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Családok - gazdasági válság -
stratégiák 

(1988-1989) 

Bevezetés Az Országos Családvédelmi Tanács 1988 júniusában és 1989 novemberében, a 
megyei, városi családvédelmi tanácsok önkéntes vállalkozása alapján, szonda-
jellegű vizsgálatot folytatott. Arra kereste a választ, hogy a családok jellegzetes 
helyzetű csoportjait hogyan érintik a súlyosbodó gazdasági viszonyok. Meg 
kívánták ismerni, hogy mutatkoznak-e védekezési, túlélési stratégiák. A múlt
ban a gazdasági világválságok, háborúk, elemi katasztrófák idején a családok, a 
lakóhelyi, egyházi, etnikai, szakmai közösségek segítették ugyanis tagjaikat a 
nehézségek átvészelésében. Fellelhetőek-e ezeknek a nyomai napjainkban? A 
vizsgálódás kiterjedt arra is, hogy találkozni lehet-e a család, mint intézmény 
felértékelődésével. 

1988 júniusában már ismertté vált az új adórendszer, azon belül az egyéni 
jövedelemadó bevezetésének számos, a családokat súlyosan érintő hatása. Az 
adóbevallás és elszámoltatás azonban még általában hátra volt. 

1989 novemberében már kitűnt, hogy az adórendszer hatása tényleg drasz
tikusan érintette a családok többségét. Ezen túl az erősödő infláció, a forint
leértékelések, a folyamatos áremelkedések - egyidejűleg a kereseti lehetőségek 
beszűkülése, a munkanélküliség kilátásai megjelentek már az élet hétköznap
jaiban. 

Mindezt a politikai szintéren a helyi és országos hatalmasságok látványos 
bukása mellett a kormány kapkodó, kiszámíthatatlan intézkedéseinek hatására 
-sajátos idegállapot kísérte. 
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„Nem egyszerűen gazdasági és politikai reformok tanúi vagyunk Az éle
tünkformái vannak átalakulóban. A lakosság döntő többsége-egy negyed
százados emelkedő életszínvonal, a reálfogyasztás növekedésének 
kollektív élménye után - ismét több mint egy évtizede stagnál, romlik" 
(Gyula) 

A vizsgálati módszerekről 

Szakértői interjúkra épült a vizsgálat, melyet a megyékben, városokban egy-egy 
sajátos csoportra vonatkozó részletes elemzés (például: folyatékost gondozó 
családok; nagycsaládosok; értelmiségi családok stb.) egészített ki. Ezenkívül 
számos egyéni kérdőíves vizsgálat és interjú készült. A megkérdezett szakértők, 
körzeti orvosok, védőnők, papok, pedagógusok, családsegítő központok, gyer
mek- és ideggondozók munkatársai, gyermekvédelmi, idősellátási, közmű
velődési intézmények szakemberei, vállalati és szakszervezeti munkatársak 
voltak. 

A kérdezők részben az Országos Családvédelmi Tanács, részben megyei, 
városi, családvédelmi tanácsok tagjai voltak. E munkára az Országos Család
védelmi Tanács előzetes felkészülést, konzultációkat szervezett. A vizsgálat 
Békés (Gyulán), Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyében, vala
mint Keszthelyen, Tatabányán és Füzesabonyban történt. 

A megkérdezettek néhány átlag felett élő családtól eltekintve elsősorban az 
átlagos, „rendezett", funkcióit ellátó munkás, paraszti, értelmiségi középréte
gekből kerültek ki. Részletesen foglalkoztak viszont szakértőink az átlagtól 
lemaradó csoportokkal. így azokkal, akik hátrányos helyzetűek, mert alacsony 
nyugdíjasok, nagycsaládosok, egykeresős, gyermeket egyedül nevelő, tartósan 
beteg családtagot gondozó családok. Megkülönböztetett figyelmet szenteltek 
azon rétegeknek is, amelyek kedvezőtlen helyzetüket, a tanulatlanságot, a sze
génységet, a rossz lakáshelyzetet, az életvezetési problémákat szinte érintetlenül 
örökölték és örökítették tovább az elmúlt évtizedekben. 

A családokra gyakorolt gazdasági kényszer 
hatásai 

Az 1988. évi vizsgálat során, bármennyire nehezen érthető is ez - a tömegtájé
koztatás előkészítő munkájának ismeretében - sokan jelezték azt, hogy a csalá
dokat a gazdasági intézkedések váratlanul, felkészületlenül érték. 
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„A családoka kedvezőtlen gazdasági változásokra nem voltak felkészülve, így 
a stratégiájuk sincs kialakítva. Védekezési reakciójuk inkább ösztönösnek 
és ötletszerűnek tűnik. Szeretnék fenntartani az eddigi életükre jellemző 
szorgalmon alapuló életformájukat, viszont egyre inkább azt érzik, hogy 
jövedelmeik nem állnak az elvonásokkal arányban [...] Hosszú távon az 
adórendszer elnyomorodást eredményez. Az intézkedések mögött nem 
érzik a jobbító szándékot." (Gyula) 

„Félelemmel, aggodalommal, szorongással, bizonytalansággal néznek a 
jövő elé, emiatt egyre idegesebbek, nyugtalanabbak az emberek." (Csong
rád m.) 

„Mindnyájan érezzük, hogy nagyon terheltek vagyunk, egyéni, családi 
életünk, anyagi létfeltételeink előteremtésének feladatával sokkal rosszabb 
a helyzet, mint korábban. A leterheltséget és fáradtságot azonban nem 
csupán, s megkockáztatom, hogy nem elsősorban a ránk háruló rengeteg 
munka miatt érezzük, hanem a manapság oly sokat emlegetett perspektí
vátlanság miatt. Szorongás és félelem van bennünk a jövőnkért, annak 
tudatosodása, hogy nem személyes teljesítményeinkkel tudjukbefolyásolni 
boldogulásunkat." (Zala m.) 

Ami a hatások első értékelését illeti, jellegzetesnek volt tekinthető az alábbi: 
A „normál" családoknál a gazdasági helyzet változása 1988-ban még nem 

idézett elő negatív változást. A bizonytalanság és várakozás gyorsan alakult át 
1988-ról 1989-re elkeseredéssé. Felerősödött a vezetéssel szembeni bizalmatlanság 
is. Irritálta az embereket, hogy a gazdasági szakértők a gazdasági csőd elkerül
hetetlenségét sugallták. A költségvetés védelmét szolgáló drasztikus lépések 
kényszerét akár világbanki követelésre hivatkozással történik is - falsnak érez
ték (nem hitték el). A hozott új szabályozások szemükben durva kiárusításnak 
tűntek, a magyar gazdaság elkótyavetyélésétől féltek. Az összkép 1989 végén 
anomiás jelenségekre, a társadalmi integráció zavaraira mutatott. De a különféle 
családrétegeknél a hatások eltérő sajátosságokat hoztak felszínre. 

