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Család, patriarchalizmus és szexualitás az 
Információs Korszakban 
 

Bevezetés 
„A régi értelemben vett család eltőnik földünkrıl, és nemcsak a szabad 
intézményeink vannak veszélyben, hanem társadalmunk puszta létezése is.” – jelent 
meg 1859-ben a Boston Quarterly Review hasábjain.i  

A család , mint intézmény, amióta csak dokumentálni tudjuk a mőködését, folyamatos 
válságban, változásban van. Amit nagyszüleink romboló újdonságként és a család 
széteséseként éltek meg – a csak szülıkbıl és gyermekeikbıl álló nukleáris család  
létrejöttét – arról ma már, mint „hagyományos” családról beszélünk, amely mára már 
szintén eltőnı félben van.  

Úgy tőnik, hogy a világ gyorsabban változik, mint ahogy mi magunk, mert amibe 
egykor gyermekként belenıttünk és természetesként fogadtuk el, az még a mi 
életünkben meghaladottá válik. Olyan kulturális késés rıl beszélhetünk, ahol a 
normák  és a társadalmi intézmények világa nem tud lépést tartani a társadalmi 
változások kal.  

Ami mégis újnak tekinthetı manapság a család permanens válságában, hogy most a 
család tényleg, egyszer és mindenkorra válságban van.  

A család válságban van. De most komolyan 

Ezt azért lehet ilyen bizonyossággal kijelenteni, mert ezúttal nem csak a család került 
válságba, hanem mindaz, ami a család alapját jelenti és egyidıs az emberiséggel, 
maga a patriarchalizmus : a férfi dominanciáján alapuló emberi együttélés.  

Ezzel nem azt akarjuk sugallni, hogy csak a patriarchalizmus létezik-létezett, mint a nemek közötti 
viszont meghatározó norma – csupán azt, hogy az elmúlt századokban ez volt dominánsnak 
tekinthetı a legkülönbözıbb emberi társadalmakban. Ma pedig ezt a dominanciát kérdıjelezik meg. 

A család válsága, csak egy átfogóbb, a társadalom egészét érintı átalakulás egyik 
részterülete. 

Tamás és Niki válnak. Hétköznapi történet. Mindketten másképp mondják el, hogy mi történik – 
számunkra most az lesz a fontos, hogy a példájukon keresztül egyszerően megérthetjük mit is jelent 
az, hogy válságban van a család és a patriarchalizmus. Tamás 2001 év elején adta be a válópert. A 
környezetük több variációt tart elképzelhetınek, amelyek a szakításhoz vezethettek: 

» Variáció 1: Tamás homoszexuális és házassága Nikivel csak ennek elleplezését célozta. 

» Variáció 2: P. elcsábította Tamást. Niki viszont összejött R.-rel. 

» Variáció 3: Tamás a szcientológia híve, Niki viszont katolikus, és ezt nem tudták összeegyeztetni. 

» Variáció 4: Niki nem akart gyereket szülni.  

» Variáció 5: Tamás nem akart gyereket, pedig Niki terhes volt, de elvetélt, ezért Tamás most 
elhagyja. 

» Variáció 6: Nikinek, aki külföldi, hiányzik a szülıföldje, mert eddig Tamás hazájában laktak. 

» Variáció 7: Niki túlságosan nagy karriert csinált, és ezért Tamás féltékeny lett, most pedig elhagyja. 

Kétségtelen, hogy a 18-ik században mindez nem igazán történhetett volna meg. Ha gyorsan 
„végigmegyünk” a különbözı variációkon, akkor láthatóvá válik, hogy miben is leledzhet a 
patriarchalizmus és a család válsága:  
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A család és a patriarchalizmus válsága egy példa alapján: 

» Társadalmilag egyre inkább elfogadottá vált a homoszexualitás , mint potenciális 
alternatív életforma. A heteroszexualitás megkérdıjelezıdik, mint általánosan 
elfogadott norma . 

» Társadalmilag elfogadott az olyan, házasságon kívüli szexualitás, amely a 
házasság végéhez vezethet. 

» Létezhetnek vallási ellentétek a házastársak között (vagyis más felekezetőek is 
összeházasodhatnak). 

» Felmerülhet bárkiben is a gyerekszülés nem vállalása és ez technikai eszközök 
segítségével, aktív szexuális élet mellett is kivitelezhetı. A család, mint a társadalom 
reprodukciós egysége megtagadható. 

» Összeházasodhatnak más nemzetiségőek, más identitás úak és más kultúrából 
származók – vagyis ezt megengedi társadalmi környezetük, illetve a kultúrák gyakori 
találkozása. Multikulturális világ ban élünk. 

» A nık tömegesen munkába állnak és karriert csinálhatnak, miközben a férfiak, mint 
családfenntartók háttérbe szorulnak. 

Vagyis a példa alapján a család intézményének válsága mögött a szexualitás 
megváltozása, a házastársak eltérı gondolkodásmódja-identitása, a 
gyermekvállalással kapcsolatos elképzelések különbsége, a nık munkába állása és 
a hagyományos nemi szerepek felborulása áll.  

Úgy látszik a példában szereplı Nicole Kidman (Niki) és Tom Cruise (Tamás) válása nem is olyan nagy 
dolog, csak egy globális társadalmi változás mellékes tünete.  

Félreértés ne essék, ezzel a példával nem azt akarjuk mondani, hogy ami régen volt, az jobb lett volna 
– ugyanis nem biztos, hogy akkor boldogabbak voltak az emberek. És azt sem állítjuk, hogy a 
házasság végéhez vezetı indokokat el kellene ítélni. Viszont a homokba sem dughatjuk a fejünket, 
hiszen ezek a változások mindannyiunk életét érintik. Olyan világban élünk, ahol a család, mint a 
társadalom egyik alapintézménye hatalmas átalakuláson megy keresztül. 

