeztetni. A nők senki másnak át nem adható hivatása a
gyermekek világrahozatala, és - legalábbis az első időszakban 
a biztonságos anya-gyermek kapcsolat megteremtése. A nők ezzel
átruházhatatlan társadalmi szerepet töltenek be. Ezzel párhuzamo-
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A magyar társadalom
család- és

gyermek·központú

A gyermekes fiatal
nők életminősége

rosszabb
a gyermekteleneknél

san viszont a társadalom érdeke az is, hogy a szakmai jövőjükbe,

más szociális feladataik elvégzésébe fektetett energiáik, erőfeszítése

ik ne vesszenek kárba. A nők számára kulcskérdés, hogy a tanu
lásba fektetett erőfeszítéseiket kamatoztassák, ugyanakkor pedig
annyi gyermeket szüljenek és neveljenek, amennyit szeretnének.

Számos vizsgálat azt bizonyította, hogy a magyar társadalom még
mindig család- és gyermek-központú. Ez azt jelenti, hogy miközben
igen alacsony azoknak a száma, akik egyáltalán nem szeretnének
gyermeket, jelentős különbség van a kívánt és a végül valóban
megszülető gyerekek száma között, s mindez hatványozottabban
jelentkezik a magasabb iskolai végzettségű nők körében.

Akarata ellenére senkit sem lehet rábeszélni a gyermekválla
lásra. Aki azonban szeretne gyermeket, annak az egyenlő esé
lyek megteremtése érdekében biztosítani kellene a megfelelő fel
tételeket anélkül, hogy súlyos hátrányba kerülne a hasonló
képességű férfiakkal vagy a gyermeket nem vállaló nőkkel

szemben. Az, hogy ma a gyermeket vállaló nők hátrányba kerül
nek a gyermektelen nőkkel és az azonos végzettségű férfiakkal
szemben, súlyos diszkrimináció, hiszen abban az esetben, ha
gyermeket is szeretnének vállalni, ezt egyfajta (nem feltétlenül
elnézhető) "hobbinak" állít ják be.

A 45 évnél fiatalabb nők átlagosan 2,14, tehát száz nő 214
gyermeket szeretne, a 45 évnél fiatalabb férfiak 2,13, azaz 100
férfi 213 gyermeket szeretne, a férfiak és a nők között ebben a
tekintetben egyáltalán nincs különbség. A ténylegesen megszü
lette gyermekek száma 2005-ben 132 volt száz termékeny korú
nőre számítva. A 45 évnél fiatalabb megkérdezetteknek csupán 2
százaléka válaszolta azt, hogy egyáltalán nem szeretne gyerme
ket, 13 százalék csak egy gyereket, a legtöbben, 61 százalék ket
tőt, viszonylag sokan, 20 százalék hármat, és csak nagyon keve
sen, 4 százalék szeretne háromnál több gyermeket.

Ugyanakkor a korra és iskolázottságra standardizált elemzés
alapján a gyermekes fiatal nők életminősége rosszabb a gyer
mekteleneknél, míg a férfiak esetében a gyermekesek életminő

sége és egészségi állapota jobb, és kompetensebbnek is tartják
saját magukat. Kutatásaink eredményei tehát azt mutatják, hogy
a gyermekeket vállaló nők rendkívüli pszichikai és társadalmi
túlterheltségnek vannak kitéve a mai Magyarországon. Az ada
tokat életkor és iskolázottság szerint korrigáltuk, hiszen az ala
csonyabb társadalmi-gazdasági rétegekben több a gyermek, és a
gyermekszám az életkor előrehaladásával nő, míg az egészségi
állapot romlik. A gyermekszám alakulásának legfontosabb előre

jelzője az, hogy mennyire számíthatunk partnerünkre nehéz élet
helyzetekben. Érdekes módon az élettársi kapcsolatban élők kö
zött a partnertől várható társas támogatás mértéke még fontosabb
előrejelzője a gyermek vállalásának, mint a házasságban élők

esetében. Szintén fontos tényező az egyéb társas támogatás mér-

514



A gyermekvállalás,
azéletminőség és

azegészségi állapot
összefüggései

A vallás fontossága

téke. Ebből a szempontból a nők számára a szomszédsági támo
gatás különösen fontos. A gyermeket vállaló szülők fokozott ter
helését, bizonytalan helyzetét jelzi, hogy a szorongás mind a
nők, mind a férfiak esetében egyenes arányban van a gyermekek
számával. A gyermekesek fokozott szorongása a társadalom fe
lelőssége, hiszen a gyermekvállalást gyakorlatilag hobbinak, a
szülők egyéni vállalásának tekintik, és igen kevés kompenzációt
kapnak azért, hogya társadalom többi tagja helyett is vállalják a
következő generáció felnevelésének bizonytalanságát, kockáza
tát. Ennek súlyát mutatja, hogya hét végén munkával töltött
órák száma igen szignifikánsan nő a gyermekek számával.