A családok középrétegei már 1988-ban is, és még inkább 1989-ben, azt élték 
meg, hogy az állam egy hallgatólagos megállapodást egyoldalúan felmondott. 
1988-ban még sokakban élt a remény, hogy számos, eleve rossznak ítélt intéz-
kedést mégsem vezetnek be (pl. az egyéni jövedelemadózást). Ennek ellenére az 
illető családok ekkor még rendelkeztek bizalmi és anyagi tartalékokkal is az 
előállott helyzet kivédésére. 

1989-ben a kép egyértelműen a rossz helyzet miatt előállott feszültségnöve
kedésre mutatott. Megfogalmazódott, ha a munkahelyet, a termelési tényezőket 
nem lehet modernizálni, miért baj az, ha többletmunkánkkal igyekszünk a 
privátfogyasztás terén legalább némileg felzárkózni. A jó szakmunkás, szakal
kalmazott, értelmiségi, a konstruktív család rétegek, a mindenkori társadalom, 
állam, gazdaság fontos építői hangsúlyozták: nem szociális jövedelemből akar
nak élni, hanem munkájuk alapján. Vagy a főmunkából származó jövedelemből, 
de ha erre nincs mód, egyéb plusz munkából. 1988-ban még várakozóak, 1989-
ben már dühösek, mert erre egyre kevesebb mód nyílt. 

Szociálpolitikai rendszerünk hiányosságai következtében a prevenció kiépí-
tetlensége miatt az eddigiekben is nagy esély volt arra, hogy ha egy családot 
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egyéni tragédia sújtott - például egy családtag súlyos betegsége, halála, vagy 
válás következtében - lesüllyed, nem tudja fenntartani korábbi működését. 
Ennek lehetősége, a lecsúszás veszélye a vizsgálat időszakában megnőtt. A 
nagycsaládosok, gyermeket egyedül nevelő szülök, egykeresős családok, tartósan beteg 
családtagot gondozók, alacsony képzettségű éskereselű családok, az alkoholista és bűnöző 
családok, a kisnyugdíjasok, szinte egészében, vagy nagyrészben maguk viselik 
sajátos helyzetükből következő többletterheiket. 

„A gyermekei egyedül nevelő családok élete szigorúan keménnyé váll. 
Az ilyen szülőnek még betegnek sem szabad lennie." (Szabolcs-Szalmár-
Dereg m.) 
„Általános jelzés, hogy a gyermeket egyedül nevelő anyák már nem tudják 
a napközit befizetni és a táborozást." (Békés m.) 
„A beleg családtagot gondozó családokban még a jövedelem egyensúlyozó 
taktikák, a spórolás sem jöhet szóba." (Békés m.) 
„Fogyatékos gyermeket nevelő családban tragikus a helyzet. Ahol beleg 
családtagot ápolnak, csak pénz nélkül tehetik otthon, akár öregről, akár 
gyerekről van szó. Az emberek nem értik, mert az intézetben 7-8 ezer forint 
a havi költség, otthon pedig a családban kevesebbért is ápolnák. Sokan 
nélkülöznek azért, hogy saját beteg, öreg, családtagjukról otthon gondos
kodjanak." (Szabolcs-Szalmár-Bcrcg m.) 
„Súlyos beteget gondozó családban biztos, különösen ha törcdékcsaládról 
van szó, az egészséges is tönkremegy a gondozásban. Mennyiségileg is 
nehezebb ellátni a tennivalókat. Amennyiben egy súlyos beleg probléma
ként jelentkezik egy családban, egy jól működő nem nyomorgó család 
cselén ez a legjobban rendezhető, és még összelarlóbbá tudja lenni a csalá
dot. Olt ahol emiatt váll romhalmazzá a család, oil az ellehetetlenülés nagy 
sebességgel fokozódik." (Zala m.) 
„Hét éve kezdett családi ház építkezést sem befejezni, sem abbahagyni nem 
lehel. Nincs pénz építőanyagra és olt a beteg családtag, akit gondozni kell. 
Senki sem segíl rajluk. A továbbjutásban nincs aki segítsen. Egy különleges 
OTP kölcsönhöz ha hozzájutnának, nem kellene idegileg felőrlődniük" 

E rétegeket nagyon súlyosan érintették elsőként az adó, majd a továbbiakban 
bekövetkező kedvezőtlen hatások. Védekezési mozgásterük eleve korlátozot
tabb másokénál. A jobb, a kedvezőbb években sem tudtak gyarapodni igazán, 
de ahhoz azért hozzászoktak, hogy egy-egy kirándulás gyermekeik számára, ha 
a többieknél szerényebben is, de járjon. Nem okozott gondot néhány forintos 
jutalom, külön édességjátékvásárlása. Ha zsebükbe nyúltak, még találtakpénzt 
e célra. Mára ez is kérdésessé vált. Most a puszta megélhetés előteremtése vált 
bizonytalanná számukra. A gyermeket egyedül nevelő anya nem engedheti meg 
azt a „luxust", hogy beteg legyen. Elmondják, nincs, aki elvégezze a ház körüli 
javításokat, ez fokozottabban kiszolgáltatja a gyermeket egyedül nevelő anyát. 
„[...] becsapják, nincs, aki a lakásban megjavítson valami..." (Csongrád m.) 

A nagylétszámú családokban helyenként a napi kenyér-és tejszükséglet beszer
zése is bizonytalanná vált. Több megyében jelzik, komoly gondot jelent az 
óvodai, az iskolai napközi térítésidíjak befizetése (Szabolcs-Szalmár-Bereg, 
Csongrád m.). Jelzik, hogy a legújabb térítésidíj-rendezés sokakat kedvezőtlenül 
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érintett. Megszaporodott a befizetési napokon hiányzó gyerekek száma, mert 
nem volt otthon éppen annyi pénz, amennyi a befizetéshez kellett volna. A 
pedagógusok jelzése szerint megnövekedett az iskolákban a napközibe be sem 
íratott gyerekek és a láthatóan éhes gyermekek száma. 