 

A család fogalma és mérése 
Mivel a család maga folyamatos változásban van, illetve kultúránként és 
korszakonként eltérı tartalommal bír, ezért tartalmának pontos meghatározása és az 
egyes típusok társadalmi gyakoriságának a mérése nem kis feladat.  

Napjainkban, a fejlett világban mindenhol elterjedt és megtalálható az úgynevezett 
nukleáris család , amely elnevezés a latin nucleus (mag) szóból ered és az egy 
háztartásban együtt élı férjet-feleséget valamint vér szerinti vagy fogadott 
gyermeküket-gyermekeiket értjük alatta.  

A legtöbb embernek két családja van, az egyik, amelyikbe beleszületik (származási 
család ) – ezt értelemszerően nem maga választja meg – illetve késıbb egy olyan, 
amit maga alapít férjként vagy feleségként (nemzı család ). Ha a családot bıvebben 
akarjuk meghatározni, mint a nukleáris család, akkor olyan együtt élı kiscsoport ról 
beszélhetünk, amelynek tagjait házassági, vagy vérségi (esetleg örökbefogadási) 
kapcsolat köti össze.  

Anyu, azt még értem, hogy nekem miért kell együtt élnem vele, hisz az apám, de neked csak egy idegen ember! (A 
család vérségi alapjai bizonyos nézıpontból paradoxak.) 
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Az emberek túlnyomó része a 20-ik század végére a nukleáris családmodellt tekinti 
mintának, ez azonban nem jelenti azt, hogy egyúttal ez is lenne a legelterjedtebb, 
még ha a fejekben normaként ez is él.  

A közvélemény-kutatók például a teljes spektrumot leírni képes 
kategóriarendszerükben a családi állapot nak számos elterjedt formáját vizsgálják – 
amelyek alapja persze többnyire a férfi-nı együttélése: 

1. nıtlen, hajadon, ezen belül: 

» egyedül él 

» élettárssal él 

2. házas: 

» együtt él házastársával 

» külön él házastársától, egyedül él 

» külön él házastársától, de élettárssal él 

3. elvált: 

» egyedül él 

» élettárssal él 

4. özvegy: 

» egyedül él 

» élettárssal él 

5. egyéb  

Az alapfelállást „bonyolító” gyermekszámot és, hogy pontosan kik is élnek egy fedél 
alatt a közös háztartásban, további két kérdésben tisztázzák a kutatók. A három 
kérdés eredményeként állnak elı a különbözı típusok és meglehet, hogy egyes 
családokat még így sem lehet egyértelmően besorolni egyik kategóriába sem.  

Tiszta kombinatorika. Nem is olyan egyszerő arra a kérdésre röviden válaszolni, hogy milyen családban is él az 
ember… Szerencse, hogyha összezavarodunk, a személyiben még mindig meg lehet nézheti. Nehéz dolga lehet 
viszont a poligám társadalmakat kutató szociológusoknak! 

Az egykori nagycsalád helyét a nukleáris család veszi át 

A nukleáris család elıképe már a huszadik század kezdetétıl megfigyelhetı 

De már a nukleáris család sem egyértelmően „A Minta” többé 

A válás és újraházasodás összekuszálja a családi viszonyokat – mára a csonka családok sem ritkákii 

Tovább árnyalja a képet, hogy az azonos nemőek is köthetnek házasságot – például 
Európa egyes országaiban. A házasság és a család alapját jelentı 
heteroszexualitás megkérdıjelezıdése, a homoszexualitás társadalmi 
elfogadottságának növekedése még összetettebbé teszi annak meghatározását, 
hogy mit is értünk család alatt. 

A meleg párok házassága ma már számos államban megengedett 

A Galluccio férfi meleg pár volt az egyik elsı, amely gyermeket adoptálhatott az Egyesült Államokban 

Ha történeti szempontból vizsgálódunk, akkor azt láthatjuk, hogy a család mérete a 
tradicionális társadalmak tól elindulva szinte folyamatosan csökkent. A rokoni 
kapcsolaton alapuló klán  alapú társadalmakat tulajdonképpen akár igen nagyra nıtt 
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családokként is meghatározhatjuk. A középkorban a család már elsısorban, mint 
termelési egység volt fontos, amely akár oldalági rokonoknak és több generációnak a 
föld megmővelésén alapuló közös együttélését is jelenthette. A nagycsalád 
jelentısége az indusztrializmus sal párhuzamosan csökkent. A városba költözı és 
az iparban elhelyezkedı embereknek már nem volt szüksége egy közös rokonsági 
kapcsolaton alapuló munkaszervezetre – ez a nukleáris család létrejöttének egyik 
legfontosabb oka.  

Mára azonban már a nukleáris család elterjedtsége is csökken. A 20-ik század 
második felében lényegesen megnıtt az egyedül, egyszemélyes háztartásban élık 
száma. Az is gyakori, hogy a párok nem házasodnak össze, de tartósan együtt élnek. 
Ugyanakkor megnıtt a válások száma is és a nagyarányú újraházasodás ellenére is 
elmondható, hogy sokan sohasem találják meg az „életük párját”. 

 

A patriarchalista család és válsága 

Négy trend a háttérben 

A patriarchalizmus minden jelenlegi kortárs társadalomnak az alap struktúrája. A 
társadalom egészét áthatja a termeléstıl és fogyasztástól kezdve a politikáig, a 
törvényekig, a kultúráig, a személyközi kapcsolatokig és a személyiségig. A 
patriarchalizmus a társadalom alapvetı intézményében, a családi struktúrában és így 
társadalom szocio-biológiai újratermel ıdésében gyökerezik.  