Bár nem nagyon erős, de szignifikánsan ellenkező irányú
összefüggés van a nők és a férfiak esetében a gyermekvállalás és
az életminőség, az egészségi állapot önbecslése között. Életkor és
iskolázottság szerint korrigálva az adatokat, a gyermekes nÓK
munkaképességüket és életminőségüket szignifikánsan rosszabb
nak ítélték, mint a nem gyermekesek a gyermekszámmal arányo
san. Ez arra utal, hogy a gyermekvállalás aránytalanul megterheli
a fiatal nőket a mai magyar társadalomban, hiszen a munkahelyi
bizonytalanság, az otthon és a munkahely kettős elvárásai foko
zottan veszik igénybe őket. Ha azt szeretnénk elérni, hogy a kí
vánt -gyermekek megszülethessenek, a fiatal nÓK számára ezt a bi
zonytalanságot és fokozott terhet kellene alapvetően orvosolni.

Igen érdekes módon a fiatal férfiak esetében fordított az
összefüggés. A gyermekes férfiak kortársaikhoz képest jobbnak
ítélik egészségi állapotukat, és kompetensebbnek, hatékonyabb
nak tartják saját magukat, inkább érzik úgy, hogy az életnek van ér
telme, mint nem gyermekes társaik (szintén életkortól és iskolá
zottságtól függetlenül). A férfiak esetében a társas gátoltság,
gátlásosság és a gyermekszám között fordított a kapcsolat, a nők

esetében nincs ilyen összefüggés.
A vallás fontossága és a gyerekszám között pozitív korreláció

van, de a vallásgyakorlás módja csak a férfiak esetében függ
össze a gyermekek számával. Ugyanakkor az egyes vallási cso
portok között nem találtunk szignifikáns különbséget a gyer
mekszám tekintetében.

Ha az adatokat életkor szerint korrigáljuk, agyerekszám 45
év alatt rendkívül szignifikáns negatív kapcsolatban áll a vég
zettséggel, különösen a nők között, az anya és az apa végzettsé
gével, a saját és a családi jövedelemmel, a gépkocsi tulajdonnal
és a saját anyagi helyzet relatív becslésével. A nők esetében az
anya, a férfiak esetében az apa iskolai végzettsége a lényegesebb
negatív hatású tényező. A nők munkahelyi biztonságérzete és
kontroll érzése az iskolázottság szerinti korrekció után is negatív
kapcsolatban van a gyermekvállalással, azonban a rossz főnök is
csökkenti a gyermekvállalás valószínűségét. A munkahelyi biz
tonsággal kapcsolatban nem kérdeztünk rá arra, hogy valaki
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mennyire számíthat további foglalkoztatásra abban az esetben,
ha gyermeket vállal. A mai munkahelyi viszonyok között a jó
munkahelyi körülmények ellene hatnak a fiatal nők gyermekvál
lalásának, mert az érintettek igen kockázatosnak érzik, hogy fel
adják ezt a helyzetet.

Más vizsgálatok eredményeivel összhangban, a magyar társa
dalom szégyene, hogya gyermeket vállaló fiatalok anyagi
helyzete minden tekintetben lényegesen rosszabb, mint a gyer
mekteleneké. Ebben azonban fontos tényező, hogya magasabb
végzettségű, jobb keresetű rétegekben kevesebb a gyermek. Ha
az adatokat iskolázottság szerint korrigáljuk, a férfiak esetében a
saját jövedelem és a gyerekszám között már pozitív korrelációt
kapunk. A nők szempontjából azonban sokkal rosszabb a hely
zet, az iskolázottság szerinti korrekció után is szignifikánsan ke
vesebb a saját és a családi jövedelme a gyermekes nőknek.

Különösen fontos volna segíteni a kívánt, de a tanulmányi
évek alatt "elhalasztott" gyermekeknek a megszületését, hiszen a
család és a hivatás szerepkonfliktusa a nők esetében valóban
drámai a mai magyar társadalomban. Nem megfelelő megoldás.
hogy természetesnek fogadjuk el, hogya nők a munkahelyen
törvényszerűen hátrányos helyzetbe kerülnek azáltal, ha az
egész társadalom szempontjából létfontosságú anyai szerepüket
is betöltve gyermeket vállalnak.