„Az óvodai napközi otthoni és az iskolai napközi térítési díjak rendezése 
olyan következménnyel járt, hogy nemcsak a korábban is szegény rétegeket 
sújtotta, de a rendezett helyzetűek közül is sokan befizetési napon nem 
küldik be gyerekeiket, mert éppen nem tudják összeszedni a szükséges 
pénzt otthon. Bár fontos a gyerekek számára, sokan kiveszik a napköziből, 
mert nem tudják fizetni. A rendezés egységes megoldása nem könnyített a 
helyzetükön, mert olyan alacsony az egy főre jutó jövedelmük, hogy koráb
ban nem kellett ennyit sem fizetniük. Hasonlónak látjuk ezt ahhoz, amit az 
idősek klubtagsági és öregek napközi díjaival a rendezésnél elkövettek.* 
(Szabolcs-Szalmár-Bereg m.) 

„Igazán nem lenne túlzás, ha a növekvő szegénység miatt az iskolákban 
ingyenes gyermekétkeztetés valósulna meg. Sok az éhes gyerek, kóvályog
nak az iskolában, tejre, gyümölcsre lenne szükségük" (Csongrád m.) 

„Anya a három gyereket egyedül neveli. Napközi fizetési időpontban nem 
küldte a gyerekeket. Vajon mit esznek olyankor? Sok az alultáplált." 
(Zala m.) 

A képzetlen, alkalmi munkából élő, önálló lakással (vagy elfogadható lakással) 
nem rendelkező fiatal család életformája, szülői, rokoni kapcsolatokra alapozva 
mozog. Rövidebb-hosszabb időt töltenek hol egyikük, hol másikuk rokonainál. 
Olykor gyermekeikkel együtt. Életvitelüket a stabilitás teljes hiánya jellemzi, 
gyermekeiket nem tudják felelősségteljesen ellátni. Kallódó és zavaros életvi
telükkel gyorsan kellemetlenné válnak rokonaiknál. Garázda, italozó, ag
resszív magatartás sem ritka körükben. Rendszerint „szálkák" a helyi hatósá
gok és a rendes állampolgárok szemében. Helyzetükkel azonban érdemben 
eddig senki sem foglalkozott. Ők azok, akik legelőször válnak munkanélkülivé 
is. Ellenségesen, elutasítóan nézi őket a környezet, s ők is környezetüket. Szü
leik, rokonaik hozzájuk hasonlóan szegények és gyermekeiken azon túl, hogy 
befogadják őket, segíteni nem tudnak. Egészében kilátástalan a helyzetük. Egy
mással a generációk csupán a szegénységen és tanulatlanságon osztoznak. 
Gyermekeiket gyakran a nagyszülőknél hagyják, vagy állami gondozásba ke
rülnek. Újabb és újabb élettársi kapcsolatokat létesítenek, elköltöznek, majd 
visszatérnek. 

Az alkoholisták családjaiban gyakori a visszaeső. A romló helyzetben sem 
isznak kevesebbet, sőt, s így a család még súlyosabb kiszolgáltatottságot él át. A 
felmérések jelzik, hogy az alkoholbeteg eltűrése a családban is megnehezül, 
gyorsabban kitaszítják. 

„Italoznak a nők is. Ilyen nagy mértékű alkoholizmus nem volt még. Nem 
korlátozzák az ivást, nem veszik tudomásul az árváltozást, azt mondják 
sokan - én iszom, de nem eszem. A családnak semmiképpen sem jó." 
(Csongrád m.) 
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„Az alkoholista családok problémája súlyosabb. Ami kilátástalan volt, most 
még kilátástalanabb. Legfeljebb a család előbb veszíti el összetartó erejét, 
fegyelmét és rakja ki a szűrét a betegnek," (Békés m.) 
„A családok helyzete romlott, mert az alkoholisták ugyanannyit isznak 
mint korábban, így a családnak még kevesebb marad." (Szabolcs-Szalmár-
Bereg m.) 

A bűnöző életmódot folytató személyek családjaiban kétféle különös veszélyre 
hívták fel a figyelmet. Az egyik az, hogy a garázdák, az erőszakos cselekményt 
elkövetők fertőzik családi környezetüket. Lábra kap szélesebb körben az ag
resszív magatartás. 

„A bűnöző életmódot folytatók száma nőtt. A közbiztonság különösen 
azokban a családokban, ahol gazárda erőszakos cselekmények elkövetői 
élnek- romlik." (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 
„A bűnözők családjai egyre jobban szenvednek, különösen a gyerekek, a 
kísérő agresszivitástól. Késsel fenyegetőznek, stb." (Csongrád m.) 

Másrészt olyan példákat említenek, hogy a büntetésvégrehajtás során nem 
keresnek annyit, amennyi költségtérítésükhöz elégséges, és így, amikor szabad
lábra kerülnek, ezt utólag munkajövedelmükből vonják le. Ez a módszer nem 
ösztönöz munkára, és a családot is anyagi veszélyeknek teszi ki. 

A felsorolt rétegek mellett korábban „normális" életmódot folytató családok 
is nehéz helyzebe kerültek. 

„Magasan kvalifikált értelmiségi fiatalok nem tudnak ruhát venni gyerme
keiknek." (Csongrád m.) 

A családok jelzett rétegeit súlyosan érintették a gazdasági hatások. Szűkülni 
kezdett körülöttük a mozgástér. 1988-ban megindult a VGM-ek gyors visszafej
lesztése, a vállalkozások visszafogása, a kisipari, kiskereskedelmi engedélyek 
visszaadása. A túlmunka vállalásának értelme nemcsak a fizikai, de az értelmi
ségi munkások körében is a drasztikus adóelvonás miatt megkérdőjeleződött. 
Világossá vált, hogy nem érdemes túlmunkát végezni. 1988 nyarán még kétsé
ges volt, 1989-re viszont kitűnt, hogy a családok többsége nem mondhatott le a 
többletpénzekről, sőt önkizsákmányolása további fokozására kényszerült. 

„Kevesen vannak, akik abbahagyják a többletmunkát. Nem is lehelik meg, 
olyan alacsony a főfoglalkozásból származó jövedelem, hogy abból nem 
tudnak megélni." (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 

Nem mondhattak le a többletjövedelemről, bármi árat is kell adniuk érte, azok a 
családok, amelyek el vannak adósodva. Zömükben azért, mert állami szociális 
lakások híján maguknak kellett saját lakásproblémájukat megoldani. 