A patriarchalista család  – amely a patriarchalizmus sarokköve – azonban óriási 
kihívást él át az 1960-as évektıl, elsısorban a nıi munkaerı megjelenésének és a 
nıi tudatosság illetve a nıi önkép megváltozásának a következtében, ami hatással 
van egyúttal a férfiak társadalmon belüli helyzetére és minden, a nemek közötti 
viszonyon alapuló intézményre, így a házasságra és a családra is. Manuel Castells , 
az Információs Korszakról szóló trilógiájaiii szerint mindennek a hátterében négy 
dolog találhatóiv:  

» A nıi munkaerı megjelenése 

» A modern születésszabályozás és a szexuális forradalom 

» A feminizmus és a nıi mozgalmak térhódítása 

» Egy globális, új nıi mintákat nyújtó médiakultúra 

Részletesebben: 

1. Az információs, globális gazdaság megjelenése: az 1960-70-es évektıl a 
kapitalizmus gyökeresen megújult, az extenzív , a nyersanyagok folyamatosan 
bıvülı bevonásán alapuló iparosítás  kifulladt. Az olajválság következtében a 
gazdaság szereplıi a versenyképesség megırzése érdekében a termelés 
intenzív fejlesztése felé fordultak – a technológia, információ és tudás szerepe 
felértékelıdött. Ugyanakkor átalakult a munkaerıpiac, megjelent a tömeges nıi 
munkaerı iránti igény és egyúttal a férfiak foglalkoztatása csökkent a fejlett 
világban, miközben fizetésük stagnált vagy csökkent. Ennek nagy hatása volt a 
családok jövedelemháztartására. A szegénység elkerülésére érdekében egyre 
inkább elterjedt a kétkeresıs modell, a háziasszonyok munkába álltak. 

A háziasszony munkába áll – nem mintha otthon nem dolgozott volna, csakhogy azért senki sem fizetett és 
sokszor nem is munkaként tartotta számon a család, illetve a társadalom. 
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2. Az emberi faj újratermelıdésének technológiai átalakulása: a modern 
születésszabályozási eszközök megjelenése, tömegessé válása és széleskörő 
társadalmi elterjedése lehetıvé tette a reprodukció és a szexuális örömszerzés 
ellenırzött szétválasztását. A nık – a párok – eldönthették vállalják-e, illetve 
mikor vállalják a gyermeket, miközben rendszeresen élhettek nemi életet „csupán 
az élvezetek” kedvéért, a nem akart gyermek megszülésének sokkal kisebb 
kockázata mellett. Részben ez a technológiai lehetıség állt a szexuális 
forradalom  mögött is. A születésszabályozás hatására radikálisan csökkent a 
világban a gyermekszülések száma és kitolódott az elsı gyermekvállalása ideje 
is. Mindez alapjaiban érintette a házasság elıtti szexualitást, a nemek közötti 
szexuális viszonyulást és a családok reprodukciós funkcióját. 

- Hazakísérhetlek?  

- Meg hát! 

3. A nıi mozgalmak megerısödése: a nık munkába állása és az, hogy egyre 
szabadabban rendelkezhettek a szexualitásukkal nagyobb önállóságot adott a 
számukra. Kitörésük a háziasszonyi szerepbıl együtt járt a nıi tudatosság 
megerısödésével. Az önállóbb nık között a megnövekedı társadalmi 
kapcsolatok – például a munkahelyeken – a korábban inkább értelmiségi 
közegben ható feminizmus és a nıi mozgalmak megerısödéséhez majd 
tömegessé válásához vezetett. A nıi szerep átalakulása és átalakítása, a 
társadalom alapviszonyainak átrendezése lett a nıi mozgalmak alapvetı célja, 
ezzel megváltoztatták-megváltoztatják a férfiak szerepét, valamint a társadalom 
intézményi struktúráját is. 

4. A globális kultúra  megteremtıdése: az 1960-70-es évektıl kezdve és az 1990-es 
évektıl egy sokkal kiterjedtebb formában létrejött egy, a világot átfogó, a zsidó-
keresztény kultúrkör értékein alapuló és euroamerikai  gyökerő globális kultúra. 
Ez a kultúra médiaközpontú, elsısorban a televízió sajátos képi nyelvezetén 
alapul. Létrejötte lehetıvé teszi, hogy az ideológiák és az új értékek igen gyorsan 
elterjedjenek a különbözı társadalmakban. Így hatással voltak arra is, ahogy az 
emberek a családról, a házasságról és a szexualitásról gondolkodnak.  

Csak itt! Csak most! Csak Önöknek! A család, és ami mögötte van: szex, erıszak és vér! 

Mindez választ ad arra a nagyon fontos kérdésre, hogy miért éppen most történik 
mindez – miért nem az elsı világháború után, vagy mondjuk mához harminc évre? A 
választ ebben a négy fı okban kell keresni, amelyek szoros kölcsönhatásban állnak 
egymással. 

Mind a négy trend az 1960-as évektıl jelentkezett. Együttesen ásták alá a férfiak 
dominanciájának évszázados, korábban tömegesen nem megkérdıjelezıdött 
legitimációját, mint családfenntartókét.  

Közben megváltozott a férfiideál is – ezt leginkább a filmeken keresztül érzékelni. 

Cary Grant vs. Leonardo Di Caprio 

De ez nagy terhet rakott és rak a nık mindennapjaira is. A fizetett nıi munkát végzı, 
a szexualitását jobban kontrolláló és öntudatosabb nı egyenjogúságának 
elismerését akarja, egyenlı társadalmi feltételekkel. Ennek megteremtése azonban 
hosszú és keserves folyamat: a nıknek mindeközben kezelnie kell a megnövekedett 
tevékenységháztartást – mindig egyensúlyozva, mire mennyi idıt tudnak fordítani, 
hiszen a fizetett munka, az otthoni munka, a gyermeknevelés és a férj „éjszakai 
szolgálata” külön-külön is sok idıt leköt. 
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Karriert csinálsz vagy vacsorát? Mindkét nıi szerep teljes embert kívánna.v 

A késı-ipari társadalmak ban a nık nagy többsége teljesen egyenlınek tartja magát 
a férfiakkal. A nık helyzetének ilyetén megváltozása a legfontosabb forradalmi 
változás a (poszt)modern társadalom ban, mert alapjaiban érinti az emberi 
társadalmak szervezıdését, és képes megváltoztatni mindazt, amit emberiként 
aposztrofálunk. Ez egy visszafordíthatatlan folyamat, amelynek pontos lefolyását és 
lehetséges végkimeneteleit nem látjuk át teljesen. 

