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Miért csökkent
a paraszti nagycsaládok száma?
1974 januárjában kérdőíves felmérést végeztünk a kunszentmártoni Körös-
menti Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben, mely akkor alakult meg a Búza-
kalász, a Zalka Máté és a Zöldmező Tsz-ek egyesülése útján. Mintába került
418 személy, a tsz-tagság egyharmada. Kérdéseink a tsz-tagság szociális
struktúrájára és a pártszervezetek fejlődésére vonatkoztak. így többek között
megvizsgáltuk a családszerkezetet is. Elsőként azt néztük meg, hogy hány
generációs családokban élnek a tsz-tagok. Kérdőívünkön megkülönböztettünk
egyedül élőket, a házastársával élő egygenerációs, a házastársával és csak
gyermekeiveli illetve csak szüleivel élő kétgenerációs családokat (ide soroltuk
a gyermekeivel élő elváltakat, özvegyeket a csak testvéreivel, vagy házas-
társával és legalább egy szülővel együtt élőket stb. — általában minden olyan
családot vagy családtöredéket, ahol két generáció élt közös háztartásban).
Végül külön csoportnak tekintettük a házastársával, gyermekeivel, szüleivel,
illetve unokáival, nagyszüleivel élő háromgenerációs családokat is (ide sorol-
tuk az elváltakat, az özvegyeket stb. — általában mindazokat, akik olyan
családban éltek, ahol három különböző generáció egy-egy tagja jelen van).
Vizsgálatunk során külön családtöredékeket nem különböztettünk meg, mert
egyrészt csak azt akartuk megállapítani, hogy milyen az egy-, két- és három-
generációs családok aránya, másrészt pedig mind a tsz-vezetők előzetes infor-
mációja szerint, mind a kérdezőbiztosok utólagos megállapításai szerint a
családtöredékekben élők száma nem haladta meg a tízet. A fentiek mellett
megvizsgáltuk az úgynevezett nagy, a homogén és a heterogén családokat is.
Végül felmértük a gyermekek számát is, megkülönböztetve négy csoportot:
gyermekteleneket, egy-, két-, illetve három-, vagy ennél többgyermekes
családokat.

A család mindenkori struktúráját az egész társadalomban elfoglalt helye, a tár-
sadalom és különböző csoportjai — így a család — előtt álló konkrét feladatok
határozzák meg. Magyarországon a kisárutermelő paraszti gazdaság technikai
felszereltsége mindig alacsony színvonalú volt, ezért sok emberi munkaerő kel-
lett a termelés folyamatos biztosításához. Mindenkor kevés volt a föld mind
az egész parasztság, mind egy-egy paraszt kezén. Ezért a birtokok további diffe-
renciálódását eredményezte volna azok azonnali szétosztása a felnőtt gyermekek
között, amit úgy akartak megakadályozni, legalábbis elodázni, hogy a házas
gyermekek is otthon maradtak, és a családfő haláláig közösen művelték a földet.
A felszabadulás előtt az ipar fejlődése lassú, munkaerő szívóhatása kicsi, ezért
a parasztfiatalok döntő többsége — máshol elhelyezkedni nem tudván — a szü-
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lői háznál maradt, és a családi gazdaságban dolgozott. Az agrárproletár csalá-
doknál a szülők, nagyszülők, unokák stb. együttélésének fő motiváló tényezője
pedig az volt, hogy egyrészt a fiatalok, a fiatal házasok többségének nem volt
anyagi lehetősége önálló lakás biztosítására, másrészt az idős, munkaképtelen
szülőknek semmilyen megélhetési forrása nem volt, ezért gyermekeik tartották
el őket, legtöbbször a lakás öröklése fejében.

A fentiek következtében nagy volt a parasztság minden rétegénél a háromge-
nerációs családok (ahol a nagyszülők, a szülők és az unokák élnek együtt), az
úgynevezett nagycsaládok (ahol legalább két aktív kereső generáció él együtt
és folytat közös termelői tevékenységet), a homogén családok (ahol a férj és
a feleség, a szülők és gyermekeik stb. egyaránt a mezőgazdaságban dolgoznak),
kicsi a heterogén családok (ahol a családtagok egy része nem mezőgazdasági
aktív kereső), végül szintén nagy volt a legalább háromgyermekes családok
száma és aránya.