„Rendkívül nagy a családok eladósodása a megyében. 100 forint betétre 180 
forint kivét esik. A családok többsége csak az élethez éppen szükséges 
javakkal rendelkezik. Nincs lehetősége arra, mint korábban, hogy egy kicsi 
takarékoskodással nagyobb dolgokat, tartós fogyasztási cikkeket megve
gyenek." (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 

176 



Az egykeresős családok (például ahol az anya a gyermekbetegsége miatt nem 
tud kereső munkát vállalni), a gyermeküket egyedül nevelő anyákjelentős része 
egyenesen rákényszerült a túlmunka vállalására. 

A munkanélküliség 

1989. november 22-ig az országban 9 768 fő vette igénybe a munkanélküli 
segélyt. Közülük férfi 59,5%, nő 40,5% volt. Az összes segélyezett 26%-a (2 546 
fő) újra munkába állt, 4%-ot (421 fő) kizártak a segélyezésből az együttműködés 
hiánya miatt, és 9% (888 fő) nyugdíjazás, gyed, gyes, stb. igénybe vétele miatt 
szűnt meg segélyezett lenni. Egy munkanélküli átlagosan egy napra 142,- Ft 
bruttó segélyt kapott, ami havi 4 252,- Ft átlagos összegnek felel meg. A segé
lyezettek egyötöde (972 fő) több mint féléve, ezen belül 288 fő több mint 
háromnegyed éve segélyből él. 

A segélyt eddig igénybevevők 58%-a szakképzetlen. Közülük 15% gimnáziu
mi érettségivel rendelkezik(!), 34%-a viszont az általános iskolát sem fejezte be. 
A segélyezettek 33%-a középfokú, többségét tekintve szakmunkásképző iskolai 
végzettségű, és 9% felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik. A segélyezetlek 
73%-a fizikai, ezen belül 47%-a segédmunkás. 27%-ot tesz ki a szellemi foglal
kozásúak aránya. 

1989 második felében országosan meggyorsult a segélyezettek létszámnöve
kedése, és nőtt közöttük az iskolázottak aránya. Meg kell jegyeznünk, hogy akik 
365 napon túl sem tudnak elhelyezkedni, már csak munkanélküli járadékra 
jogosultak. 

Az általunk vizsgált megyékben az országos adatok a segélyezettek arányát 
a következőképpen mutatták: 

Békés megyében a segélyezetlek 4,9%-a volt található, 
Csongrád megyében a segélyezetlek 3,6%-a volt található, 
Szabolcs-Szalmár-Bereg megyében a segélyezetlek 19,1 %-a voll található, 
Zala megyében a segélyezettek 0,9%-a volt található. 

A segélyezettek életkori csoportok szerint (%-ban) 

Megye 20 évesnél 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 Si
fiatalabb éves éves éves éves éves eves 

Békés 2,7 15,9 16,4 21,6 13,4 20,9 9,1 
Csongrád 2,3 9,1 15,9 24,1 19,8 22,9 5,9 
Szabolcs 3,9 16,1 20,2 20,1 16,1 18,2 5,5 
Zala 3,4 4,5 20,2 20,2 15,7 27,0 9,0 
Összesen: 3,3 11,7 15,7 19,8 10,7 42,9 9,8 
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Havi bruttó segélyek nagyságmegoszlása %-ban 

Megye 2000 
alatt 

2001-
3000 

3001-
4000 

4001-
5000 

5001-
6000 

6001-
8000 

8001-
10000 

10001-
12000 

12001-Megye 

f o r i n t 
Békés 
Csongrád 
Szabolcs 
Zala 
Összesen: 

3,0 
12,5 

8,1 
3,4 
4,9 

26,3 
13,6 
30,0 
14,6 
23,8 

31,0 
22,7 
29,1 
27,0 
25,2 

19,6 
17,0 
15,8 
18,0 
17,3 

10,4 
13,0 

8,2 
9,0 

10,5 

6,7 
11,3 
5,8 

15,7 
9,5 

2,5 
11,0 
2,4 
7,9 
4,3 

0,5 
8,8 
0,7 
4,5 
4,6 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

A munkanélküliség veszélyeit családi vizsgálatunk során 1988-ban - Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyétől eltekintve - még csak egy-egy településen és 
egy-egy réteggel kapcsolatban lehetett érzékelni. 1989-ben a fenyegetés általá
nossá vált. 

„Az a konstrukció, mely a munkájukat elvesztett és álláskereső pályakez
dők számára született, jórészt azért nem funkcionál, mert a tanulatlan 
embereknem felkészültek a vállalkozásra, és eddig elsősorban ők vesztették 
el munkájukat." (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 

„1988-ban a munkanélküliség fenyegetését még nem éreztük komolynak 
Az emberek önmagukat győzik meg, hogy ez velük nem történhet meg. 
Azt hiszem, ha ez mégis bekövetkezne, teljesen készületlenül, kiszolgál
tatva éreznék magukat az emberek, aminek a következményei kiszámít
hatatlanok" (Békés m.) 

„A munkanélküliség első csapásai azokat sújtották, ahol a munkahelyek 
részben szubjektív okok miatt, meg akartak szabadulni az emberektől. Az 
ilyen emberek más munkahelyeken sem találtak elhelyezkedési lehetősé
get. A más megyéből elküldött és hazatérő munkanélküliek helyzete is 
súlyosbítja a megyei helyzetet." (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 

„Egy három műszakban dolgozó, gyermekét egyedül nevelő fonónő 
hosszadalmas betegségei után egyműszakos állásra szorulna, de nem tud
nak neki ilyet szerezni. Ilyen példa sok van, jóakarat ellenére rendezhe-
tellen ügyek Előre lehet tudni, hogy megfelelő ellátások hiányában a 
család a társadalom peremére kerül és minden rossz bekövetkezhet." (Zala 
m.) 

„A realitás az, hogy a 8 általános iskolai végzettségű szakképzetlen nők 
számára helyben nem lehet egyműszakos munkát találni, hiába van több 
gyerekük, beteg gyerekük, egyetlen kereső stb. - ki oldja ezt meg." (Zala m.) 