Az, hogy forradalmi változásokról beszélhetünk, persze nem jelenti azt, hogy egyik 
napról a másikra eltőnne a patriarchális rendszer és annak kísérıjelenségei. Így 
például változatlanul óriási probléma a nıket és a gyermekeiket érı diszkrimináció , 
elnyomás, erıszak és számos területen fennmaradt az esélyegyenlıtlenség. A 
személyek közötti erıszak és a pszichológiai zaklatás továbbra is széles körben 
elterjedt, sıt a férfi szerep  válsága miatt erısödik is a férfiak egyéni és kollektív 
„haragja”, kétségbeesése és zavara miatt. 

Az erıszakot legtöbbször a feleség szenvedi el 

Castells azt állítja, hogy ezek a folyamatok a patriarchális család végéhez vezetnek, 
amelynek következtében a patriarchalizmus egész rendszere – így a társadalom is – 
fokozatosan és teljesen megváltozik. Nem véletlen hát, hogy óriási társadalmi vita, 
sıt mondhatni harc alakult ki a család körül minden társadalomban. A vita 
szerteágazó irányai szinte mindenkit mozgósítanak, hogy pro-vagy kontra érveket 
fejtsen ki. A mindennapok szintjén, a hétköznapi életvitelben naponta kell 
mindenkinek olyan döntéseket hoznia, amelyek a családdal kapcsolatos 
kérdéskomplexumban elfoglalt álláspontokon, érveken és értékeken alapulnak.  

A család válságával kapcsolatban a különbözı társadalmi mozgalmak is erıt fejtenek 
ki. A fundamentalista mozgalmak számára – amelyek mind sajátos, talán sosem 
létezı aranykor viszonyait szeretnék újra megteremteni és megóvni – a család 
kérdése az egyik legfontosabb. Céljuk, hogy visszaállítsák az eredeti patriarchális 
határokat (bármi is legyen az „eredeti”) és meg is ırizzék azokat. Ugyanakkor más 
társadalmi mozgalmak azért küzdenek, hogy a régi korlátokat ledöntsék és 
megváltoztassák a játékszabályokat. Egy-egy vitás ügy a társadalom egészét képes 
megmozgatni, miközben a társadalmi mozgalmak saját érvrendszerük kifejtésére 
használják fel ıket és a benne szereplı embereket, akár puszta eszközként is – 
sokszor épp az érintettekkel törıdve a legkevésbé. 

1993-ban egy asszony – a gyermeke kérésére – halálba segítette gyógyíthatatlan betegségben 
szenvedı 11 éves kislányát. Az esetrıl itt olvashat bıvebben.vi 

 

1998 március 20-án a Bajai Városi Bíróság megtiltotta, hogy egy 13 éves dávodi kislány elvetesse 
magzatát, holott mind ı, mind törvényes képviselıje ezt szerette volna. Másodfokon már engedélyezik 
az abortuszt, amit közben végre is hajtanak… 

A dávodi kislány ügye megosztotta a magyar társadalmatvii 

A dávodi kislány 1998-as ügyérıl a Habeas Corpus oldalán itt olvashat bıvebben.viii 

 

Egy másik nagy port felvert ügy Terry Black transzvesztita mővész örökbefogadási procedúrája 2001 
végén – 2002 elején. 
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A feminista, a gay illetve leszbikus mozgalmak és a  
heteroszexualitás megkérd ıjelezıdése 

A feminizmus – a nık jogaiért küzdı eszme és mozgalom – mondhatni a 
felvilágosodás gyermeke, az elsı feminista csoportok a francia forradalomban 
mőködtek. A 19-ik században az Egyesült Államokban volt a legerısebb a 
feminizmus, tagjai fontos szerepet játszottak például a rabszolgaság eltörlésében. 
Sıt, tulajdonképpen a mozgalom maga is annak köszönheti elsı artikulációját, hogy 
a feministákat kizárták egy londoni rabszolgaság-ellenes világkonferenciáról. 
Európában az angliai szüfrazsettek – a választójogért küzdı nık – játszották 
évtizedekig a központi szerepet, hatásuk csak akkor csökkent, amikor Európa 
számos országában megkapták a nık a választójogot.  

A választójog megszerzése azonban nem jelenti automatikusan a politika terén a teljes 
egyenlıséget… 

Feladat : Keressen képet a magyar, a cseh, a bolgár, az afgán, a svéd, az Egyesült 
Államok kormányáról!  

 

A feminizmus újbóli megerısödése a nık 1960-as évektıl kezdıdı tömeges 
munkába állásához és a nık oktatásban megnövekvı számarányához köthetı. 
Mindennek ugyanis fontos hatása volt a családon kívüli életükre: a nık kiléptek a 
magánszférából. Vagyis megnövekedett a társadalmi kapcsolataik száma, kinyílt 
számukra a világ. Ennek volt az egyik következménye a hasonló helyzetben lévı nık 
összefogása és végsı soron a feminista mozgalom tömegessé válása. Ugyanakkor a 
munkába állással javult a nık alkupozíciója is, erısödött a gazdasági 
függetlenségük, ami az önállóságuk alapja lehetett. 

A feminista mozgalom az USA-ban az 1960-as évektıl, Nyugat-Európában pedig az 
1970-es évektıl kezdve jelentıs. Önmeghatározásában központi szerepet tölt be, 
hogy fı célja véget vetni a férfiak dominanciájának és megváltoztatni a patriarchalista 
alapon szervezıdı társadalmi rendszert. Igen fontos, hogy a feminizmus 
nagymértékben diszkurzív alapon létrejövı mozgalom. A feminizmus esszenciája a 
gyakorlatban – és ez tőnik ki a feminista szövegekbıl is – a nık identitásának a 
patriarchalizmussal szembehelyezkedı újradefiniálása.  

