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Csa lád versus né pes ség
Ref le xi ók Melegh At ti la írá sá ra

Adamik Mária

 replika • 40 (2000. június): 197–200 197

El fo ga dom Melegh At ti la írá sá nak köz pon ti ál lí tá sát, mi sze rint a szá zad ele ji ame ri kai 
népesedéspolitikaivitáksikeresenemelődtekát„globális”szintreésizmosodtakmeg
–afamilyplanningindustrydollármilliárdjaival–immáronglobálisnépesedéspolitikai
diskurzusként.Sajátszememmelisláttamegyafrikaiországbaneztazüzemetműkö
désközben.Aztiselfogadom,hogyadiskurzuselemekaKelet–Nyugatkettősségeta
történetifejlődésteleológiairendjekéntvalóértelmezésselszárnyalnakegyütt,ésmajd
annakmintázatakéntágyazódnakbe.Azátemelésvagykapcsolódásazonbannemme
chanikus, a beágyazódásnak is vannak feltételei, amit éppúgy érdemes vizsgálni, mi 
képpenazirányzatokatútjárabocsátóforrást,körülményeket,tudománytéshatalmat.
Azelőbbikijelentésalátámasztásárahozokmostegymaimagyarországipéldát.
Szerintem szociális szempontból erősenmegkérdőjelezhető az a gyakorlat – és e

gyakorlatreflektálatlanelméletielőfeltevései–,amellyelrégiésújszolgáltatóintézmé
nyek,egyetemiszociálisszakképzések,kötőjelespolitikák,kutatásokakorábbiakhoz
képestisegyreelszántabbanagyerekekrefókuszálnak.Nevelésitanácsadók,családse
gítő szolgálatok után/mellett az alapellátásba beillesztett gyermekjóléti szolgálatok,
családvédelmi (valójábanmagzatvédelmi) szolgálatok, vagyagyermekjogokhangsú
lyozása,agyerekekhelyzetérekoncentrálócsaládszociológia,akizárólagagyerekek
védelmeszempontjábólmegfogalmazottcsaládpolitikaikoncepció,agyermekszegény
ségkutatásaéppenellenkezőirányúelmozdulástjelez,mintamit1989utánazönbe
csülésétvisszaigénylőtársadalomfelnőtttagjaitólvárnánk.Akiknekélete,életminősé
geimmáronsajátjogonisésnemcsupánegygyerek(szülője)jogánérték.
Mindentapasztalatomellentmondannakanemártatlanelőfeltevésnek,hogyagye

rekönmagában,anyjától/apjátólelkülönítvelennevizsgálandóéskezelendő„egység”,
azállamigondoskodáskizárólagosalanya.Annakérdekében,hogymégisaz legyen,
lesznek individuális jogai,melyekhezhasonló jogokazonbananyját/apjátnemilletik
meg.Mindencsaládszociológiaialapismeretetfelülírvafeltételezik,hogyagyerekélet
minőségemégmegfelelőlehetottésakkor,aholésamikorazanyjáé,apjáéigenrossz.
Aszociálisszakmanemvesziészre,hogyéppenegyilyenhelyzetésértelmezésfenn
tarthatóságaérdekébenválnakszolgáltatóintézményeihatósággá.Abeszédmódegé
sze (fo gal mai, ku ta tá si kér dé sei, az ok ta tás tan tár gyai) oly mó don lö ki az el ide ge ne dett 
–ahatalomáltalérdektelennektekintett–emberiviszonyokfeltevése/elfogadásairá
nyábaasegítőszakembertis,ahonnanmajdalighavezetvisszaút.Beláthatatlantávol
ságbakerültegyolyanhumánszolgáltatásirendszernekmégcsakagondolatais,amia
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családon belüli kapcsolatok valamennyi érintettjét bevonva erősítenémeg azt, ahe
lyett,hogyanépesedési kérdésnézőpontját érvényesítvenyilvánvalóan reménytelen
küzdelmetfolytatnacsakagyerekérdekében.
EzenapontonegyvitábannemvéletlenülhangsúlyoztaBodnárJuditszociológus,

hogyezajelenség,különösenagyermekszegénységvizsgálataegyolyanUSAbanpre
ferált közelítés vagy problémadefiníció, ami éppen amiatt terjedhetett tovább más
kontinensekreis,mertjólhelyettesítettegykorábbi,atársadalmiegyenlőségrevonat
ko zó, ám ma már nem sza lon ké pes kér dés fel te vést. Rá adá sul na gyon hu ma nisz ti kus 
benyomástkeltésnépszerűislehet,csakúgy,mintagyerekekéskutyákfilmbéliszere
pel te té se.
Kutatásieredményeimazonbanaztmutatják,hogyacsaládkontextusátólmegfosz

