
A „Párkapcsolati kultúra és demográfia” 

című konferencia üzenete 
 

 

Mottó: 

„A demográfiai válságot csak a családi élet válságának gyógyításával lehet megoldani” 

 

A nemek kapcsolatára, a házasságra és a családra vonatkozó olyan értékrendre van szükség, 

amely elősegíti az egyének és közösségek testi-lelki egészségét, harmonikus fejlődését, és védi 

őket a káros hatások ellen. Ettől lesz értékek rendszere. Az utóbbi évtizedekben a valódi és a 

hamis párkapcsolati értékek teljesen összekeveredtek. Az egyén nem – vagy csak nehezen – 

látja előre a számára lehetséges döntések, utak és életmódok hasznos vagy káros voltát. 

A hagyományos családmodellt a fogyasztói társadalomban évtizedek óta intenzív támadás 

éri. Kimondhatjuk, hogy kulturális háború folyik a házasság és a család intézménye ellen. E 

támadás eddigi három fő frontja a szabad szerelem, a homoszexualitás, és a gender-, illetve 

queerelmélet elterjesztése volt. Újabb és újabb frontok formálódnak. Mindegyik a szexualitást 

célozta és célozza meg. A családot lebontani igyekvő politikai és gazdasági hatalom helyesen 

ismerte fel, hogy a családot az emberek szexuális viselkedésének befolyásolásával lehet 

leginkább szétzúzni. Sikeres tevékenységük nyomán eldurvultak a párkapcsolatok, és 

meggyengült a házasság és a család intézménye. 

Ha e támadásokkal nem nézünk szembe, ha ezek ellen nem védekezünk, akkor kevés 

esélyünk lehet a demográfiai válság emberséges és eredményes megoldására, a családok 

szétesésének hatásos csökkentésére, a káros önzés és a pszichés betegségek szignifikáns 

visszaszorítására. 

A demográfiai válság a családi élet válságának egyik tünete, így a demográfiai válság 

enyhítéséhez a családi élet válságának csökkentésével kell hozzáfogni, hiszen ellenkező esetben 

a párkapcsolati válság fokozódása a társadalom egészét tovább betegítené és így a társadalom 

létét tovább veszélyeztetné. 

Aggasztó, hogy a demográfiai válságot az érintett országokban nem a szabados szexualitás 

visszaszorításával igyekeznek enyhíteni. Annak megfékezése nélkül a demográfiai válság 

emberséges megoldására nincs lehetőség. A szabados szexualitás alapjaiban sérti az emberi, 

különösen a női méltóságot, tárgyiasítja a nőt, növeli a pszichés és számos egyéb betegség, az 

önzés, az abortusz és az elmagányosodás esélyét, és nehezíti a gyermekek egészséges 

fejlődését. 

Mára a szabados szexualitás széleskörűen elfogadottá vált. Az emberek jelentős többsége 

a különböző párkapcsolati típusok és életvitelmodellek késői hatásait nem megfelelően ismeri, 

vagy nem ismeri. Így a párkapcsolati kulturálatlanság és önzés szintje, valamint e területen az 

erkölcsiség háttérbe szorulása aggasztó. A politika, a társadalomtudományok és az egyházak 

feladata, hogy a közjó ügyét képviseljék. Ezért nem hagyhatják, hogy az emberek testi-lelki 

egészsége és legfontosabb emberi kapcsolatai tudatlanság és érzéketlenség miatt menjenek 

tönkre. Magyarországon az Alaptörvény és a sarkalatos családvédelmi törvény is a házasság és 

a család intézményének védelmére kötelez. 

Háromdimenziós családpolitikára van tehát szükség: 

(i) Szembe kell szállni a jó családok kialakulását és fennmaradását nehezítő vagy 

akadályozó tényezőkkel. A szabados szexualitás egyénre, környezetére és a társadalomra 

veszélyes következményeit be kell emelni a köztudatba. Ezeket leginkább tudományos 

kutatásokkal, iskolai neveléssel és a médián keresztül lehet elérni, megfelelő anyagi támogatás 

hozzárendelésével. 



(ii) Építkezni kell, mármint tudományos és kulturális alapon, az Alaptörvény és a 

családvédelmi törvény szellemében, ki kell dolgozni a párkapcsolati kultúrára és családi életre 

nevelés alapvető értékrendjét, majd azt – kormányzati támogatással – általános ajánlássá kell 

tenni. E témakört széleskörűen kutatni, oktatni és terjeszteni kell. 

(iii) Anyagi támogatást és anyagi jellegű kedvezményeket kell adni a fiatal házasoknak és 

a gyermekek szüleinek. 

Meggyőződésünk, hogy a családpolitika első és második dimenziója nélkül nem várható a 

házasság és a család intézményének megszilárdulása és a családi élet válságának, valamint a 

demográfiai válságnak egészséges hosszú távú enyhülése, majd megszűnése. Önmagában a 

harmadik dimenzió nem lehet elegendő sem a családi élet válságának sem a demográfiai 

válságnak a leküzdésére, hiszen nem a szülőknek jutatott közvetlen anyagi támogatások hiánya 

okozta és okozza e válásgokat. 

Magyarország Alaptörvénye nemcsak a házasságot és a családot védi, hanem a keresztény 

kultúrát is. A családot lebontani igyekvők arra is rájöttek, hogy nem feltétlenül kell az 

egyházakat támadni, elegendő a szabados szexualitást elterjeszteni, és a spiritualitás ennek 

következtében elapad. A keresztény kultúra megőrzése ugyanis lehetetlen a szabados 

szexualitás mellett. A házasság és természetesen a kereszténység is összeegyeztethetetlen a 

szabad szerelemmel. 

Végül utalunk azon kutatási eredményre, amely szerint fejlett kultúra csak olyan 

társadalmakban jött létre a történelem során, amelyekben a házasság előtti szexuális 

absztinenciát mind a nők, mind a férfiak számára elvárták. Ez védte a nőket, a gyermekeket, a 

családot és végül az egész társadalmat. Így nem túlzás azt állítani, hogy nem a civilizáció hozta 

létre a házasságot, hanem a házasság hozta létre a civilizációt. Amikor a szexuális normák bármi 

okból fellazultak, akkor a társadalom minden esetben maximum három generáción belül 

széthullott. Ne hagyjuk, hogy országainkkal is ez történjék! 

A konferencia feladata még, a fentiek alátámasztásán túl, a párkapcsolati kultúra 

színvonalának emelésére a már bevált amerikai, lengyel, magyarországi és horvátországi jó 

gyakorlatból néhány példának a bemutatása, valamint egy a család jogairól készült nemzetközi 

egyezmény ismertetése is. 
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