A kunszentmártoni tsz-tagok között az egyedülélők aránya viszonylag nem
nagy (9%), nem éri el a felmértek egytizedét sem, ezzel jelentősen elmarad
az 1970-es Szolnok megyei (16%) és az országos (18%) átlagtól. Az e kategóriába
tartozás alapvető meghatározó tényezője a tsz-tagok életkora összefüggésben
a korszak gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális-ideológiai helyzetével. A
fiataloknál (40 év alattiak) és a középkorúak (60 év alattiak) közül csak néhá-
nyan élnek családi köteléken kívül. Az egyedülélők háromnegyede időskorú
(60 évtől) nyugdíjas. Az e korkategóriába tartozók figyelemreméltó aránya —
egyhatoda — nem él senkivel közös háztartásban. Ez két okra vezethető vissza:
elsősorban arra, hogy az idősek között a legnagyobb arányú az özvegy, különösen
a férfiaknál magasabb életkort elérő nők között. Másodsorban ennek az az oka,
hogy a házasságot nem kötött, illetve az időskorú elváltak egy része is egye-
dülélő.

Az egygenerációs családokban élő tsz-tagok száma, az össztagsághoz viszo-
nyított aránya az egyedülélők több mint háromszorosa, a felmértek közel egy-
harmada (30%). Az idetartozás elsődleges meghatározója szintén a tsz-tagok
életkora Az egygenerációs családban élő fiatalok száma és aránya jelentéktelen
(4%), a középkorúaké figyelemreméltó (26%), de többségük (67%) időskorú.
Az 59 év felettiek több mint fele (52%) tartozik ide. Ezeknek a csa-
ládoknak kisebb része gyermektelen, mind az idős, mind a középkorúak eseté-
ben, többsége azonban olyan, ahol ugyan van gyermek, de már nem él együtt
szüleivel. Ezeknek a gyermekeknek egy része felnőtt, önálló családot alapított,
vagy munkavállalás céljából elvándorolt, vagy iskolába jár, diákotthonban stb.
lakik. Az idős és részben középkorú tsz-tagok gyermekeinek életkora legtöbb
esetben eléri a felnőtt kort. A fiatalok nemcsak a családalapításra törekednek,
hanem önálló háztartásra, előbb-utóbb önálló lakásra is. Az életszínvonal jelen-
tős emelkedése biztosítja is ennek a feltételeit. A mezőgazdaság szocialista át-
szervezésével a tsz-tagokra is kiterjedt a nyugdíjrendszer. Ezért az idős szülők
nincsenek úgy rászorulva a fiatalok anyagi támogatására, mint a korábbiakban,
megélhetésük minimális anyagi fedezete biztosítva van. A kapitalizmus korabeli
kohéziós erő, a magántulajdonban lévő föld és a család termelési funkciója már
alig játszik szerepet a felnőtt fiatalok és a szülők összetartásában. A háztáji
gazdaság, a családi részes művelés inkább a férj és a feleség közös termelő mun-
káját igényli, jelenti, esetleg a nőtlen és a hajadon gyermekek bevonását ösz-
tönzi, de a hagyományos több generációs családok összetartó erejeként már
lényegében elvesztette jelentőségét. A családok gazdálkodási funkciója ugyan
ma is jelentős, de elsősorban a férj és a feleség együttesében és nem a különböző
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generációk között. A fiatalok törekvése éppen az, hogy ne alkossanak a szülőkkel
egy gazdálkodási egységet. Kivétel annyi, hogy a fiatal házasok házasságköté-
sükkor, vagy utána szívesen veszik a szülők anyagi segítségét az önálló lakás
megvásárlásához, felépítéséhez. Az elszakadási tendenciával ellentétes az is, hogy
a szülők egyikének halála után az életben maradt szülő sok esetben összeköltözik
a fiatalokkal. Néha ezért vállalják a közös háztartást, mert mindkét fiatal szülő
dolgozik, a nagyszülők pedig az unokákat nevelik, gondozzák.

