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Fiatalkorú bllitözés és vallásosság. Vizs
gálatok a bllitöző fiatalok vallásosságá
r61 és a preventív vallási nevelés kilátá
sai 

A könyv aktuális témát tárgyal: a fiatal
korú bl1nözés okainak és megel&.ésének 
lehet&égeit vizsgálja. Egy nálunk szokat
lan pedag6giai-pszichol6giai m6dszert java
sol a megel6zésre és a visszaesés elkerülé
sére: a vallási nevelést. Nagy kár, hogy a 
tárgyban német nyelvterületen született 
alapkönyvek - melyekre a szerz6 b6ven 
hivatkozik - helyett az aacheni mwzaki 
főiskola pedag6giai fakultásán készitett 
(igaz, a f6iskola által kitüntetett) egyetemi 
doktori értekezéssel találkozhat az érdek
lődő olvas6 magyar könyvtárban. A fi
gyelemre véleményem szerint tehát a ml1 
nem els&orban színvonala miatt tarthat 
igényt, sokkal inkább a témája, s a téma 
kezelésének szempontjai miatt. 

A könyv első nagyobb fejezete a hivata
los statisztikák alapján mutatja be a fiatal
korú Mnözők mégoszlását életkoruk, ne
mük, családi hátterük, iskolázottságuk, va
lamint a bl1ncselekmény jellege szerint. 
Az összkép ismer& a magyar viszonyok
b6l A fiatalkorú bl1nözók rendszerint 
hiány?San iskolázottak, jelent& hányaduk 
~al~ilyen gy6gype~6giai intézményben 
lSkoláz6dott, szakkepzetlenek, családjukra 
a brutális apa és a túlvédő anya vagy az 
ú,n. broken home jellemző, nagyon gyako
n a család nélkül, intézetben felnőtt fiatal 
Az egyik jelent& szocia1izáci6s elméletre 
támaszkodva a szerző a szocia1izáci6s defi
cittel magyarázza a fiatalkorúak kriminali
tását. 

Szocia1izáci6s deficit sújthat ja a család
ban és az intézetben nevelked6 gyermeket 
és serdülőt egyaránt. Ez a deficit létrejö
het a széthullott család, az érzelmi elha
nyagolás, a büntetés, a túlvéd6 nevelés, a 
túl magas követelmények állitása és a 
szükséges feltételek megteremtésének hiá
nya miatti an6mia, az intézeti nevelés kö
vetkeztében kialakul6 depriváci6 folytán 
egyaránt. Mindehhez járul a fiatalkorú 
MneIkövetőknél az iskolai vagy munka
helyi kudarcok sora. 

A könyv második fejezete a vallást és a 
vallási nevelést értelmezi a szocia1izáci6 
szempontjáb6l A vallásosság és a vallási 
nevelés célja szempontjáb61 részletesen 
taglalja az irányultság jellegét (félelem
vagy beteljesülés-motivált; önmagára vo
natkoztat6 és vágyak által vezérelt vagy 
odaadás és belátás által meghatározott; 
helyzethez kötött vagy helyzett61 függet
len stb.), élményszeruségét. Végül kifejti a 
pozitív vallásosságnak azokat a dimenzi6-
it, amelyekre nézete szerint épiteni lehet a 
reszocia1izálásban. Ezek a következők: a 
vallásosság mint a belső tapasztalás képes
sége, mint alapvető bizalom, mint pozitív 
beállitottság az élet iránt és mint proszoci
ális érzékenység. 

A harmadik fejezet a szerző önáll6 em
pirikus vizsgál6dásának eredményeit tar
talmazza. Mindössze 52 elitélt fiatalkorú
val töltött ki zárt kérdésekMI áll6 kérdőI
vet, és a válaszok százalékos megoszlásá
nak eredményei alapján von le a fiatalko
rú bl1nelkövetők szocia1izáci6jár6l, Család
juk és maguk vallásosságár61 általános kö
vetkeztetéseket. Nemcsak a minta kicsiny 
elemszám a, hanem a kérdések felsúnessé
ge is okozza, hogy megállapItásai nagyon 
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kevéssé meggyőz&k. Mondhatni minden 
egyes megoszlásból - hasonló szakszerut
lenséggel - éppen az ellenkező következ
tetést is le lehet vonni. Hogyha nem kér
dőÍvvel dolgozik a szerző, hanem akár 
félennyi mélyinterjút elemez, gondolatéb
resztő képet kaphattunk volna arró~ ho
gyan élik át ezek az iskolázatlan, peremre 
szorult, gyakran kétségbeesett fiatalok az 
Istenhez, az egyházhoz, Jézus Krisztushoz 
való viszonyukat, miért imádkoznak és 
mit imádkoznak, miben jelent-jelenthet 
támaszt számukra az istenhit vagy a val
lás. Így azonban ugyanezekre a kérdések
re felszínes és sematikus válaszokat ka
punk. Jószerével annyit tudunk meg, 
hogy nem összetettebbek, árnyaltabbak 
érzelmeik, gondolataik e téren sem, mint 
amilyen várható volt ml1veltségük és élet
útjuk alapján. 