Már az 1848-as Érzelmek kiáltványa (Declaration of Sentiments) címmel megjelent, 
a feminizmust megalapozó irat elsı sorában ott a célkitőzés: „Magától értetıdı 
ténynek tekintjük, hogy minden férfi és nı egyenlınek születik.”ix 

Az elmúlt több mint harminc évben a feminizmus elérte, hogy a legtöbb férfi és nı ne 
tartsa a férfi nıi viszonyban a nı alárendeltségét „természetesnek”. A hétköznapi 
feminizmus olyan nem tudatos beállítódás, amely elısegíti, hogy a nıket 
egyenrangú félként próbálják kezelni az élet minden területén – több-kevesebb 
sikerrel. A patriarchalizmus egy hasonló, de már évezredek óta mőködı beállítódás-
rendszer. Nem várható el, hogy a társadalmaknak zökkenımentesen és gyorsan 
sikerüljön a patriarchalizmuson alapuló intézményrendszert „menet közben” 
megváltoztatni. 

Cseréltél már futás közben nadrágot?  

A feminizmusról és a feminizmuson alapuló társadalmi mozgalmakról részletesebben szó lesz még a 
következı, a társadalmi mozgalmakat bemutató részben is!  
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Az új társadalmi mozgalmak nagy hatással vannak a társadalmi nem i (gender) 
viszonyokra, elsısorban a heteroszexualitás normájának és a hagyományos nemi 
szerepeknek a megkérdıjelezıdésével. Ennek középpontjában a leszbikus és a 
gay mozgalmak állnak, amelyeknek a tagjai a személyközi kapcsolatok más formáit 
fedezték fel, létrehozva a saját családi típusaikat. A domináció és a kizsákmányolás 
mindig megújította az erıit a társadalmakban, de a patriarchalizmust, amely az 
emberi együttélés hajnala óta létezik, alapjaiban rázza meg a heteroszexuális norma 
nyilvános megkérdıjelezıdése.  

Persze nincs új a nap alatt. De amíg a századfordulón még Angliában  is börtönbüntetésre ítélték a 
homoszexuálisokat, addig napjainkban ez már egyre kevesebb államban fordulhat elı és akkor is 
nemzetközi felháborodást vált ki. 

„Máig is rejtelmes történet büntetıpere. Egy konzervatív arisztokrata feljelentette a híres írót, hogy 
megrontotta az ı fiát, aki ifjan máris kezdett elismert költı lenni. A homoszexualitást máig is 
bőncselekménynek tartják sok helyen. A múlt század végén ez Angliában többévi börtönnel volt 
büntethetı. A gyanúsító kiskorút a bíróság áldozatnak tekintette, ki se hallgatta. Wilde pedig 
indulatosan még csak nem is tagadott, hanem magát a vádat mondotta képtelenségnek. Gúnyolódott 
a bírósággal és az egész eljárással. Feldühítette a bírákat, bizonyítottnak vették a vádat, és Wilde-ot 2 
évi börtönre ítélték. — Olyan országos botrány támadt, hogy a felesége elvált tıle, és két 
gyermekükkel együtt elköltözött. Visszavette a botrányos író eredeti ír nevét, a fiúk is ettıl kezdve 
Flahertynek nevezték magukat, hogy még a Wilde név is tőnjék el. — İ pedig a megalázó és 
gyötrelmes két év alatt a börtönben megírta legszebb költıi mővét, „A readingi fegyház balladájá"-
t[…]”x 

Oscar Wilde-ot még bebörtönözték homoszexualitása miatt 

„Verlaine a francia verselés legnagyobb formamővésze volt. Kezdetben otthonos a személytelen 
költészetet formamővész fokon gyakorló parnasszisták között. Majd hamarosan elfordulva tılük, a 
legszemélyesebb érzelmek nagyon hangulatos poétája lett. Magánéletében azonban a legzüllöttebb 
életet élte. A normális szerelmi életet ugyanolyan túlzásban gyakorolta, mint olykor a perverz 
változatokat. Rimbaud a mesterét tisztelte benne, sokat tanult tıle. Verlaine azonban a kamaszkorból 
éppen kinövı fiút szerelmi partnernek kívánta. Utazgatni is magával vitte különbözı tájakra. 
Belgiumban, Németországban, azután Angliában bejárták a látnivalókat. Rimbaud azonban nem 
szerelmet kívánt, hanem ismereteinek bıvülését. Ez egyre indulatosabb elkülönülést jelentett. Végül 
az italtól éppen kábult Verlaine pisztollyal rálıtt a fiatal költıre. Szerencsére a seb nem volt veszélyes, 
de minthogy az esemény egy szállodai szobában történt, és a lövést még a portán is hallani lehetett, 
Verlaine-t letartóztatták és bíróság elé állították. Két év börtönre ítélték. Rimbaud-nak azonban nem 
volt pénze, hogy hazautazzék. Bélyegre is alig tudta összeszedni a minimális költséget. Annyit 
azonban mégis tudott szerezni, hogy levelet írhasson anyjának. A rideg üzletasszony, ha a fiának 
pénzre volt szüksége, sem ekkor, sem késıbb nem volt szőkmarkú. Küldött annyit, hogy kifizethesse a 
szállodát is, hiszen Verlaine, aki kivette a szobát, börtönben volt. Természetesen az útiköltséget is 
elküldte a készséges anya.”xi 

De botrányt kavart a két költıfejedelem, Verlaine és Rimbaud szerelme is 

A homoszexuális ma sem elfogadott a társadalom egészében – erre mutatott a 2001 nyarán a Pepsi 
Sziget körül támadt botrány. 