A példákból kiderült, a tanulatlan, szakképzetlen munkaerő számára a mun
kahely elvesztése már reális veszély, és reményüksincs az újra elhelyezkedésre. 
A vizsgált területen munkanélkülivé válók közül sokaknak nincs szakképzett
sége, használható iskolázottsága. Körükben az a kölcsönkonstrukció, melyet a 
munkájukat elvesztettek és állást nem találó pályakezdők számára alakított ki a 
kormányzat, jórészt azért nem funkcionált, mert vállalkozásra nem alkalmasak. 
(Esetenként felélték a kapott segélyt, kölcsönt.) Az átképzésnek is akadálya, 
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hogy tanulni nem tudnak és nem is akarnak. Sokan az általános iskolai alapis
meretekkel sem rendelkeznek. E réteg foglalkoztathatósága csak komplex és 
intenzív program alapján képzelhető el. Ilyen programok csak helyileg szervez-
hetőek. 

A munkanélkülivé válás egyik első súlyos lereagálásának formája is megje
lent, ti. az az emberekbe sújkolt felfogás, hogy aki munkáját elveszti, csak maga 
lehet róla, bizonyára rosszul dolgozott. Egy Pest megyei községben nemrég 
öngyilkossági kísérletet tett egy fiatalasszony, akinek munkahelyén felmondtak, 
s akit férje a hírre azzal vádolt, hogy bizonyára ő az oka, nem dolgozott elég jól 
és szorgalmasan. A feszültséget és a vádakat nem tudta elviselni, és elkeseredé
sében öngyilkosságot kísérelt meg. 

Védekező stratégiák 

Az első kérdés, amelyet a szakértők maguk is vitattak, hogy beszélhetünk-e 
egyáltalán a családoknak, a helyi közösségeknek a romló viszonyok átvészelését 
célzó stratégiájáról. A szakértők egy része úgy vélte, a családok reakciói nem 
tekinthetők stratégiai lépéseknek. Ösztönös sodródásnak, várakozásnak, kap
kodásnak minősítették inkább a magatartásukat. A kisközösségek ereje pedig 
még nem tűnt elégségesnek ahhoz, hogy megtalálják válaszukat a nehéz hely
zetre. Ennek ellenére a tapasztalatok mégis arra mutattak, hogy történtek sajátos 
válaszlépések, melyekről a felmérések beszámolhattak. 

A különböző helyzetű családok esélyei arra, hogy egyáltalán védekezzenek 
- igen eltérőek voltak. 

A családok széles körében a védekezés legáltalánosabb lépése: a fogyasztás 
mérséklése. 

„Sokat segíteni magukon az emberek nem tudnak. Lemondással próbálnak 
élni. Ebből azonban több a feszültség, és idegesség. Általános a befelé 
fordulás, a külső dolgok iránti érdektelenség." (Csongrád m.) 

„Nem átmeneti jelenségről van szó, nincs is stratégia, hogyan lenne az 
egyéneknek, haa politikusoknak sincs. Ebből a helyzetből a megkérdezettek 
a közeljövőben nem látnak kiutat. Nem tudnakmagukonsegíteni." (Zala m.) 
„A legáltalánosabb, a legszélesebb körben gyakorolt módszer a takarékos
ság. Nagyfokú a beosztás. A fiatal családok jelentős hányada nem is ismeri 
igazán, hogy kell beosztani. A kétkeresős családokban korábban nem oko
zott gondot, hogy a gyereknek mindent megvegyenek. Most már ez nem 
megy." (Békés m.) 

Leszorítják szinte minden életkori csoporthoz tartozó családtag fogyasztását, 
csak a gyermekeiket igyekeznek, amennyire lehet, megóvni ettől. Erős a törekvés 
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a látszatok tartására is egyelőre. Nem akarják a szomszédsággal, az ismerősök
kel tudatni, hogy rosszul megy. „Nem akarnak gyengének látszani." (Zala m.) 

A takarékoskodás forrása, mint említik például, hogy olcsóbb ételeket készí
tenek, kevesebb és olcsóbb ruhaneműt vásárolnak, otthon varrnak, kötnek stb. 
Nyáron olcsón vásárolt zöldséget, gyümölcsöt tesznek el télire. Maguk készítik 
a család frizuráját, olcsóbb szappant, mosószert használnak, nem veszik igénybe 
a palyolatot, maguk mosnak, kevesebbet fűtenek. 

Megnőtt a becsülete a kiskerteknek, a saját zöldség-, gyümölcstermesztésnek, 
az állattartásnak. Elterjedt a használt gyermekruhák cseréje. Megnőtt az érdek
lődés a használt ruhák iránt. A hagyományos leértékeléssel egybekötött kiáru-
sítási akciók és a „szedd magad mozgalom", a kedvezményes tüzelő- és egyéb 
akciók is keresettek. Többen jelezték szinte minden megyében, hogy a község
ben lakók, az autóval nem rendelkezők, az öregek és a betegek nem tudnak 
hozzáférni sokszor ezekhez a kedvezményekhez. Az Országos Családvédelmi 
Tanács ezért is tartotta fontosnak 1989 tavaszán olyan akció indítását, mely a 
beszerzési előnyökkel élni nem képes rétegek érdekében folyamatos társadalmi 
összefogást indított el. 

A megtakarításokban rejlő lehetőségek hasznosítására a családok többsége 
már 1988 nyarán rákényszerült. Az is láthatóvá vált, hogy az előbbi rétegeknél 
(nagycsaládosok, beteg családtagot gondozók, öregek, gyermeket egyedül ne
velők) a megtakarítások nem fokozhatók. Valóságos beosztási csúcsteljesítmények 
történetei váltak ismertté. Hogyan tud egy idős asszony egy pár csirkeszárnyból 
egy hétig élni, hogyan lehet egy almát négy napra elosztani, hogyan lehet a piaci 
hulladékot diszkréten összeszedni. Sokan elérkeztek ahhoz a tűrési határhoz, 
amelyen túl az önkorlátozás, a fogyasztás csökkentése már nem járható út. 

Sajátos védekezési kísérlet szűkebb körben, hogy főként fiatal városi családok 
falvakba települnek. Saját és családjuk anyagi tartalékaival farmergazdaságot 
igyekeznek létesíteni. Sokan közülük kellő szakismeret híján súlyos anyagi 
helyzetbe kerülnek. Fiatal nyugdíjasok is kísérleteznek, hogy olcsóbb megélhe
tés érdekében a fővárosból, városokból kisebb településekre költözzenek. Ezek 
a kísérletek azonban csupán egyedi szinten voltak megfigyelhetőek. 