tottgyermekközpontúsághoznemönmagábanegyamerikai„irányzat”átvételeveze
tett,hanemugyanezkínálkozottazállamszocialistaelőzményekalapjánfolytatásként
is. A hatvanas évek közepére kiderül, hogy nemcsak a nyilvánvalóan megváltozott
nőférfikapcsolatokvizsgálatára,hanemazelőbbivelegyüttváltozócsaládbelsőviszo
nyainak megértésére sincs használható új elmélet és fogalomrendszer. A helyettük
kínálkozófunkcionalistanemiszerepelmélet,agyesbevezetéseegyolyanbeszédmó
dotéspolitikátrögzít,amibenegyimmáronvéglegesenazállamévalazonosulódemog
ráfiainézőpontbólfogalmazódnakmegakérdésekésaválaszokis.Acsaládintézmé
nyevalójábanérdektelen,afogalomiscsupánaproblematikusnőférfirelációksze
mantikai elhantolását jelenti. Minden válsága ellenére a leghasznosabb intézmény
marad,atársadalmifeszültségekolyangyűjtőtartálya,amiafeszültségeketa„család
ban”,mintegyfeketedobozban,örökreottistartja.
Acsaládnememberiéletekszíntere,melynekigényeihezatársadalmifejlődéslépé

seitapolitikaihatalomnakisigazítanikellene,hanempusztánabiológiaireprodukció,
a gyerektermelés eszköze.Ademográfia beépülése amodern kori hatalomba tehát
párhuzamosantörténhetmegacsaládeszközszereprevalóredukálásával.Amakropo
litikainézőpont(ésazezzeljárómetodológiaikollektivizmus,anormákravonatkozó
konszenzustnélkülözniképes,ámazindividuumotkényszerítenibíróhatalomazelőb
bieketmegtestesítődemográfiaiszótárral)ugyaniscsakakkorválhatdominánsdiskur
zuskonstituálójává,haelőbbkizáródikmindenmikroszintű individuálisellenállás,a
felnőttcsaládtagoké,különösenanőké(ésadeterminisztikusmetodológiaiholizmust
máresélyesincskorrigálniametodológiaiindividualizmusszempontjainak).
Az államszocializmus évtizedeiben azzal, hogy a családszociológia a folyamatok

megértéséveladósmaradt,esélyesemvoltazuralkodóváválónépesedéspolitikaimeg
fontolásokatkorrigálni.Etekintetben,ahogyaneztmásuttleírtam,ahazaidiskurzus
kialakulásában a demográfiának nagy felelőssége volt,ma pedig szinte kizárólagos,
nohaaszerzőennekfirtatásátóltartózkodik.
Ámaztafejleményt,hogyacsaládmintahatalommalszembenilehetségesellenál

lásipontfelszámolódik,egymásikFoucaultszövegtanulságaszerintnemazállamszo
cializmusprodukáltaelőször.Elnézéstkérek,haezatényegytörténésznekközhely,
énmostMeleghAttilaírásánakköszönhetem,hogyaszövegszámomraegyújhorizon
tot nyitott, amiben elégtelennek és ideológiai indíttatásúnak tűnik az az álláspont,
hogyacsaládintézményétazállamszocializmusziláltavolnaszét.Foucaultalapjánazt
mondhatnánk,hogyegytörténetitrendsajátosfeltételekközöttvalósultmeg,ésEuró
paszerteazindividuum,acsaládellenállásánakmegtöréséveljárhatottegyütt.
Foucaultszerintacsaládeszközzéválásamár18.századijelenség,ésnyilváneuró
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*Foucault,Michel(1998):Akormányozhatóság.InA fan tasz ti kus könyv tár – vá lo ga tott ta nul má nyok, 
előadásokésinterjúk,106–124.Budapest:PallasStúdió.
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pai,nempedigamerikaifejlemény,amia„kormányozhatóság”érdekébenmegyvégbe.
Akormányzásművészeténekfellendüléséhezmármáskell,minta„családraösszpon
tosítóökonómia”;anépességproblematikája.

Anépességperspektívája,anépességrejellemzőjelenségekrealitásalehetővétesziacsa
ládimodelltőlvalóeltéréstésazökonómiafogalmánakvalamimásravalóösszpontosítá
sát.[…]astatisztikafölfedezi,apránkéntkimutatja,hogyanépességneksajátosszabály
szerűségeivannak[…],ésejelenségeknemredukálhatókacsaládnáltapasztaltjelensé
gek re.[…]
Acsalád,mintakormányzásmodellje,el fogtűnni,néhány,amorállalésavallással

foglalkozótöredékestémátleszámítva.[…]Tehátnemmodelltöbbé,hanemszegmentum,
kiemelt fontosságú szegmentum, mert csak a családon keresztül lehet eljutni olyan, a
népességenbelültalálhatótényezőkhöz,mintaszexuálisviselkedés,ademográfia,agyer
mekekszáma,vagyafogyasztás.Acsaládamodellbőleszközlesz,anépességkormányzá
sánakkivételeseszköze…Acsaládnakezahelyváltoztatásaamodellszintjérőlazeszköz
szintjére teljességgel alapvető. És a család valóban a 18. század közepétől jelenikmeg
ebbenazeszközszerepbenanépességhezképest…”(Foucault1998:118–119).*

