
Család és munka vagy
munka és család?!
Az anyai hivatások összeegyeztethetősége 
a rendszerváltás tükrében

„A legfontosabb üzenet a családunk köréből nem az,
amit szavakkal mondtak el,

hanem amit beszéd nélkül is megérezhettünk:
az, ahogyan az élethez viszonyulnak.”1

A hazai rendkívül kedvezőtlen demográfiai és népesedési mutatók
önmagukban is indokolttá teszik, hogy elgondolkodjunk azon, vajon
milyen tényezők befolyásolják a mai fiatalok, a jövő generációjának
családalapítással, családterveivel, valamint a munkával és a karrier-
építéssel kapcsolatos elképzeléseit. A legfrissebb, Society at a Glance
című tanulmány2 szerint a vizsgált OECD országok közül a teljes ter-
mékenységi arányszám (TFR) Koreával együtt Magyarországon a leg-
alacsonyabb (1,24). A 15 évnél idősebbek családi állapot szerkezetét
összehasonlítva a házasságban élők aránya Magyarországon alulról a
negyedik legalacsonyabb, mindössze 44,5%.3 Ezzel összefüggésben
érdemes még megemlíteni a fiatalok munkavállalására vonatkozó sta-
tisztikát is. Eszerint Magyarországon az úgynevezett NEET4 fiatalok
aránya 15,1%, ők azok a 15–29 évesek, akik a munkaerőpiacról (már)
kiszorultak, vagy azért, mert munkanélküliek, vagy mert inaktívak.
Sajnos ezzel a számmal is az európai „élmezőnybe” tartozunk.5

A fenti számokat, az — egyre romló — demográfiai tendenciákat
is figyelembe véve vetődik fel a kérdés, hogy ma mit is jelent a csa-
lád és/vagy munka összeegyeztethetőségének kérdése. Jelen tanul-
mányunkban a mottónknak választott „Pálferi”-s gondolatot igyek-
szünk a számok nyelvére lefordítani, és elgondolkozni azon, hogy
vajon a mai fiatalok milyen „útravalót” kapnak e téren. Célunk,
hogy a közelmúltban befejezett saját kutatásunk6 idevonatkozó ada-
tainak segítségével, gondolatébresztőként valamiféle közös gondol-
kodást indítsunk el.

Család és munka

„A magyar társadalom értékrendjében a nők reprodukciós, család-
anyai szerepe mindig sokkal fontosabb, hangsúlyosabb volt, mint
a kereső tevékenység, a munkaerő-piaci részvétel. A ‘kenyérkereső
férj és a háztartásban tevékenykedő családanya’ idealizált család-
képe évtizedek óta mint vágyott és kívánt életforma jelent meg a
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lakossági véleményekben a Népességtudományi Kutatóintézet
vizsgálatai alapján.”7

A hagyományos nemi szerepfelosztás és a tradicionális szemlé-
letmód nemzetközi összehasonlításban is kimagasló. A 2000-ben
végzett PPA (Population Policy Acceptance) kutatás szerint legmaga-
sabb arányban Magyarországon értettek azzal egyet (71%), hogy a
férj feladata a pénzkeresés, a feleségé a háztartás és a család ellá-
tása, illetve hogy a nők számára állásban lenni is fontos lehet, de a
legtöbb nőnek az az igazi vágya, hogy otthona és gyermeke legyen.
(Ebben az esetben 79% volt az egyetértők aránya.)

Az utóbbi bő tíz évben viszont a társadalom vélemény- és érték-
rendszerében jelentős átrendeződéseknek és változásoknak va-
gyunk tanúi. A tradicionálisabb jellegű kapcsolathálózati struktúra
modernizálódása mellett8 például változás mérhető olyan témák-
kal kapcsolatban, mint „család versus munka” vagy „gyermekvállalás
versus karrier”. (1. táblázat)

A két (2000 és 2009) adatfelvételt összehasonlítva, a vélemények
alakulásából egyértelműen kiolvasható, hogy mind a nők, mind a
férfiak körében egyre elfogadottabb az a nézet, miszerint a nők szá-
mára a munka és a család jól összeegyeztethető, valamint hogy
megerősödött a női szerepvállalás súlya a család anyagi biztonsá-
gának megteremtésében.