Ha az adatokat kor és iskolázottság szerint korrigáljuk, a nők

közül több gyermeket szeretnének azok, akiknek a családi jöve
delme magasabb, és akik országos viszonylatban jobbnak ítélik
anyagi helyzetüket másokhoz viszonyítva. Ezek abszolút szá
mok, tehát nemcsak arról van szó, hogy akiknek még kevésbé
van gyerekük, azok ezt pótolni szeretnék ezt a hiányt, hanem
abszolút számban is több gyereket akarnának. A férfiak esetében
szintén több gyermeket szeretnének azok, akiknek magasabb a
jövedelme, és akik másokhoz képest jobbnak ítélik anyagi hely
zetüket. A férfiak esetében a kívánt gyermekszám sokkal inkább
van pozitív kapcsolatban olyan pozitív személyiségjellemzőkkel,

mint a kompetencia érzés, hatékonyság és a pozitív életminőség,

míg a nők esetében a partnertől, házastárstól kapott támogatás
nak van elsöprően nagy jelentősége a kívánt gyermekszám
szempontjából. Természetesen ez a tényező a férfiak gyermek
vállalás iránti attitűdjeit is alapvetően meghatározza.

Miközben a megszülető gyermekek száma folyamatosan csök
ken, a teljes társadalom körében rendkívül megnőtt azok aránya,
akik úgy gondolják, hogy nehéz élethelyzetben elsősorban gyer
mekeikre számíthatnak. A magyar népesség körében végzett ko
rábbi Hungarostudy felmérésekhez hasonlítva, 2üü2-re a teljes
népességben a nők 62 százaléka érzi úgy, hogy nehéz élethely
zetben nagyon számíthat gyermekei támogatására, míg a férfiak
51 százaléka válaszolta ezt. Mind a férfiak, mind a nők esetében
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ez az arány megduplázódott 1995 és 2002 között, az ugyanarra a
kérdésre adott válasz tanúsága szerint.

Most befejezett követéses vizsgálatunk eredményei szerint a
korai, úgynevezett idő előtti/69 év alatti halálozás megelőzése

szempontjából mind a nők, mind a férfiak esetében igen jelentős

tényező, hogy nehéz élethelyzetben mennyire számíthatnak gyer
mekeik segítségére. A gyermekvállalás korai nehézségei tehát
hosszú távon megtérülnek azok számára, akik vállalkoznak rá.

Álljon itt egy norvég példa: Norvégiában 1978-ban fogadták el a
női egyenlőségi törvényt az egyenlő oktatási bérezési jogokról, va
lamint arról, hogy minden négy főnél nagyobb testület 40 száza
lékát nÓK kell, hogy alkossák. Míg Magyarországon a férfiak vár
ható élettartama 68/6 év, addig Norvégiában 8/9 évvel élnek tovább
a férfiak. A természetes szaporodás ezer emberre vetítve Norvégia
ban 3/7/ az egyik legjobb az európai országok közűl, míg ma Ma
gyarországon mínusz 3/8 1000 főre vetítve a népességfogyás. Töb
bek között az esélyegyenlőségi politika is hozzájárult ahhoz, hogy
Norvégiában a férfiak életkilátásai jelentősen javultak, valamint,
hogya születési mutatók is az egyik legjobb eredményt hozták
Európában. A norvég példa bizonyítja, hogy az esélyegyenlőség

tényleges és nem formális biztosítása jelentősen növeli a termé
kenységi arányt/ egyben nem csupán a nők, hanem a férfiak várha
tó jelentős életminőségének javulásával és élettartam-növekedésével
is együtt járhat. A mai versengő, rivalizáló magyar férfi értékrend
nek is jót tenne, ha a férfiak tanulnának a nők többszörös érték
rendjéből, amelyben a család, a barátok legalább olyan fontosak,
mint a munkában, anyagiakban való előrejutás. Ugyanakkor a nÓK
nek meghatározó szerepe van a férfiak értékrendjének alakításában.
Vizsgálataink eredményei szerint a férfiak számára az egyik legfon
tosabb tartós stresszforrás, ha a nÓK elégedetlenek anyagi helyze
tükkel. Tehát az értékrend változtatását a családban az édesanyák
nak kell elkezdeniük azzal, hogy a fiúgyerekeket nem rivalizálásra,
hanem az együttműködés értékelésére nevelik.