A homoszexualitás irányultságukat és életvitelüket nyíltan felvállalók 
végeredményben megkérdıjelezik a heteroszexualitást, mint társadalmi 
kötelezettséget és normát, ezzel elısegítik a patriarchalizmus további gyengülését.  

Magyarországon Radics Péter újságíró vállalta fel elsıként nyíltan is a homoszexualitását. 

Ugyanakkor az elsı „meleg csók” a Barátok közt címő magyar gyártású szappanoperában csattant el 
2001 márciusában az RTL-Klubon , fı mősoridıben. Az Index így írt errıl: „Március elsején eldurrant 
az elsı homoszexuális csók a Barátok közt címő magyar szappanoperában. Régóta érlelıdött már: 
miután Hoffer Misi rájött, hogy a fiúkat szereti, aligha volt visszaút. Vagy mégis? Képes-e elviselni ez a 
sorozat a toleranciára nevelés felelısségét?”xii 

Az ellenkezı nemővel kötelezıen gyakorolt, államilag, valamint társadalmilag 
kontrollált és támogatott, kizárólag a nemi szervek érintkezésén alapuló szexualitás 
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és reprodukció „természetesként” való beállítása ugyanis a patriarchalizmus alapja. 
Abban a pillanatban viszont, hogy ezt a „természettıl való eredetet” védeni, sıt 
bizonygatni kell, az emberek számára már megkérdıjelezıdött a kizárólagossága. A 
nem kizárólag heteroszexuális, genitális érintkezésen alapuló szexuális együttlét 
lehetısége és normája elterjedtté válik, majd beivódik a hétköznapi kultúrába is. 

Mindeközben egyre többen ismerik (f)el, hogy a leszbikusság és a gay-ség minden 
elıítélet ellenére elsısorban nem szexuális beállítottság, hanem sajátos identitás és 
életforma, amely a klasszikus nukleáris családhoz képest alternatív együttélési 
formációkban ölt testet – például elfogadottá válhatnak a leszbikus párok saját 
gyermeke(i)kkel. 

 

Néhány statisztika 

Válás, szétköltözés, válsághelyzetek, házasságon kí vüli együttélés és 
társadalmi reprodukció 

A fentebbiek alapján tehát a patriarchális család krízise  azt jelenti, hogy a 
családfenntartó férfi dominanciáján és autoritásán alapuló családmodell gyengül. A 
patriarchális család krízise számos statisztikával bizonyítható a világon mindenhol. 

Alapjában véve négy, statisztikailag is jól mérhetı folyamatról van szó: 

1. Az elsı trend az összeházasodott párok háztartásainak csökkenı aránya a 
társadalmon belül, felolvadása a válás és szétköltözés következtében, ami jelzi a 
patriarchális családmodellel való elégedetlenséget.  

- Apu, te miért az anyut vetted feleségül? 

- Látod, már a gyerek is furcsállja! 

2. A második trend a házassági válsághelyzetek növekvı száma. A házasság, a 
munka és a mindennapi élet egyre nehezebbé váló összeegyeztethetısége. Amit 
az is jelez, hogy az elsı házasság megkötése egyre késıbbi életkorban történik, 
illetve gyakoriak a házasságot megelızı vagy a házasságon kívüli tartós 
párkapcsolatok és együttélések. 

Vajon a mi bevezetı példánkban ki mosogatott: Tom Cruise vagy Nicole Kidman?  

A házasságon kívüli együttélés fontos válságtünet, mert jelzi, hogy a házasság intézménye nem stabil. 
Együttélésnél gyengülnek a kapcsolat fenntartásának érdekében bevethetı szankciók, mind 
intézményesen, mind pedig pszichológiailag – szemben a házassággal, ahol több a szankcionálási 
lehetıség.  

A házasság szövetség olyan bajok kezelésére, melyek a házasság nélkül nem is léteznének. 

3. Ennek eredményeképp a hagyományos nukleáris családdal szemben más családi 
formák és háztartási berendezkedések is egyre nagyobb számban vannak jelen.  

4. Végül pedig a válságnak és az új születésszabályozási technológiáknak erıs 
kihatása van a társadalom reprodukciójának az egészére. A biológiai reprodukció 
egy jelentıs része – ez társadalmanként változó lehet – a patriarchális család 
keretein kívülre kerül. Ugyanakkor a nık a növekvı nehézségek miatt egyre 
kevesebb gyermeket is szülnek, illetve kitolják az elsı gyermek vállalásának az 
idejét.  

1996-ban például Magyarországon  ezer fıre 5,3 házasságkötés és 2,1 válás jutott.xiii Durva 
becsléssel ez azt jelenti, hogy tízbıl négy házasság válással végzıdik hazánkban. A válások 
növekedése egyébként 1945-tıl folyamatos, átlépve az 1,0-es határt az 1970-es években érte el a 
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mai értéket, 2,6-2,8 körül stabilizálódva – közben azonban visszaesett a házasságkötések száma, 
tehát valójában a növekedés folyamatos (egyre kevesebb házasságra jut ugyanannyi válás évente).xiv  

De a fejlett világon mindenhol növekedés figyelhetı meg 1971 és 1990 között, például Japánban 
28%-kal több a válás, az USA-ban 26%-kal (de itt már 1971-ben magasabb volt, mint 1990-ben a 
legtöbb országban), az Egyesült Királyságban 104%-kal, Mexikóban pedig 157%-kal. 