A vélemények ilyen irányú változása nem véletlen, a társadalom
előbb-utóbb „fejben” is alkalmazkodik a körülményekhez. Ha a

körülményeinek hatása a
demográfiai folyamatokra”

címmel (2011–2013),
OTKA K 83336 számú

pályázat támogatásával.
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Egyre fontosabb a nők
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Korfa Népesedési
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Vélemények
NŐK FÉRFIAK

2000 2009 vélemény -
változás 2000 2009 vélemény -

változás

1. A dolgozó nő is lehet jó anya 68,2 74,8 +6,6 62,9 71,7 +8,8

2. A 6 évesnél fiatalabb gyermek
megsínyli, ha az anyja dolgozik 50,5 35,8 -14,7 52,7 36,8 -15,9

3. A család élete megsínyli, ha a fe-
leség teljes munkaidőben dolgozik 55,9 37,6 -18,4 57,7 35,6 -22,1

4. A család sokkal fontosabb 
egy nőnek, mint a munka 74,4 59,8 -14,6 77,8 58 -19,8

5. Háziaszonynak lenni is önmeg-
valósítás lehet egy nő számára 46,6 51,3 +4,7 49,3 48,4 -0,9

6. Két kereső kell egy családban 82,8 87,2 +4,4 77,4 83,5 +6

7. A férfi keresse a pénzt, 
a nő lássa el a családot 55,9 53,7 -2,1 66,3 54,9 -11,4

1. táblázat:
Nemi szerepekkel kapcsolatos vélemények változása a nők és a férfiak körében, 2000–2009

(az adott állítással egyetértők aránya, %)9
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gazdasági (mindennapi megélhetés nem lehetséges egy keresetből)
és a társadalmi környezet (médiumok, közvélekedés és a közpolitika
által közvetített társadalmi elvárás) is a nem hagyományos női–férfi
szerepmegosztást erősíti, akkor nem meglepő, hogy a megkérde-
zettek előbb-utóbb megtapasztalják, azonosulnak és egyetértenek
ezekkel a kijelentésekkel.

A korábbi időmérleg vizsgálatok és szociológiai kutatások eleve
arra hívták fel a figyelmet, hogy a magyar társadalom életmódja —
nemzetközi összehasonlításban is — meglehetősen a munkára,
pontosabban a túlmunkára orientált volt.10 Mind e mögött akkor a
jóléti társadalom álomképe húzódott meg, és mindez változást ho-
zott az értékrenden belül is, amelyet a köznyelv leginkább a „kicsi
vagy kocsi” dilemma formájában fogalmazott meg. „A családi idő-
bankon belül létrejött a források újraelosztása, amelynek eredményeként
— a családi együttlét rovására — egyre több időhányadot fordítottak a
megélhetésre, a jóléti álmok megvalósítására.”11

A társadalomkutató számára e változás dinamikájának és időbe-
liségének a megértése az igazán izgalmas. Mi az, ami már a rend-
szerváltozás előtt beindult, mi az, ami rögtön a rendszerváltozás
után változott, és mi az, ami csak körülbelül 20–25 év (egy ember-
öltő) után kezd érezhetően megváltozni? További kérdés, hogy vajon
ezen változások közül mi az, ami visszafordítható, és mi nem?

Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint a magyarok ter-
vei, szándékai, illetve azok megvalósíthatósága között feltűnően
nagy a diszkrepancia, az ellentmondás. Mi magyarok erősen tradi-
cionális módon vélekedünk, legyen szó gyermekvállalásról, hű-
ségről vagy épp a családról mint fontos értékről, ugyanakkor más
európai országokhoz képest meglehetősen individuális módon cse-
lekszünk. Tipikus és gyakran idézett példa a kívánt és valós (meg-
született) gyermekszám közötti majdnem „egy gyermeknyi” kü-
lönbség: az átlagos kívánt gyermekszám 2–2,1, míg a megszületett
gyermekek száma 1,2–1,3. Vajon mi ennek az oka? Ki és mi tehet
erről? Hol lehet, és hol tudunk beavatkozni azokba a folyamatokba,
amelyektől egy esetleges pozitív elmozdulást remélhetünk?

Szülés–születés III. — „A rendszerváltás megszületett 
és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális
körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra”

Az MTA Szociológia Kutatóintézete Losonczi Ágnes által vezetett
munkacsoportja 1987-ben utánkövetéses panelvizsgálatot indított el
az első gyermeküket váró szülők körében a budapesti agglomeráció
déli övezetében, hét településen. A kutatás első hullámában 301, vá-
randósága utolsó trimeszterében lévő kismamát kérdeztek meg
sztenderdizált kérdőívvel. 1989–90 között, a gyermekek születését kö-
vetően 194 ifjú édesanyát és 191 apát sikerült újra felkeresni. 2011-ben
ennek a vizsgálatnak a folytatására kaptunk lehetőséget. A harmadik

9Forrás: Pongrácz
Tiborné: i. m. 2.

10Harcsa István – Sebők
Csilla: A népesség

időfelhasználása
1986/1987-ben és

1999/2000-ben. KSH,
Budapest, 2002.

11Harcsa István:
Családi kohézió. KSH,

Budapest, 2014, 25.

Tervek és azok
megvalósíthatósága
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adatfelvétel előkészítésekor az eredeti 301-ből 211 címet tudtunk be-
azonosítani. Felkérő levelek és telefonos (internetes) megkeresések
nyomán végül 115 családot értünk el,12 az eredeti minta 38%-át. A 2013
szeptemberében lezárult adatgyűjtés feldolgozása most zajlik.

A kutatás különlegességét az a speciális történelmi pillanat adja, hogy
az első két hullám adatait 1988 és ‘90 között, tehát éppen a rendszer-
váltás időszakában vették fel. Az első gyereküket váró fiatal anyák és
apák akkor még nem tudhatták, legfeljebb sejthették, hogy életük meny-
nyire eltérő lesz attól a kiszámíthatónak tűnő életúttól, amit addig jól
ismertek, amiben szocializálódtak. A várandóság alatt (1988-ban) a várt
változást számukra az újszülött megérkezése jelentette. Ehelyett a gyer-
mek születése után a fiatal pároknak valami sokkal nagyobb és vá-
ratlanabb változással kellett szembesülniük. 2012–2013-ban, a harmadik
hullámbeli adatgyűjtésre már egy generációnyi idő elteltével került sor,
amikorra a vizsgálat kezdetén születő gyerekek felnőttek, és hasonló
korúak, mint szüleik voltak annak idején. A történelmi helyzetnek kö-
szönhetően a szülők visszatekintése nyomán a rendszerváltozás óta el-
telt évek társadalmi jelenségeire, változásaira egy speciális szem-
üvegen keresz tül tekinthetünk rá, úgy, hogy a most megkérdezett
emberek korábbi történetét, véleményét, terveit, várakozásait részben
ismerjük; sok olyasmit is, amit ők maguk azóta elfelejtettek vagy tel-
jesen átértékeltek. A mára felnőtt gyerekek pedig az új generáció, ahogy
a kutatási tervben neveztük, a „rendszerváltás gyermekei”, akik az
„új világgal” egy időben kezdték az életüket, melynek tapasztalatai
tükröződnek viselkedésükben és véleményükben.