Az életkori csoportot, mint további differenciáló tényezőt említik: így a kö
zépgenerációra nehezedő kettős terhet (gyermekeiket és idős szüleiket is se
gítik); a magányos idősek gondjait és a támasz nélküli pályakezdő fiatalok 
hátrányait. 

Ahogyan kitűnt, e családok mozgástere a védekezéshez igen korlátozott. Az 
általánosan lehangoló képből csak a feltörekvő, tettrekész családok rínak ki. Jó 
szakmával, szerencsével, bátorsággal látnak az emberek környezetükben olya
nokat, akik a romló viszonyok között is boldogulnak. Valóságos legendává 
válnak a tömegtájékoztatásból megismert és egyszerű, hozzájuk hasonló embe
rek közül kikerülő „kazánkirályok" példái. 

Helyzeti adottságokkal összefüggő védekezési forma még, hogy a különmun
kát áttették az adó által nem, vagy csak korlátozott ellenőrizhető területekre. (Fekete
munka, mezőgazdasági ágazat példáit említették.) 

Az ország területi differenciái az általános helyzetet egy-egy területen tovább 
súlyosbították. Az ország régiói közötti fejlődési eltérések helyzeti előnyök és 
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hátrányok formáját öltötték. Az országrészek közötti eltérések, a falvak és a 
városok közti feszültségek együttesen terhelik az amúgy is súlyos gondokat, pl. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében. 

Szegénység - szociálpolitika 

A családok, a helyi kisközösségek melleit milyen szerepet vállalt magára az 
állami szociálpolitika? Mennyire készült fel jelenlegi, s növekvő feladataira? A 
válaszolók e kérdéseket spontán módon, maguktól érintették. Általánosan 
hangsúlyozták, hogy nagy veszélynek látják az állami szociálpolitika „kivonu
lását", összeroppanását a ráterhelődő feladatok miatt. Szavaikból kitűnt, hogy 
nagy várakozások élnek bennük a szociálpolitikával kapcsolatban. Elsősorban 
a növekvő elszegényedés, a szegénység kezelésére használt korábbi módszerek 
és ellátások eleve meglévő gyengeségeinek és alkalmatlanságainak megváltoz
tatását várják. 

„ Aklív kereső családok növekvő számban küszködnek akut szociális prob
lémákkal, s nemcsak alacsony jövedelműségről van szó, hanem olyan súlyos 
alakzatú társadalmi problémákról is, mint a közismert devianciák, mentális 
betegségek, gyermekek és fiatalok veszélyeztetettsége stb." (Gyula) 
„A veszélyeztetett helyzetben lévők körében nem számíthatunk önálló 
kezdeményezésre. Itt elsősorban az állami szociálpolitikának kell felvonul
tatnia eszközeit." (Zala m.) 

Különösen sok - és nagyon sokféle vonatkozású - bírálat érte a segélyezési 
rendszert. Segélyezési rendszerünk eleve alkalmatlan a problémák megoldására. 
A rendszer, annak ellenére, hogy már az 1970-es évektől bírálták (Munkaügyi 
Minisztérium, Bakcsi Ildikó tanulmányai), kisebb toldozgatásoktól eltekintve 
gyakorlatilag ma is továbbél. 

„A gyerekek nagy százaléka szegénységben él, a karitatív munka nem 
megoldás. Rendes családi pótlék kell." (Csongrád m.) 
„Segélyekből nem lehet élni. A napköziben ingyenesség kellene, legalább 
étkezzenek a gyerekek." (Szeged) 
„A nevelési segélyt nem azok kapják, akiknekszükségük lenne rá." (Csong
rád m.) 
„A napközit kellene ingyenessé tenni." (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) 
„Külön kell szólni a rohamosan lecsúszókról. Ők nem törődtek ugyan bele 
abba, ami velük történik. Egyénileg véletlen okok, mondhatni sorscsapások 
miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy magukon, családjukon segíteni 
tudjanak. Az ó köreikben vált legelső válasszá a nehezebb helyzetre, hogy 
fogyasztásukat mérsékelni próbálják. Már nem szoríthatnaka nadrágszíjon. 
Lassan kikopnak jobb ruházatukból, eladogatják dolgaikat és ők azok, akik 
nem tudnak segélyekért előszobázni. [...] Tünelértékűnek tartom, hogy. a 
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városban egyre több az idegen koldus és egyre több a szemérmes szegény." 
(Szeged) 
„Az emberek döntő többsége jóval többet dolgozik napi 8 óránál. Nálunk 
az átlagos fizetés alacsonyabb az országos átlagnál. Nincs sok választásuk 
az embereknek Az átlag alatti jövedelműek számára a takarékoskodás nem 
megoldás. Minimális fizetésből, családi pótlékból, segélyből élnek. A me
gyében 1988-ban háromszorosára nőtt a segélyekre kifizetett összeg. Meg
nőtt a rokkant-nyugdíjasok száma. A legszegényebb családok nem tudnak 
magukon segíteni. Közöttük vannak iskolázott nyugdíjasok is. Kilátástalan 
helyzetben nem tudják a rezsit sem fizetni. Csak a minden ember számára 
biztosítandó létalap és pozitív diszkrimináció segíthet." (Szabolcs-Szatmár-
Bereg m.) 

„Jellemzóaszegényekkörébenamegtakarításokfelélése. A jobb helyzetűek 
fokozzák befektetéseiket, igyekeznek értékálló dolgokra szert tenni. A lum
pen rétegek körében nemtörődömség tapasztalható." (Csongrád m.) 
„A legszegényebb rétegek anyagi helyzete még rosszabb mint volt. Egyre 
többször igényelnek KST kölcsönt, növekednek tartozásaik, segélyeket kér
nek azok törlesztésére. Máról-holnapra élnek. Nincs olyan hátterük, hogy 
kockáztatni merjenek, nem ösztönzi őket még a több munka sem, mivel 
többségükben ók vesztik el éppen alacsonyszintű keresetüket is." 

A kérdés elméleti vonatkozásairól és egy szociálpolitikai rendszerben a segé
lyezés szerepéről Ferge Zsuzsa és munkatársai évtizedeken át számos írásban 
kifejtették álláspontjukat. De korábbi véleményekre is hivatkozhatunk. Hilscher 
Rezső (1928) „Bevezetés a szociálpolitikába" c. munkájában rámutat arra, hogy 
a szegényügyben a prevenció nem kap szerepet, s ezért eleve nem lehet eredmé
nyes. Csak a meglévő szegénységet kezelheti jól, rosszul. 