A válások, szétköltözések és a házasság helyett az élettársi kapcsolat választása az 1990-es évekre 
teljesen megváltoztatja a családstruktúrát. Az Egyesült Államokban például a nukleáris családok 
lassan kisebbségbe kerülnek. 1990-ben a háztartások 26,3%-a volt házaspár gyermekeivel (44,2%), 
29,8% házaspár gyermek nélkül (30,3%), 14,9% egyedülálló nı (8,7%), 9,7% egyedülálló férfi (4,3%), 
8,3% másfajta család gyermekkel (4,4%), 6,5% másfajta család gyermek nélkül (6,4%) és 4,6% egyéb 
(1,7%) – a zárójeles adatok az 1960-as arányokat jelzik. Ezek szerint a házasságban élık aránya 
csökkent, miközben a nem házasságban élıké megnıtt.xv 

Magyarországon egy 15-49 – szülıképes nıre – 1,71 gyerek jut. Vagyis az 1995-2000 közötti 
trendeket figyelembe véve a nık idehaza átlag egy-kettı gyermeket szülnek egész életük folyamán. 
Az ezer fıre jutó élve születések száma 12,4, ennél a halálozás már évek óta magasabb, így 1985-94 
között hazánk népessége fogyott a leggyorsabban Európában (0,4%-kal évente).  

A lakosság 73%-a volt szexuálisan aktív Magyarországon 1996-ban, 39%-uk védekezett 
fogamzásgátló tablettával, 19%-uk méhen belüli eszközzel és 4%-uk gumi óvszerrel – a sterilizációról 
nincs adat. Látható, hogy a szexuálisan aktív lakosság egy része nem védekezik (a 73%-ból 11%-nyi). 

A mővi abortuszok száma ezer szülıképes korú nıre 40 éventexvi - vagyis vetekszik az élve 
születések számával.1 Évente közel ugyanannyi gyermek születik meg, mint ahányat elvetetnek. 

Megnıtt a házasságon kívül születı gyermekek száma is: míg 1960-ban a születések 5,5%-át adta, 
addig 1995-ben már 20,7%-ot. Ez közepesen magas aránynak számít – az észak-európai 
országokban (például Svédországban ) ennek a két-és félszerese sem ritka, egyes vallásos 
országokban (például Spanyolország ) viszont ennek a fele-ötöde is elıfordulhat. Szinte minden 
országban nıtt egyébként a házasságon kívüli gyermekszületés aránya. 

Mindezen folyamatok együttesen már megkérdıjelezik a patriarchális modell 
mőködését. Ez nem jelenti a család végét, „csak” annak a teljes átalakulását és olyan 
életképes alternatívák megjelenését, amelyek kiválthatják a nukleáris családot, 
ahogy az az Egyesült Államokban megfigyelhetı. 

 

Nık a munkában xvii  

A család mellett a munka és a munkaerıpiac is nagymértékben átalakult az elmúlt 
harminc évben. Ennek egyik legfontosabb folyamata, hogy egyre növekvı számban 
jelennek meg a dolgozó nık a munkahelyeken. Egy 1990-es adat szerint a globális 
munkaerı 32,1%-a nı (854 millió fı). Míg 1973-ban az OECD országokban élı 
nıknek a 48,3% dolgozott, addig 1993-ban már 61,6%-uk, miközben ugyanekkor 
csökkent a dolgozó férfiak aránya 88,2%-ról, 81,3%-ra.2 

A nıi munkaerı megjelenése köszönhetı egyrészrıl a gazdaság 
informatizálódásának , a hálózatosodásának és a globalizációjának , másrészrıl 
pedig annak, hogy a munkaerıpiac jelentıs (verseny)elınyöket tudott szerezni a nık 
eltérı társadalmi helyzetébıl.  

A fejlett gazdaságban a nık meghatározó része dolgozik a növekvı szolgáltató 
szektorban. Persze a világ egészét együtt nézve még mindig az agrármunka a 
legelterjedtebb, így a nık java része is ebben a szektorban dolgozik. A nıket 

                                            
1 Figyelem: az 1000 fıre jutó 12,4 nem vethetı össze közvetlenül az 1000 szülıképes nıre jutó 40 mővi 
abortusszal, csak közvetve, ha figyelembe vesszük, hogy más az adatok viszonyítási alapja! 
2 Figyelem: külön 100% a nık és külön 100% a férfiak! 
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egyébként nem a legalacsonyabb szolgáltatói munkákban alkalmazzák, hanem 
gyakorlatilag mindenhol és a foglalkoztatási szerkezet felsı végén nagyobb a 
növekedésük, mint lejjebb. Ennek az az egyszerő oka, hogy alacsonyabb fizetésért 
végzik el ugyanazt a munkát, mint a férfiak – átlagban a hasonló pozícióban dolgozó, 
ugyanolyan kvalitásokkal rendelkezı férfiak keresetének a 2/3-át kapják. Ugyanakkor 
a tömegtermelésben, a futószalag melletti munkában is nagyon fontos szerepet 
játszik az olcsó nıi munkaerı.  

A nıi munka elterjedt a társadalomban 

A nık tömeges munkába állásának nagy hatása van a patriarchális családra: a nık 
fizetése is elengedhetetlenné vált a család fenntartásához. Ugyanakkor a nık 
foglalkoztatása és az, hogy hozzájárulnak a családi költségvetéshez, aláássa a 
férfiak elsıségét és annak ideológiai igazolását. Mivel indokolható racionálisan, hogy 
a férj nem végez házimunkát, és kevésbé vesz részt a gyereknevelésben, ha 
mindketten ugyanúgy nincsenek otthon, mert a munkahelyen dolgoznak? 

 

Befejezés – néhány szó a szerelemrıl 
Ha a patriarchális család válsága ennyire kézzelfogható, akkor vajon mi lehet a 
családi együttélés és a biológiai reprodukció megújulásának a módja? Egyvalami 
biztos: nincs egyértelmően, minden helyzetben alkalmazható recept.  

A fentebb vázolt problémarendszert csak bonyolítja, hogy az eddig említetteken túl a 
házassághoz vezetı párválasztás rendszere is átalakuló félben van. Vagyis nem 
annyira egyértelmő, hogy mi alapján válasszon az ember egy életre párt magának – 
fıleg, hogy a korábbi korszakokhoz képest az információs korban mindenkinek 
igen „gyorsan” megváltozhat az élete. Néhány hónapon belül más lehet valakinek a 
munkahelye, a képzettsége, hogy hol lakik, sıt akár a vallása … Ilyen instabil 
helyzetben ki mer – és ki tud – egy életre tervezni? 