A tsz-ek között a Zöldmező Tsz kivételével nincs lényeges különbség az egy-
generációs családban élő tsz-tagok arányában. Itt jelentősen kevesebben tartoz-
nak bele az egygenerációs családba, mint a másik két tsz-ben. Ez elsősorban
a tsz-tagság életkorával függ össze. Másodsorban pedig azzal, hogy itt van a leg-
több külterületi tsz-tag. A külterületi lakosok között az átlagnál többen élnek
két-, háromgenerációs családban, mert a tanyán élő családok inkább megőrizték
a háztáji gazdaságban termelési funkciójukat, mint a belterületiek.

A kétgenerációs családok száma és az össztagsághoz viszonyított aránya jelen-
tősen elhagyja az egygenerációs családokét, a tsz-tagság fele (51%) tartozik
e kategóriába. A kétgenerációs családok tsz-tagságon belüli arányának elsődle-
ges befolyásolója szintén az életkor. A 40 év alatti fiatal tsz-tagok aránya a leg-
magasabb, több mint háromnegyedük tartozik e családkategóriába. Ennek az
a magyarázata, hogy a fiatalok többsége házas és gyermekes, és gyermekeik
legtöbb esetben még nem felnőtt korúak, ezért együtt élnek a szülőkkel. Ez
részben elmondható a középkorúakról is. Erre vezethető vissza, hogy a kéthar-
maduk (64%) szintén kétgenerációs családban él. Mindkét korosztálytól jelen-
tősen elmarad az időskorúak száma és aránya, alig több mint egyötödük (22%)
tartozik ide az egygenerációs családoknál elemzett okok miatt (gyermekek fel-
nőttek, házasságot kötöttek, külön háztartásban, külön lakásban élnek).

A mezőgazdaság szocialista átszervezése előtt jelentős volt a háromgenerációs
parasztcsaládok száma és aránya. Az egygenerációs családoknál elemzett moti-
váló tényezők (fiatalok intergenerációs mobilitása, életszínvonaluk emelkedése, a
földtulajdonviszonyok változása, a család funkciójának módosulása, a nyugdíj-
rendszer bevezetése) a mezőgazdaság szocialista átszervezése óta, e családi
kategóriára hatott legjobban, ezért ma már a tsz-parasztok igen kis hányada
(10%) él háromgenerációs családban.

* * *
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének hatására jelentősen csökkent a

nagycsaládok száma és aránya is, a kunszentmártoni tsz-tagság alig több mint
egyharmada (34%) tartozik e családkategóriába. Figyelemreméltó változás az,
hogy amíg a kapitalista termelési viszonyok között élő parasztoknál a dolgozó
családtagok többsége mezőgazdasági kereső volt, addig a termelőszövetkezeti
nagycsaládok több mint fele (53%) heterogén. így a „tisztán" paraszti nagycsa-
ládok aránya a felmért tsz-tagok egyhatodát (16%) teszi ki. Megjegyzendő azon-
ban, hogy a homogén nagycsaládok is jelentősen különböznek a szocializmus
előttiektől, amennyiben csak a háztáji gazdaságban és a fokozatosan háttérbe
szoruló családi részesművelésben funkcionálnak termelési egységként. A homo-
gén nagycsaládok többsége a föld nélkül belépők — 60 év alatti aktív keresők —
közül kerül ki. Ez azzal hozható összefüggésbe, hogy ezt a paraszti réteget az
1956 előtti gazdasági kényszerintézkedések (magas adó, gyakran változó — nö-
vekvő — mennyiségű terménybeszolgáltatás) nem sújtották, ezért kevésbé ösz-
tönözték gyermekeiket a mezőgazdaság elhagyására, ellentétben a birtokos pa-
rasztsággal. Végezetül azt is meg kell állapítanunk, hogy heterogén nagycsaládok
egy része ma is funkcionál termelési egységként, de részben az előbbiekhez vi-
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szonyítva kevesebb családtag kapcsolódik be a közös mezőgazdasági termelő-
munkába, részben pedig egy-egy résztvevő termelő tevékenysége kisebb jelen-
tőségű, mint a homogén nagycsaládok esetében.