„A szociálpolitika, ha tökéletes berendezkedés, elsorvasztja, elpusztítja, 
feleslegessé teszi a szegényügyet. A szegényügy terjedelme fordított arány
ban áll a szociálpolitika tökéletességi fokával. Az a körülmény, hogy sze
gényügy van, az emberiség szégyene." (Hilscher 1928:14-15) 

A szegényügy legfőbb kezelési módja a szociálpolitikai eszközrendszerben 
mindmáig a segélyezés. Az univerzális ellátások alacsony színvonala (családi
pótlék, nyugdíj stb.), továbbá az alacsony keresetek nem teszik elkerülhetővé, 
hogy a rendszer ne segélyezéssel próbáljon megoldani nem odatartozó felada
tokat is. 

Annak ellenére, hogy a megkérdezett szakértők álláspontja sok mindenben 
eltérő, néhány fontos vonatkozásban meglehetősen egybehangzó volt álláspont
juk. Ha különböző módon fogalmazták is, de lényegét tekintve megerősítették, 
hogy alapvető ellátásoknak a lét jogán kell járniuk, és ezeket a szociálpolitikának 
garantálnia kell. Egyetértettek abban, hogy a munkanélküliséget minimálisra kell 
csökkenteni, veszélyeit nemcsak a megélhetés bizonytalanságában, hanem az 
emberi minőség, életerő tönkretételében is látják. Ezért nem érzik még jó színvonalú 
munkanélküli segély esetében sem megoldottnak a problémát. Felhívják a fi
gyelmet a szociálpolitika egyes területein tapasztalható diszfúziókra. A társa
dalmi jótékonykodás, a caritasra való építkezés problémájával kapcsolatban úgy 
vélik, túlértékeljük ennek lehetőségeit. 
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Az elszegényedés irányai 

A már bemutatottak tükrében nem meglepő, hogy a vizsgálat során a megkér
dezett szakértők fontos mozzanatként mutattak rá arra a jelenségre, hogy most 
olyan rétegek szegényednek el, melyek korábban nem tartoztak a szegények közé. 
Következésképpen e réteg nem fogadja el saját szegénységét, és azt a kezelési 
módot sem, amivel a szociálpolitikai ellátások részesítik. Lecsúszó rétegeket 
jeleztek, relatív depriváción túl a tényleges elszegényedést is tapasztalták, értel
miségiek és középszintű szakalkalmazottak, munkások és kulturális területen dolgo
zók körében. 

Vizsgálatunk során a szegénységnek azon megnyilvánulásaival és rétegeivel 
találkoztunk legnagyobb arányban, amit - hogy megkülönböztessük a Kolosi 
Tamás által jelzett új lesüllyedő rétegektől - hagyományosnak nevezünk. E réteg 
létét sokáig nem ismerte el az állam, következésképpen megoldására sem tör
téntek megfelelő lépések. Ma a problémákat látva a szakértői: a beszélgetések 
során fölvetik a pozitív diszkrimináció fontosságát. 

Kolosi Tamás említett munkájában úgy ítéli meg, hogy 

„A differenciálódás döntő mértékben az aktív keresőkön belül zajlott le. A 
szélső jövedelmi csoportok közötti különbség növekedésénél nagyobb mér
vű volt az átlag körüli csoportok relatív helyzetének romlása [...] az átlagos 
helyzet környékén levők lecsúszása, s nem általában a jövedelmek differen
ciálódása a legtöbb veszélyt rejtegető folyamai maMagyarországon." (Ko
losi 1989) 

A folyamat veszélyessége belátható. A következőkben várható jelentősebb 
munkanélküliség az aktív rétegeket sújtja közvetlenül. De számolni kell az 
általános elszegényedés, a belső piac szűkülése, a fizetőképes-kereslet csökke
nése miatt tönkremenő sajátos vállalkozó rétegekkel is. A szociálpolitika lénye
gében sem a lecsúszást nem akadályozza meg, sem a szegénység más, mély és 
ismert rétegeit sem kezeli, oldja meg. 

A család felértékelődése 

Jelenlegi, s beláthatóan jövőbeni viszonyaink közepette a család erkölcsi támaszt 
nyújtó, szocializációs szerepnövekedése, a család gazdasági és társadalmi hely
kijelölő szerepe is erősödött. 

A válaszok 1988-ban és 1989-ben is egyértelműen a család felértékelődéséről 
szóltak. Sokan a család óvó-védő szerepét hangsúlyozták. A külvilág megnőtt 
hántásaival szemben védelmet nyújt. Mások az erkölcsi értékek újra felfedezé
sével összefüggésben látják a család felértékelődésének magyarázatát. Több 
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mint általános jelenségként írják le a család felértékelődését, kiemelve a fokozó
dó befeléfordulást, az egyén, a személyiség növekvő érzelmi szükségletét. A 
külső világ bizalomvesztése a család iránti bizalmat erősítette, mondják. 

A család felértékelődése azonban csupán azokban a családokban következett 
be, amelyek „rendezettek", érzelmileg épek. A családokban előzőekben leírt 
védekezési kísérleteknem lettek volna elképzelhetőek családi összefogás nélkül. 

Vizsgálódásunk során találkoztunk a már szegények egy olyan csoportjával, 
mely a szegénységet, az alacsony iskolázottságával és életviteli mutatóival 
együtt örökölte és örökíti tovább. Lakásviszonyai, iskolázottsága, gyermekszá
ma, életvitele szüleiétől alig eltérő. Az e réteghez tartozók között gyakori volt, 
hogy fiatalon elkerültek a szülői háztól, de oda vissza-visszatértek, saját új 
családjuk számára befogadást kértek, és kaptak is többnyire. A fiúk, lányok 
megjelennek az új férjjel, feleséggel, élettárssal, gyerekekkel. Egy ideig együtt 
vannak, majd esetleg új házastársat keresve elmennek, olykor gyermekeiket a 
nagyszülőknél hagyva, vagy állami gondozásba adva. Az együttélés a nagyszü
lői generációval általában nem zavarmentes. Presszió, erőszak, garázdaság, 
italos magatartás, bűnelkövetés is gyakran előfordul szindrómaszerűen. A lakó
helyen - többnyire községekben - a lakosságnak és a helyi hatóságoknak is 
gondot okoznak. Ellenségesen szemlélik felbukkanásukat, és az ellenérzésből 
jut az idős szülőknek és a gyermekeknek is. 