A rendszerváltás óta eltelt huszonöt év mind a társadalmi, mind a
gazdasági viszonyokban jelentős változást hozott. A mai fiatalok hely-
zetének elemzésekor meg kell megvizsgálnunk, hogy ezek a változá-
sok ma milyen lehetőségeket biztosítanak, milyen elvárásokat támasz -
tanak számukra. A rendszerváltást követően az egész társadalomnak
szembesülnie kellett olyan problémákkal, amelyek a korábbi időszak
kiszámítható, közel egyenletes, nem túl magas, ám mindenki számá-
ra élhető életszínvonalat nyújtó világában ismeretlenek voltak.13

Magyarországon a rendszerváltást követően közel másfélmillió
munkahely szűnt meg, melyek helyett az ország bizonyos terüle-
tein azóta sem lettek újak. A társadalom, különösen a fiatalok egyik
legégetőbb problémájává az elhelyezkedés, a munkahely megtar-
tása és a munkaerőpiacon való boldogulás vált. A munkahelyek
megszerzéséért és megtartásáért a rendszerváltás óta komoly ver-
seny folyik. A munkanélkülivé válás kockázatának, valamint a
munkaerő-piaci siker vizsgálatakor kitűnik, hogy a családi háttér
hatása jelentős, amit sok esetben sem a tanulás, sem a továbbkép-
zés nem tud semlegesíteni. Az elhelyezkedésnél az egyik legnagyobb
probléma, hogy a piacgazdaság olyan készségeket, kompetenciá-
kat várt el, illetve vár el a munkavállalóktól, amelyek korábban nem
voltak megszokottak, és ezeknek sokan ma sem tudnak meg fe-
lelni.14

12110 édesanyát, 67
elsőszülött gyermeket

és 81 édesapát.

Speciális
történelmi pillanat

13Laki László: Az ifjúság
a magyar társadalomban.

In Kovách Imre (szerk.):
Társadalmi metszetek.

Napvilág Kiadó,
Budapest, 2006.

Változások
a munkaerőpiacon

14Makó Csaba – Simonyi
Ágnes: A tudásfelhasz -

nálás rugalmasságának
felértékelődése. In Makó
Csaba – Simonyi Ágnes

(szerk.): A munka és a
párbeszéd új paradigmái.

OFA, Budapest, 2003.
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A rendszerváltás óta eltelt időszak talán legmeghatározóbb té-
nyezője, ami a gazdaság mellett a társadalmi alrendszerek mind -
egyikében tetten érhető: a bizonytalanság. Különösen védtelen és ki-
szolgáltatott ebből a szempontból a fiatalság, az új nemzedék,
amely „legfontosabb életszakaszát egy olyan világban éli, ahol a
társadalom alrendszereiben strukturálisan kódolt a bizonytalanság,
ahol elhomályosult tradiciók helyett csupán ködös és távoli igazo-
dási pontok léteznek”.15 A bizonytalanság manifesztációi a kapu-
nyitási pánik, az elköteleződés igényének hiánya, a feladatok nem
időben történő befejezése, a tanulmányok túlnyújtása, a párválasz-
tás és a gyermekvállalás kitolása is.

Bizonytalanság és kiszámíthatatlanság — ezek a kutatásunkban
szereplő anyák (családok), ha nem is mindig explicit, de nagyon is jel-
lemző „üzenetei” gyermekeik számára. Az anyákkal készült inter-
júkban, mikor arra kérdeztünk rá, hogy miként látják a különbséget
a között, ahogy ők indítják útjára gyermeküket, és a között, ahogy
őket indították útjára szüleik, a bizonytalanság mellett tetten érhető
valamilyenfajta felmentés is a gyermekkel szemben: beletörődés,
hogy ma — miután annyival nehezebb minden — kvázi megbocsát-
ható, hogy a gyermeknek egyhamar úgysem fog semmi sem sikerülni.