* # *
A továbbiakban azt is megvizsgáltuk, hogy a tsz-tagok milyen arányban tar-

toznak homogén, illetve heterogén családba. Mindhárom közös gazdaságban
a felmértek többsége homogén családban él, de jelentősnek tekinthető a hetero-
gén családok egyharmados (33%) aránya is. Az utóbbiak számának alakulását,
növekedését a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális és ideológiai fejlődésük
mindenkori szintje határozza meg. Ezzel van összefüggésben, hogy a középko-
rúak, a szellemi dolgozók, illetve az érettségizettek és diplomások fele (49, 49,
50%), az egykori szegényparasztok, általában a föld nélküli belépők, illetve
a fizikai dolgozók két ötöde (37, 39%), a fiatalok, illetve az általános iskola 0—8
osztályát elvégzők egyharmada (34, 32%), az időskorúak, a nyugdíjasok és jára-
dékosok, illetve az egykori középparasztok egyötöde (19, 18%) tartozik e család-
kategóriába.

Jelentős különbség van a három közös gazdaság között is, különösen a Zöld-
mező Tsz esetében, ahol a heterogén családok aránya (19%) jelentősen elmarad
az átlagtól és a másik két termelőszövetkezettől. Ennek az az oka, hogy a Zöld-
mező Tsz tagjainak döntő többsége külterületi lakos, ezért kisebb a lehetőségük
a tsz-en kívüli munkavállalásra.

A heterogén családok munka jellege (fizikai, szellemi) szerinti megoszlása azt
bizonyítja, hogy háromnegyed részükben (76%) mind a tsz-tag, mind a más nép-
gazdasági szektorban dolgozó családtag fizikai munkakörű és csak egynegye-
dükben (24%) van mind szellemi, mind fizikai dolgozó. Ez a korábbiakhoz vi-
szonyítva új jelenség — ugyanis a mezőgazdaság szocialista átszervezése előtt
ritkán fordult elő a parasztcsaládok munka-jelleg szerinti megoszlása — és egy-
ben motiváló tényezője a fizikai dolgozók intelligenciája, gondolkodásmódja
fejlődésének.

A parasztságban végbement változások szemléletes bizonyítója is, hogy a hete-
rogén családok közel háromötödében (58%) azonos generációkon belül — férj és
feleség relációjában — következett be a heterogenitás. Gyakorlatilag ezek a csa-
ládok a parasztság, illetve a munkásosztály, az értelmiség közötti átmenetet je-
lentik és egyben lényeges tényezői a különböző társadalmi osztályok és rétegek
közötti különbségek csökkenésének, a közöttük lévő határok fokozatos elmosó-
dásának. Ugyanez mondható el — bár az előbbieknél valamivel kisebb mérték-
ben — azokról a családokról is, amelyek a gyermekek által váltak heterogének-
ké (42%).

* * *
Egy-egy családon belül a gyermekek számát, a családnagyságot egy sor ténye-

ző határozza meg. A mezőgazdaság szocialista átszervezése előtt a parasztcsalá-
dok nagyságát mindenekelőtt az szabta meg, hogy a gyermekek időszakosan
6—10 éves kortól, rendszeresen 12—14 éves kortól részt vettek a termelőmun-
kában, munkájuk eredményeivel, keresetükkel hozzájárultak a családi költség-
vetéshez. Ezzel is összefügg az, hogy a nők szerepköre a háztartási munkán
kívül a gyermekszülésre és a gyermek szocializálására korlátozódott. Többségük
nem létesített állandó munkaviszonyt. A parasztság kulturális színvonala, élet-
módja, vallásos világnézete szintén lényeges alakító tényezője a gyermekek
számának. Mindezek összhatásaként a magyar, így a kunszentmártoni paraszt-
családoknál is a mezőgazdaság szocialista átszervezése előtt, a két-három stb.
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gyermek volt a jellemző, azóta ez az arány jelentősen eltolódott az egy-két gyer-
mekesek javára.