Azperszemégszorosanatárgyhoztartozna,nohanemférbeleerövidészrevétel
kereteibe,hogyamiakormányozhatóságérdekébenFoucault szerint a „családonke
resztül”valóeljutást igénylibizonyos tényezők felé,azvalójábanmindiganőkön„ke 
resztül”valóeljutástjelenti.EztjelentetteamagyarországiRatkókorszakpronatalista
beavatkozásasorán,éseztegyghánaikisfalubanis,aholazantinatalistabeavatkozást
valóbanamerikaialapítványokforszíroztákésfinanszírozták.AbeavatkozásMagyar
országoneredményesen,Accramelletteredménytelenülzajlott,akülönbözőcélokban
és távoli kultúrákban mégis fellelhető lenne egy hasonló, de rejtőzködő elem. 
A hatalom beavatkozási lehetőségeit (egyúttal a diskurzus erőterét, terjedelmét) –
akárpro,akárantinatalista–mindenesetbenbefolyásolhatja,hogyamindigjelöletlen
pozícióban hagyott férfiak habitusa (abban szexuális viselkedése) inkább a hatalom
irányábanmutataffinitást,vagyerősebbenanőtársávalszövetséget.(Ezadöntéspedig
–amisosemegyszerűenindividuálisésszándékolt,vagycélracionáliscselekvés–majd
mégismegszabjaanőférfiviszonyminőségét,ekképpenkörkörösenakülsőnyomá
sokkalszembeniellenállási,agyerekvállalásaszempontjábólpedigteherbírásiképes
ségét,deezakérdés ismétcsakmesszirevezetne.)Eztamikroszintűmegközelítést
leginkább azért ajánlomMelegh Attila számára is megfontolandónak, mert előbb
utóbbnehézségekhezvezethetazelemzéseibenegyolyannézőponttalvalóazonosulás
(megismerésipozíciófelvétele),amiegyidejűlegkritikájatárgyátisképezné.
Egyutolsómegjegyzést a „korábbi időszakmagyarországi népesedéspolitikai dis

kurzusai” kapcsán teszek még, s itt kapcsolódok a népesedéspolitikai diskurzusok
rasszizmusravonatkozódilemmáinakhazaielőzményeihez.Aszerzőittnempontosít
ja,hogyamaifejleményekláttánfelmerülőjogosaggodalmaitmelykorszakhozképest
ve ti fel.
HamárnemIllyésszociográfiaimunkálkodásánakidejére,hanemazáltalamgyes

diskurzusnaknevezett,beérettállamiésdemográfiában ismegtestesülőpronatalista
érvelésekéspolitikákfonadékárafigyelünk1967után,akkoranőkbűnbakkéntvaló
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megnevezéséntúlazidőtájtkezdődikmeganőiidentitástársadalmiréteghovatarto
zás szerinti széthasogatása. Ez pedig elsődlegesen az anyasági ellátások univerzális
jellegénekmegszüntetéserévénvoltelérhető.Az1985benbevezetettgyedugyanarra
azélethelyzetreválaszolóellátásiforma,mintaz1967esgyes:azanyakivonulamun
kaerőpiacról,hogyagyermekétotthonnevelhesse.Csakhogyamagasabbellátásiszín
vonalatnyújtógyedahozzájutáskritériumaialapjánnemvoltelérhetőazalsóbbréte
gekszámára,acigányanyáknakpéldáulbiztosannem.
Akorabelivitáktanulságaiszerinteztaszempontotnemisnagyonrejtettékvéka

alá.Pronatalistanépesedéspolitikavolt,csakhátagyestigénybevevőnőkiskolázott
ságimutatóiláttána„minőségi”szelekcióreményébenaz.
1989utánazelsőkormányáltalbevezetettgyet(gyermeknevelésitámogatás,három

gyerekesetén,alegkisebbnyolcéveskoráig)főállásúanyaság,amitazonbankülönös
módonazaszocialistaliberálismásodiksemvontvissza,amelyikviszontmegszüntette
a gye det, hogy az tán a har ma dik kor mány is mét vissza ál lít sa azt. Egy és ugyan azon, a 
társadalombiztosításnyelvén:„kockázat”,immáronháromellátásiformával.Ésakkor
mégbele semmerünkgondolniazújabortusztörvényállamihatóságiképviselőinek
ráhatásarévénkikényszerítendőszülésekre,azörökbeadandógyerekekpiacára,abér
anyaságkérdésére,amindennyilvánoskontrolltnélkülözőgenetikaikísérletezésekre.
Pedigapiacokéskísérletekszereplőiréteghelyzeténekelemzésébőligenbeszédes

történetetkerekedhetneki.MeleghAttilátismegerősíthetnéabban,hogyjónyomonjár.