„A mi szüleinkhez képest [az interjúalany életével] nem olyan túl
nagy változás. Amikor mi összekerültünk, akkor biztos volt a munkahely.
Persze, fiatalon én is azt gondoltam, hogy na, én nem így nevelem majd a
gyerekemet, de aztán mégis. Igyekeztem ugyanazokat továbbadni, amiket
én kaptam. Inkább már a fiatalabb korosztályoknál nagy a változás. A jö-
vőtervezés, ez nekik szerintem sokkal-sokkal nehezebb, mint nekünk. Min-
den bizonytalan, így aztán családot tervezni sokkal nehezebb nekik, mint
nekünk. Nekünk volt egy elképzelésünk, és azt nagyjából úgy végig is tud-
tuk vinni. Nem tudom, hogy náluk ez majd hogyan fog sikerülni, és hogy
mennyire tudnak ők tervezni.” (16001 számú kérdezett)

„…az én gyerekkorom, hát meg a férjemé is, sokkal ember-barátabb, csa-
lád-barátabb volt. Sokkal-sokkal. Az úttörőtábor, vagy az iskolai nyaralá-
sok. Tehát ami nincs. Amit ugye akkor mi megkaptuk, minden nyáron min-
denki ment nyaralni, olyan család nem volt, ahol a gyerek nem jutott el
táborba, vagy a szülő munkahelyének a nyaralójába, minden gyerek nya-
ralt. Vagy még, amit én nagyon hiányolok, az összefogás. Amikor én isko-
lás voltam, a gyerekeket összehozta a csapatszellem. Én szerintem sokkal
jobb volt nekem gyereknek lenni.” (12016 számú kérdezett)

„A szüleinknek biztos könnyebb volt. A mindennapokat nézve nekik
azért könnyebb volt elkezdeni az életet. Nekünk már jóval nehezebb, és
látom, hogy a lányomnak még nehezebb lesz most. Mind anyagi szem-
pontból, mind az életben való kiteljesedés terén. Ha csak a tanulmányokat
nézem, már ott is lényegesen nehezebb megszerezni valamilyen végzettsé-
get, mint mondjuk régebben, mint az anyámék idejében, vagy akár még ha
az enyémet is nézem. A szüleim biztosabban meg tudták határozni a jövő-
jüket. Most lényegesen nagyobb a bizonytalanság. Szóval az, hogy az egyik
napról a másikra megváltoznak a dolgok, az most természetes. Kiszámít-

Bizonytalanság és
kiszámíthatatlanság

15Székely Levente:
Köszöntő. In uő. (szerk.):

Magyar Ifjúság, 2012.
Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó, Budapest,

2013, 7.

Anyákkal készült 
interjúk
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hatóbb volt. Tudtak, mit tudom én, öt-hat, akár tíz évre előre is tervezni.
Most szinte egy hétre sem lehet.” (16062 számú kérdezett)

Munka és család

A fiatalok 29%-a még tanul, 58%-a dolgozik és 13%-uk az úgyne-
vezett NEET kategóriába sorolható. A szülők és a gyermekek szá-
mára is az élet, a megoldandó és fontos probléma szinte kizárólag
a munkáról, az álláslehetőségek és a (tovább)tanulásról szól.

„A gyermek felett is ott lóg a pallos, szerződéssel van munkája”,
„Most örülnek, hogy van munka, ez volt a rövidtávú cél”,
„Minden nap [beszélünk], hangos gondolkodás, pályázatok, kül-

föld vagy itthon”,
„Még tanulni kellene, irányt venni”,
„Skype-on beszélünk: tanulni akar, játékos menedzseri licencet

akar szerezni, vannak céljai.”
Az anyák 64, a gyermekük jövőjével kapcsolatos konkrét kije-

lentéséből összesen 13 esetben volt szó családalapításról és pár-
kapcsolatról. Az apáknál a családalapítás mint téma 24-ből egyetlen
egy esetben fordult elő! Arról, hogy a családalapítás például gyer-
mekszám vonatkozásában mit jelentene, egyszer sem esett szó!