A 18-ik századtól fogva a házasság és a család alapját egyre inkább az érzelmi 
(szerelmi) alapon történı szabad párválasztás jellemezte, amely egy egész hosszú 
korszakon keresztül képes volt biztosítani, hogy a házasság, a család, a gyermekek 
és a szerelem fogalmai viszonylag azonos jelentéskörre utaljanak és ne kerüljenek 
tartós konfliktusba egymással. 

Ez persze nem jelentette azt, hogy minden házasság alapja a szerelem lett és a szülık döntése vagy 
a vagyon ne játszott volna szerepet. De a korábbi szempontok helyett egyre inkább az érzelmi 
elkötelezıdés kezdett szerepet játszani és a házasság-család legitim alapját az jelentette, ha a férfi és 
a nı érzelmileg is megértették egymást. 

Ma viszont a romantikus szerelem és az általa mőködtetett házasság „válsága” is 
hozzájárul a családot érı kihívásokhoz. 

És jött a fehér herceg szıke lovon. 

A romantikus szerelem darabjaira esik szét, és úgy tőnik többé már nem vezet 
tovább teljes egészében a házasságba – errıl tanúskodnak a romantikus 
füzetregények.xviii 

- Mondj valami szépet! 

- Sör! 

A mai fiatal lányok már nem beszélnek annyit és úgy a házasságról, mint a szüleik 
generációja. Ez nem azért van, mert a kultúránk sikeresen végrehajtott volna egy 
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átmenetet a házasságon túli utópisztikus jövıbe, hanem mert ezek a fiatalok 
szenvedı alanyai, közremőködıi a házasság és a család újraprogramozásának. 
Mindannak, amit a házasság és a közeli személyes kötıdések napjainkban 
jelentenek.xix  

A párkeresés teljesen megváltozott mára – például egyesek a mennyasszony árveréstıl sem riadnak 
vissza: 

„A 24 éves Kay Hammond nem a testét vagy szexuális szolgáltatásait bocsátotta árverésre, hanem a 
családi állapotát: egy internetes vállalat ügyvezetı igazgatójaként elfoglaltsága miatt nem maradt ideje 
a magánéletére, ugyanakkor úgy érzi, ideje volna férjhez mennie.”xx 

 

Giddens szerint a romantikus szerelem következtében a nıi nem a magánszférában 
dominanciára tett szert, miközben a férfiak a közszférában tették meg mindezt és 
éppen itt az ideje, hogy a korábban a romantikus szerelem segítségével (nıi projekt) 
meghódított magánszférában emancipálják a férfiakat, s ugyanakkor a közszférában 
(vezetése férfi projekt) a nık elnyerjék méltó megbecsültségüket.  

A kölcsönös emancipáció a romantikus szerelem talaján álló házasság helyébe a 
„konfluektáló (egymásba futó) szerelmet ” és a „tiszta kapcsolatot” állítja, ahol a 
nı és a férfi egyenrangú partnerként, egymás segítségével, egy általuk 
meghatározott és folyamatosan átalakuló, megvitatandó „gördül ı szerzıdés ” 
segítségével találnak önmagukra. A magánélet demokratizálása ebben az 
értelemben kulcsfolyamata a nyugati civilizációnak, amely a jövı lehetséges 
forgatókönyveit mőködésbe hozza. Ha ez a demokratizálás végbemegy, akkor ez 
magával hozhatja a nyilvánosságban konstruálódó demokrácia megerısödését is. 
Ahogy Giddens írja „a háztartás középpontja elmozdult ‘a patriarchális autoritástól a 
maternális affektivitás felé’.”xxi  

Ez azonban válságba juttatta a családot, ezért éppen itt az ideje, hogy az 
érzelmeket, az intimitást és a szerelmet visszahelyezzük jogaiba: „Ebbıl a 
nézıpontból a szexualitás nem az antitézise annak a civilizációnak, amelyet a 
gazdasági növekedés és a technikai kontroll „szentesít”, hanem a hiányainak a 
megtestesülése.”xxii A szexualitásban zajló forradalmi változások „meg is válthatják”, 
de „meg is feszíthetik” a nyugati civilizációt. Az újfajta, egyenlıségen és folyamatos 
párbeszéden alapuló intimitás lehetısége a demokrácia ígéretét jelenti a 
magánéletben, de nemcsak a szexualitás területén, hanem a házastársi, a szülı-
gyermek viszonyban és a rokonság illetve a barátság egyéb formáiban is. 

Tehát míg a szerelem korábban kötıdött a szexualitáshoz – a legtöbb esetben a 
heteroszexuális házasságon keresztül – addig mára a dolgok „összekeveredése” 
miatt a hagyományos viszonyrendszer alapján most már egyáltalán nem biztosított, 
hogy a férfi és nı,  

» szerelmen alapuló,  

» boldog,  

» heteroszexuális,  

» a férfi gazdasági dominanciáján,  

» a nı érzelmi dominanciáján alapuló  

» vér szerinti gyermekeiket is magában foglaló 

házasságban és családban éljen. 
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Feladat: Vajon ezek után jobban érthetı, hogy miért kavart akkora indulatokat a 
Terry Black-ügy?  

Próbálja meg összeszedni, hogy miért gondolhatják azt az emberek, hogy a transz-
szexuális örökbefogadó alkalmatlan felnevelni a kisfiút? Másrészrıl: mivel 
érvelhetnek az ellenoldal képviselıi, miért fogadhatja örökbe Terry Black a 
gyermeket? Hogyan mutat rá ez a példa a család, a gyermeknevelés és a 
szexualitás összefüggı kapcsolatrendszerére és a patriarchalizmus válságára?  
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