Felmérésünk adatai szerint a gyermekek száma és a tsz-tagság életkora fordí-
tott arányban vannak egymással: az időseknél több, a fiataloknál kevesebb
gyermek van egy-egy családban. Az életkor azonban csak a társadalmi fejlő-
désünk adott szakaszaival való összefüggésében determináló tényező. A mai
idős korúak gyermekeinek döntő többsége a felszabadulás előtt született, amikor
minden gyermek egyben új munkaerőt is jelentett a családban, amikor a kiala-
kult szokások, körülmények, a családtervezés színvonala ösztönzőleg hatottak
a gyermekek számának növelésére. A 60 év alattiak gyermekeinek többsége
a felszabadulás után az 1950-es, 1960-as években született, amikor a gyermek
mint családi munkaerő mindinkább elvesztette szerepét, az új szokások, az új
körülmények hatására, csökkent az egy-egy családban született gyermekek
száma.

A gyermektelenek aránya megközelíti az össztagság egyötödét (18%). Ez ugyan
figyelemre méltó, de jelentősen elmarad az 1970-es községi (34%), megyei (34%)
és országos (34%) átlagtól. Legnagyobb számú és különösen legnagyobb arányú
(28%) gyermektelen van a fiatalok között, mert közülük viszonylag sokan még
nem kötöttek házasságot, (a 31 gyermektelen közül 27-en nem élnek házasság-
ban), néhány tsz-tag pedig a felmérés előtti időben lépett házasságra, illetve
egyéb okok (pl. egészségügyi) miatt tartozik a gyermektelenek kategóriájába.
A fiataloknál kisebb számban és az átlagnál is kisebb arányban vannak gyermek
nélküliek a közép- és időskorúak között.

A tsz-tagok között jelentős az egygyermekesek száma, az össztagság egyne-
gyede tartozik ebbe a kategóriába. Ezzel a tsz jelentősen elmarad a községi
(37%), a megyei (34%) és az országos átlagtól (35%). A fiatalok közel egyhar-
mados arányukkal az átlag fölé emelkednek. Ennek az az oka, hogy egy részük
még a második, esetleg harmadik gyermek szülése előtt áll. Sok az „egykések"
száma a közép- és időskorúak között. Különösen problematikus az utóbbiak ese-
tében, mivel abban a korosztályban gyakorlatilag ritka a gyermekszülés. Ennek
a nagy aránynak az az oka, hogy az 50 év felettiek jelentős része közvetlen
a második világháború előtt, alatt kötött házasságot, és a háború idején csökkent
a gyermekszülések száma. Többen a háború miatt csak 35—40 éves korukban
léptek házasságra, amikor már kevésbé vállalkoztak több gyermek felnevelésére.
A háború utáni feszült nemzetközi helyzet, az 1950-es évek elején az agrárpro-
litikában elkövetett hibák következtében kialakult bizonytalanság szintén aka-
dályozta a gyermekek számának növekedését. Az ellenforradalom után, különö-
sen az 1960-as években kisebb-nagyobb mértékben minden társadalmi osztálynál
hatott az a szemlélet, hogy először az anyagi feltételek megteremtése (lakás,
lakásfelszerelés, tartós fogyasztási cikkek stb.) és utána a gyermek. A városi
lakossághoz és más társadalmi osztályokhoz, rétegekhez viszonyítva az ugyan
kisebb mértékben befolyásolta a gyermekek számát, de a 35—50 évesek között
itt is fékezőleg hatott. A gyermekgondozási segély bevezetése a közép korosz-
tályba tartozók döntő többségénél már nem volt ösztönző.