A fenti adatokkal összhangban a fiatalok válaszaiból is a bizony -
talanság és a halasztó magatartás (család, társsal való elkötelező-
dés és gyermekvállalás) érhető tetten. Amellett, hogy a megkérde-
zett fiatalok többsége még szüleivel lakik, kétharmaduknak (64%)
jelenleg is komoly partnerkapcsolata van. Egyáltalán nem volt még
komoly kapcsolata a megkérdezett fiatalok 10%-ának. A lá nyok kö-
zött magasabb azoknak az aránya (75% versus 53%), akiknek komoly
párkapcsolata van. A gyermektervezéssel kapcsolatos kérdésekből
az látszik, hogy egyetlen fiatal lányt leszámítva mindenki szeretne
gyermeket. Az a három lány, akinek már van gyereke (!), többet már
nem szeretne szülni.

A gyermeket tervezők két további alcsoportba oszthatók: aki sze-
retne, és aki még bizonytalan ebben. Ez utóbbi csoportba a meg-
kérdezettek közel egyötöde (16%) tartozik. Az első gyermek időzí-
tése, más kutatásokkal összhangban, a húszas évek végére tolódik.
A lányok átlag 27, a fiúk 29,5 évesen terveznek szülővé válni. A gyer-
mekvállalásban bizonytalan lányok az átlagosnál még 2 évvel ké-
sőbbre tervezik a szülést (29,5 évesen). Az átlagosan tervezett gyer-
mekszám pont kettő. A fiatalok nagy többsége (68%) két gyermeket,
18% egyet és 12% hármat tervez.

„Most nehezebb fiatalnak lenni. A munkavállalás, az igen, tehát őnekik
ez sokkal nehezebben megy, hogy munkát találjanak maguknak, amikor már
végleges munkára mennek. Nem azt mondom, hogy nem lehet találni, csak
válogatósak, és nem biztos, hogy mindenfajta munkát elvállalnak. Az az
igazság, hogy ezt mi is mondjuk nekik, hogy persze, el kell menni, de azért
gondold végig, hogy ez, meg ez miért, tehát mérlegeljél, hogy érdemes-e azt

Halasztó magatartás
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bevállalni vagy nem érdemes. A nagy gyereknek nincs párja. Nem is na-
gyon talál magának. Pláne, most már 25 éves, most már egyre nehezebben
talál magának párt. Millió-egy barátja van, de az, hogy úgy igazi pár, hogy
na, akkor most valakivel együtt, így nincs. De természetesen tervez csalá-
dot, persze, ő szeretne. Nem azért nincs, mert nem akar, hanem mert egy-
szerűen nem jön neki össze az, hogy most valakivel. Vagy valószínű azért,
mert most már a munka is sok időt vesz el.” (11027 számú kérdezett)

„A gyermekem szeretne családot, szeretne gyereket, de nem ezzel a kap-
csolattal. Ez a fiú egy felelősség nélküli, egy máról holnapra élünk laza
csávó, aki, ha kell, akkor pumpolja a párját ahelyett, hogy fordítva lenne,
és közben nagyokat hablatyol arról, hogy ő mekkora fazon. De hát a lá-
nyom látja ezt, úgyhogy vele nem tervez. Én arra számítok, meg azt hi-
szem, hogy titkon ő is, hogy majd jön egy másik, aki felváltja. De irtózik
az egyedülléttől, és azt hiszem, hogy ez a mostani párkapcsolata főleg ennek
köszönhető.” (11031 számú kérdezett)