Hogyan segíthetnénk elő, hogy a nÓK és a családok meg tudjanak
felelni a mai többszörös szerepelvárásoknak, hogy a kívánt gyerme
kek megszülethessenek, ugyanakkor a nÓK képzésének eredménye
ne vesszen el és a családok is egyensúlyban tudjanak maradni?

Elsősorban jelentős szemléletváltásra volna szükség, amely
nem a nők "hobbijának"/ hanem az egész társadalom közös
ügyének tekinti a gyermekvállalás segítését. Ha egy fiatal nő ott
hon akar maradni a gyermekeivel, ez legyen ugyanolyan elis
mert foglalkozás, munkavégzés, mint bármilyen további tár
sadalmi tevékenység. De legyen arra is lehetőség, hogy a gyerme
ket vállaló nő más területen is dolgozhasson. A munkaerő gon
dok megoldásában is fontos szerepe lehetne, ha az otthoni gyer
mekgondozás kifizetéséhez segítséget kapnának a gyermekes
párok. A munkába való visszaállás szempontjából nem lehet elég-
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gé hangsúlyozni a rugalmas munkaidő és az otthoni távmunka
jelentőségét, hiszen ezzel folyamatosan térhetne vissza a munka
hely életébe a kismama. Megdöbbentő, hogy ebben a tekintetben
az Európai Uniós országok közül messze a legrosszabbul állunk.

Hazánkban a nők részmunkaidős foglalkoztatása 6 százalék, a
férfiaké 3 százalék körüli (a 15-64 éves népességből a részmun
kaidős foglalkoztatottak száma 152,9 ezer fő, ebből a nők aránya
66,6 százaléka a KSH 2005-ös adatai alapján), miközben az uniós
átlag 2004-ben a nőknél 30,4 százalék, a férfiaknál 6,6 százalék
volt a részfoglalkoztatásban. Fontos szempont a munkaidő ru
galmassága - az EU-országok közül nálunk a legalacsonyabb
(12 százalék) azok aránya, akik rugalmasan oszthatják be az ide
jüket, míg például Svédországban a rugalmas munkaidő részará
nya 58 százalék. A flexibilis munkaidő-politika célja, hogy a dol
gozó dönthesse el, mikor kezdi és fejezi be munkáját (például,
hogy meg tudja oldani a gyerekek iskolába vagy óvodába szállí
tását), vagy hogy adott esetben nagyon korán vagy nagyon későn

is munkahelyük rendelkezésére tudjanak állni a munkavállalók.
Sokatmondó adat az is, hogy Magyarországon a legalacsonyabb
az otthoni távmunka aránya az Európai Unió országai közül. A
tapasztalatok szerint ugyanis a részmunkaidős és a rugalmas
foglalkoztatás fontos eszközök a kisgyermekesek és munka vilá
gának összekapcsolásában. Másfelől, ha a munkáltatók figyelem
be veszik dolgozóik családi kötelezettségeit, akkor azok sokkal
lojálisabbakká válnak munkáltatóikhoz, és teljesítményük is bi
zonyítottan magasabb lesz. Az Európai Unió 20ü2-ben elfogadott
irányelve a munkahelyeket és a munkahelyi vezetőket kötelezi a
munkatársak lelki egészségének védelmére; a családi és a mun
kahelyi szerepek összehangolásának támogatása fontos lépés
lenne a deklaráció szellemének kiteljesítésében.

A nők megváltozott szerephelyzetének megoldásához tehát
alapvető volna, hogy segítse azoknak a gyermekeknek a vállalá
sát, akiket a szülők kívánnak, de egyelőre még nem születtek
meg. Szakítani kellene azzal a felfogással, hogya gyermek a nő

ügye, hiszen a férfi személyiségfejlődése szempontjából a gyer
mekvállalás legalább olyan fontosnak tűnik. Mind a gyermekvál
lalás, mind a kívánt gyermekszám szoros kapcsolatban van azzal,
hogya fiatalok nehéz élethelyzetben mennyire számíthatnak part
nerükre, házastársukra illetve élettársukra. Ezért a házastársak kö
zötti bizalom, elkötelezettség, megbízhatóság a családok új hely
zetében, a párkapcsolatok stabilitásának megőrzésében alapvető.

A középkorú vagy idősebb népesség életminőségének igen fontos
tényezője, hogy mennyire számíthatnak gyermekeikre. Érdemes
volna ezt a szempontot is hangsúlyozni a fiatalok számára, mie
lőtt még nem késő világra hozniuk az "elhalasztott" gyermeke
ket. Ehhez azonban a társadalomnak, a munkahelyeknek min
den segítséget meg kellene adnia a fiatalok számára.
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