A tsz-ek között nem nagy, de figyelemreméltó különbség van. Míg a Búzaka-
lász Tsz néhány százalékkal az átlag fölé emelkedik, addig a Zöldmező Tsz el-
marad a másik két tsz-től és az átlagtól. Ennek az az oka, hogy az előbbi tsz-ben
kevesebb a gyermektelen és az egynél több gyermekes tsz-tag. (A tsz-tagság
életkori összetételét, lakhelyét, iskolai végzettségét, munkakörét, földtulajdon-
viszonyait vizsgálva nem kaptunk arra választ, hogy az átlagnál miért nagyobb
a Búzakalász Tsz-ben az egygyermekesek aránya. Valószínű, hogy ez a véletlen
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eredménye.) A Zöldmező Tsz-ben az átlagnál is kevesebb az egygyermekes tsz-
tag, mivel itt a legnagyobb az egynél több gyermekesek aránya. Ez közvetlenül
összefüggésben van azzal, hogy a tsz tagjainak többsége külterületen él. ahol
jobban élnek még a többgyermekesség tradíciói.

A tsz-tagok között legnagyobb arányban vannak a kétgyermekesek, a meg-
kérdezettek közel egyharmada, (31%) tartozik e kategóriába. Ezzel a tsz-tagság
jelentősen maga mögött hagyta a községi (21%), a megyei (22%) és az országos
(22%) arányokat. Legtöbben és legnagyobb arányban vannak itt a középkorúak
(38%). A 40 év alattiak aránya is alig marad el az előbbiektől (36%), ami a már
ismertetett okok mellett azzal is összefügg, hogy e korosztály tagjai még vál-
hatnak három-, négygyermekes szülőkké. Legkevesebben és legkisebb arányban
tartoznak ide az időskorúak (21%).

A három-, négy-, vagy több gyermekesek száma és aránya viszonylag jelentős,
ide tartozik a tsz-tagok egynegyede. A legalább háromgyermekes családok ese-
tében van legnagyobb különbség egyrészt a tsz-tagság, másrészt a községi (7%),
a megyei (9%) és az országos (9%) arány között.

A tsz-tagság és a község, a megye, az ország egész területén élő családok
összehasonlításakor általánosan megjegyzendő, hogy a tsz-ekben jelentősen ke-
vesebb a gyermektelen és az egy-, jelentősen több a két-, három- stb. gyermekes
családok aránya, mint a többi területeken.

A fenti adatok azt bizonyítják, hogy a mezőgazdaság szocialista átszervezése
óta csökkent a többgyermekes családok tsz-parasztságon belüli aránya. A 40 év
alatti több gyermekesek száma és aránya jelentéktelen (7%). Az átlagtól ugyan
elmarad, de a fiataloknál jelentősen nagyobb arányban tartoznak ide a közép-
korúak. Az átlagot is jelentősen meghaladja az időskorú három-, különösen a
négy- vagy többgyermekes tsz-tagok száma és aránya (40%). A már elemzett
okok mellett ez azzal is összefügg, hogy harmadik-negyedik gyermek többsége,
az 1930-as években, a gazdasági válság után, a prosperitás idején született.

Tapasztalataink szerint a gyermekek számát alapvetően meghatározta a tsz-
tagság életkora. Emellett másodlagos befolyásoló tényező az iskolai végzettség is.
Ez összefüggésben van ugyan az életkorral, de önálló befolyásoló szerepe is van.
Felmérésünk adatai szerint az általános iskolai végzettségűek, érettségizettek
és diplomások között az átlagnál több a gyermektelen, az egy-két, és kevesebb
a három-négy többgyermekes család. Az alacsonyabb iskolai végzettségűeknél
ennek ellenkezőjét tapasztaltuk. A fentiek összefüggnek azzal is, hogy az iskolai
végzettség növekedésével együtt emelkednek az emberek anyagi kihatású igé-
nyei (lakásvásárlás, -építés, modernizálás, tartós fogyasztási cikkek vétele stb.).
A legtöbb tsz-tag személyes jövedelme nem teszi lehetővé a fenti igények kielé-
gítését és a harmadik, negyedik gyermek felneveléséhez szükséges anyagi kia-
dásokat. Ezért a családtervezésnél nagyon gyakran nincs összhangban az össz-
társadalmi és az egyéni érdek.