„Én csak azt mondtam, hogy amit mi meg tudunk tenni, az, hogy szak-
mát adunk a kezükbe. A tanulás az ő dolguk, ugye azt nekik kell. Kettő: az,
hogy amit csinálnak, azt tiszta szívből és szeretettel csinálják vagy olyat vá-
lasszanak, amit tényleg szeretnek csinálni, ne csak egy nyűg legyen. Én azt
mondom, hogy ennél több nem kell. És hogy mit kívánunk nekik? Szép jövőt
és sikerekben gazdag életet. Nem tudok nekik mit mondani. Innentől már az
ő dolguk. A fiam átélte pont azt, pont akkor volt, nem is pályaválasztás, ha-
nem már a suli vége felé járt a főiskola felé, merthogy a gimiből egyből diplo-
más ápolóira ment. Az apja munkanélküli lett négy éve, akkor ugye az egy ke-
serves időszak volt. Az én tragédiámat is átélte. Én nagyon közel voltam ahhoz,
hogy az egész egészségügyet akkor ott hagyom, meg hát az, hogy az emberek
kapzsisága, meg minden. Szóval ő átélte rajtunk keresztül azt, amibe ő nem
szeretne belekerülni. Szóval látta a buktatóját is az életnek. A lányom meg még
nem fogta föl ezt a részét szerintem. Ő akkor volt 16–17 éves. Ő még nem fog-
ta föl. A maga kárán fog megtanulni mindent. A fiam tanul a mi hibánkból,
én úgy érzem. Én így látom. Bízom benne.” (12014 számú kérdezett)

„A lányomnak volt egy hétéves kapcsolata, ami még itt a gimiből adódott.
Ennek tavaly lett vége. Mostanában elég sokat éjszakázik. Neki huszonéves
korában, tizenéves kora végén kimaradt ez a bulizós korszak, mert ugye ket-
ten voltak, mindenhova ketten mentek, és így kimaradt ez a haverokkal bu-
lizás. És aztán szakítottak tavaly, na, és aztán egy éve pótol. Lassan kezd le-
csengeni, de erre szükség van. Tehát abból tanulván, hogy például én ezt annak
idején nem csináltam, és valószínűleg azért is, én is így voltam vele, csak
én nem tehettem ezt meg. Tehát én összeházasodtam a férjemmel, és utána
éreztem azt, hogy nekem hiányzik valami. Na most ő ennél okosabb, ő előt-
te azt mondta, hogy szeretné ezeket így, és akkor. Hát ilyen tervek vannak,
hogy 30 éves korára szeretne megállapodni, 35-re legkésőbb gyereket is sze-
retne, de hát hogy ez most hogy alakul, azt nem tudom. De azt mondta, hogy
az első most a suli, hogy ezt elvégezze.” (16054 számú kérdezett)

„Hát a drágámnak gyakorlatilag most már hatodik vagy hetedik éve van
egy barátja, aki már most igazából nem is barát, hanem élettárs. Együtt lak-
nak, ő is Bécsben van, és úgy tűnik, ők ezt úgy tervezik, hogy együtt marad-
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nak. Egyelőre nem beszélnek eljegyzésről. Nem tudom, hogy mikor akarnak
hazajönni. A lányom elvállalt heti egy napot egy egyesületnél, ahol zenét ta-
nítanak és gyakorlatilag heti egy délutánnal, fél öttől fél kilencig többet keres,
mint az én kétharmad bérem. Na most még vannak magánnövendékei emel-
lett, meg hát még jár a Zeneakadémiára, jövőre fog végezni. A fiúnak is na-
gyon jó lehetőségei vannak, tehát én azt gondolom, hogy még egypár évig
nem gondolkodnak abban, hogy hazajöjjenek, mert itt mit tudunk nekik aján-
lani? Azért remélem, hogy sokáig nem húzzák, de hát most még 24 volt a lá-
nyom, úgyhogy még azért van idejük…” (16074 számú kérdezett)