Ami végül is a könyvet érdekessé teszi, 
az a vallási nevelés lehetséges funkciójá
nak kijelölése és· módszereinek vázolása. 
Az ún. ·címzett-orientált lelkipásztorság· 
leírását tartalmazza a harmadik fejezet. A 
recenzensnek úgy mnik, a vallási nevelés 
egyfajta csoportos vagy egyéni pszicho
terápia szerepét töltheti be a szocializációs 
deficitek korrigálásávaL Növeli a bizal
mat, az önérték tudatát, felkelti az együtt
érzést, megtanít ja a fiatalokat önmagukra 
és társaikra figyelni, elmélyedni, érzé
kennyé tesz elvont értékekre. Sajnos nin
csen arra vonatkozó adat a könyvben, 
milyen sikert és kudarcot hoztak eddig a 
hasonló próbálkozások. Inkább elméleti 
szinten, a megfelelő módszerekkel és meg
felelő lelkipásztorokkal szembeni követel
mények leírásából kapunk képet arról, 
hogyan kellene ml1ködnie ennek a peda
gógiának. Az itt megfogalmazott célokkal 
csak egyetérteni lehet, ahogyan azzal is, 
vállaljanak az egyházak nagyobb szerepet 
a prevencióban, a családgondozásban, az 
intézetben nevelkedő gyermekek szociali
zációjában. 

A könyv egy sorozat első köteteként je
lent meg (Forum zur Pádagogik und 
Didaktik der R,eligion). Azt hiszem, 
amennyire szerencsés, hogy ez a tematika 
helyet kap a magyar pedagógiai ismeretek
ben és gondolkodásban, annyira kétes, 
hogy éppen e sorozat darabjaiért fizeti 
meg bárki a borsos árat (1735 Ft). Egyelő-

re inkább az alapml1vekkel kellene megis
merkednie a magyar érdeklődőnek. 
(Hans-]ÜTgen KOerrJers: jugendkriminalitát 
und Religiositát. Untersuchungen zur Reli
giositát delinquenter jugendlicher und 
Perspeluiven einer práventiven religiösen 
Erziehung. Weinheim, Deutscher Studien 
Verlag, 1988. 279 pJ 

Forray R. Katalin 

Független iskolák, független gondol
kod6k 

Ismét egy könyv a magániskolákróL A 
San Fransisco-ban idén megjelent 400 ol
dalas munka - ízléstelen lila borítója mel
lett - elsősorban szellemi izgalmakat ígérő 
szerz6gárdájával vonzza magára figyel
ftlünket. 

A kötet témája sokat ígérő, hiszen az 
Egyesült Államok állami-önkormányzati 
oktatásügyének válságával párhuzamosan 
egyre nő az érdeklődés a korábban csak 
megtl1rt magániskolák iránt. Amíg a múlt 
századi demokratikus-egyenlőségelvl1 poli
tikák egységes állami-önkormányzati okta
tási rendszer kiépítésére törekedtek, az 
• elitista • és "hazafiatlan" magániskolák 
gyakraJÍ válhattak egy-egy "erkölcsi ke
reszteshadjárat" célpontjává. Az igazi vál
tozást a 80-as évtized általános válságérze
tét megfogalmazó reagani politika hozta 
meg: a politikusok hirtelen fordulattal a 
konzervatív éthoszú, minőségelvl1 magán
iskolákat állították példaképül az állami
önkormányzati iskolák elé. Tehették ezt 
azért is, mert időközben az állami-önkor
mányzati iskolarendszer legválságosabb 
pont jain megindult megújulási kísérletek 
nyomán az iskolák fokozatosan magán-jel
legl1vé "színezódnek át". Például a kelet
harlemi önkormányzati iskolaügy össze
omlása után olyan, a korábbinál függetle
nebb intézmények (magnet schoolj alakul
tak, amelyek versenyképes és egyedi kép
zési profil kialakításával, valamint konzer
vatív, teljesítményelvl1 éthosszal próbálják 
megújítani a helyi oktatást. A nagyvárosi 
iskolák függetlenedése (igazgatói és szülői 
ellenőrzés alá helyeződése) az állami-ön
kormányzati és a magániskoláztatás kő-