E réteg problémáival érdemben senki sem foglalkozik. A nagyszülőknek 
esetleg, jó esetben segélyt adnak az unokák eltartásához, de gyakran állami 
gondozás vár rájuk. Amennyiben az idős nagyszülő beteggé és magatehetetlen
né válik, számára a szociális otthon a végállomás. E rétegen csak pozitív disz
krimináció, preventív szellemű komplex szociális-egészségügyi-kulturális ha
tásrendszer segíthetne. Ez azonban eddig nem állt össze. Ezért mondható el, 
hogy generációk sora nem jutott lényegesen kedvezőbb élethez, mint elődei. E 
réteg egyes tagjait a helyi társadalmi közvélemény elítéli, mert pl. a szülők 
felelőtlenek gyermekeikkel szemben stb. Életvezetésük láttán igazolva érzik 
felháborodásukat és ellenérzésüket a hatóságok is. Ok azok, akikre azt mondják 
az ügyintézők, hogy nem „érdemesek" a szociális ellátásra, mert „önhibájukból" 
tartanak ott, ahol tartanak. 

Valójában azok, akik közelről és elfogulatlanul hajlandóak rájuk figyelni, 
megállapíthatják, hogy ők is szeretik gyermekeiket, szüleiket, és inkább áldoza
tai, rabjai saját zűrzavaros életvitelüknek. Hogy egészségtelen életszokások 
rabjai, hogy nem tanultak, és sokan - a mai igényekhez képest - lényegében 
analfabéták közülük, hogy sodródnak kapcsolataikban, mindez különösen a 
gyermekek és öregek szempontjából a fokozott figyelmet és segítséget tenné 
szükségessé. A következő generációk számára kellene megadni legalább a tár
sadalom teljes értékű tagságának lehetőségét. 

Félő, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a megelőzést szolgáló megoldá
sok helyett növekszik az eseti, egyedi szegénygondozás, ellátás szerepe. 

A családi összefogás kulcsszó volt a beszélgetések során. Az elmúlt évtizedek
ben általánossá vált kétgenerációs családon túl 1988-ban és 1989-ben még inkább 
a „kitágult", a háromgenerációs család összefogásának, szorosabb kapcsolatá
nak lehetünk tanúi. Ismét azzal a megkötéssel, hogy azokban a családokban, 
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amelyekben eddig is jó volt a nagyszülők generációjával az érzelmi kapcsolat. 
Sokan kifejezetten előnynek minősítették, ha helyben, vagy közeli településen 
élnek a nagyszülők, mert a konkrét mindennapi segítség csak így értékesíthető. 
Joseph A. Calif anoval (1981) egyetértően úgy látjuk, hogy a kitágult, tehát nem 
egy fedél alatt élő családok is sokoldalúan segítik egymást. 

A család megindult, s valószínűleg növekvő felértékelődése összefügg a 
család gazdasági funkciójában bekövetkezett, bekövetkező változásokkal is. A 
család gazdasági funkciói közül az elmúlt évtizedekben a termelési, a javak 
létrehozására szolgáló feladatok nagyon mérséklődtek. Fogyasztási egységként 
való működésük kapott nagyobb szerepet. A kétkeresős egy-két gyereket nevelő 
kétgenerációs családokban a városias életmintákat követték. A család termelő, 
szolgáltatást végző közös munkája helyett a szülők munkahelyükön végzett 
feladataik alapján szerzett jövedelmeik közös elosztása és fogyasztása került 
előtérbe. A gazdasági funkció két oldala, a javak előállítása és a fogyasztás közül 
az utóbbi került előtérbe. Cseh-Szombati László (1979) leírja a funkción belül 
ezen eltolódás folyamatát. H. Sas Judit (1973) Békés megyei életmódkutatások 
kapcsán rámutat arra a folyamatra, mely a termelési funkció csökkenésével függ 
össze, s melynek tünete volt, hogy a gyermekeket felmentették a korábban 
végzett tradicionális segítő feladataik alól. Buda Béla és Hajnal Albert „A család 
természetérőr írt tanulmányukban (1973) szintén foglalkoznak a gazdasági 
funkciónak a 70-es években történt átalakulásával. 

A mostani romló gazdasági helyzet kivédésének egyik fontos tényezőjévé 
vált, hogy a család munkamegosztással, összefogással kiadásokat kíméld felada
tok egész sorát maga látja el. Ez azonban csupán egyik oldala a gazdasági 
funkció termelő-szolgáltató feladatának. Meg kell említeni ennek kapcsán a 
nagyszülői generáció tapasztalatainak, életvezetési technikáinak jelentősen 
megnőtt szerepét. (Pl. a nagymamáktól lehet megtanulni azt, hogy hogyan lehet 
olcsóbb ételeket készíteni. A nagypapák segítenek a házkörüli javítások elvég
zésében, szerszámok és eszközök rendben tartásában.) 

Az előzőeken túlmutatóan a családi jövedelem, többletjövedelem megszer
zésében is egyre jelentősebb a szerepe a három generáció összefogásának. A 
túlmunkában, a kiegészítő jövedelem megszerzésében esetenként a nagyszülői 
generáció is részt vesz. Elsősorban a mezőgazdasági jellegű munkák területén 
segítenek. De például a boltban néhány órát lesegítenek, amíg a szülők túlmun
kával elfoglaltak, ellátják a gyerekeket, a háztartást stb. A vállalkozások jelleg
zetes formája a családi kisvállalkozás. Ott nyilvánul meg legkézzelfoghatóbban 
a kitágult család együttműködése. De más formákban is látható és várhatóan 
növekvő jelentőségű a családi keretek között vállalt és közösen végzett tevé
kenység. A gyermekek is egyre inkább besegítenek a közös munkába. 

De meddig lúgozható a családi védekezési erő? A vizsgálat egésze azt sugall
ja, hogy az új helyzetnek megfelelően a család felértékelődési folyamatát elemez
ve a helyzet javításának, a családműködés feltételeinek biztosítására - minden 
rétegben és sokféle eszközzel és módon - kell törekedni. Ez egyre kevésbé lehet 
valamely reszort (szociálpolitika, oktatás stb.) feladata. A társadalom önszerve
ződő erőinek részvételévetlehet csak eredményt eléni. 
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