„A fiam elég furán áll a párkapcsolattal, mert van barátnője általában,
tehát nem is azt mondom, hogy sűrűn váltogatja, mert ez sem igaz. Van ba-
rátnője, de a barátnők általában sokkal fiatalabbak, mint ő, tehát hál istennek,
vagy sajnos, nem tudom, hogy melyiket mondjam, mert bizonyos értelembe
hál istennek, tehát mivel nagyon fiatalok, nem kerül szóba ez a dolog. De
még nem is szeretne. Ő most ezzel a — valahogy megvetné a lábát — do-
loggal van elfoglalva, inkább ez az, ami fontos, de ez meg nehezen megy most
nagyon. Egyre nehezebben megy, és nem irigylem őket, megmondom őszin-
tén, úgy ebből a szempontból sem.” (15007 számú kérdezett)

Az anyák interjúrészletei egyrészről jól rávilágítanak a munka fon-
tosságára és a már említett felmentő attitűdre. Ugyanakkor körvona-
lazódik az aggódó anya képe is, aki ha szemben nem is mondja, de mé-
gis „üzeni” gyermekének, hogy a jövő szempontjából mégiscsak a társ
megtalálása és a gyermekvállalás lenne a legfontosabb.

Az eddig leírtak fényében különösen „beszédesek” az 1. ábra
adatai. A kérdőívben többféle kijelentést tettünk fel az anyáknak és
az apáknak arra vonatkozólag, hogy mik voltak azok a motivációk,
amelyek a szülők gyermekvállalási döntését befolyásolták. (1. ábra)
A nők döntését elsősorban az befolyásolja, hogy szerintük a gyer-
mek az élet értelme, míg a férfiak számára a gyermek mint pozitív
élmény a legerősebben befolyásoló tényező.

1. ábra: A gyermekvállalásban döntését nagyban befolyásolta (%)

A gyermekvállalást
befolyásoló motivációk
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Felvethető, hogy amikor egy szülő, egy anya 25 év távlatában azt
állítja, hogy számára a gyermek az élet értelme, akkor lehet, hogy
hibát követ el akkor, amikor a lassan 25 éves gyermekét nem ebbe
az irányba „tereli”, amikor verbálisan a halasztást és a döntés elna-
polását támogatja, és ezzel csak a lényeget nem tudja átadni a gyer-
mekének. És ebből feszültség lesz, ahogy Pál Ferenc már idézett sza-
vai folytatódnak: „gondolataink és az életre vonatkozó alapállásunk
között hatalmas feszültségek adódhatnak. Mondhatjuk azt, hogy az élet
hatalmas érték, miközben nincs kedvünk élni.”

Zárógondolatok

A minta, amit a szülőktől kapunk, meghatározza jövőnket. A tradici-
onális elvárások, melyek generációról generációra gördülnek tovább,
„megfertőződnek” a mindennapok gondjait viselő napi nonverbális
kommunikáció által. A szülő szeretné gyermekét boldognak, elége-
dettnek látni, és mindemellett biztonságban tudni. De mi nyújt biz-
tonságot? Míg közel egy fél évszázada erre még az válaszoltuk volna,
hogy a biztos kapcsolat, a családalapítás — ma már nem ezt üzenjük
gyermekeinknek. Még ha a szülők tanítása ezt a tradicionális vonalat
követi is, a mindennapok reakciói, a cselekedetek mást sugallnak, és
amikor a szülő szembesül gyermeke halogató, bizonytalanságot mu-
tató magatartásával, megértésével legalizálja a tanítástól való eltérést.

Az idézett részletek mentén, vagy a kutatások eredményeit vizsgálva
számos kérdés merülhet fel az olvasóban. Tanulmányunk célja, hogy
elindítsunk egy közös gondolkodást a családok, a szüle tendő gyermekek
és a mindennapok kihívásainak összehangolt és sikeres működése ér-
dekében. A család és a szülők felelőssége vitathatatlan. Felelősek va-
gyunk azért, hogy milyen példát mutatunk életünkkel és kapcsolata-
inkkal gyermekeinknek, mire tanítjuk, hogyan segítjük őket. Az első
tisztázó kérdés magunkkal szemben így hangzik: Hogyan foglalnátok
össze a szüleitek életre vonatkozó üzenetét egyetlen mondatban?
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