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Benyik György:

Válságok és megoldások II.

Vallási válság Európában

A modern eszmék terjedése következtében a legtöbb szakértô 
a vallásosság csökkenését prognosztizálta1. ennek oka a II: 
Világháború után erôteljes szekularizáció2, amibôl néhányan 
már a vallás elhalását3 vizionálták. ennek ellenére, a UsA-ban 
a vallásosság mértéke relatíve stabil maradt az utóbbi 40 évben. 
Afrikában pedig a korábbi 10 millió keresztény száma emelke-
dik és elérte a 200 milliót. Az Iszlám nem élt át olyan szekula-
rizációs válságot európában és a betelepült muszlimok nagyobb 
számban ôrizték meg vallási szokásiakat és azok tiszteletét 
a jogalkotásnak is egyre inkább figyelembe kell venni. A szeku-
larizáció elôretörésérôl és a vallás elhalásáról szôtt mítoszok 
halványulnak. Az is meglepô, hogy a kommunista diktatúra 
után a népszámláláson milyen sokan nevezték magukat a tör-
ténelmi magyarországon valamely vallási csoport tagjának és 
milyen kis csoportot alkotnak az ateisták. A vallásosság méré-
sében Tomka miklós4 vallásszociológus szerzett magyarországon 
elévülhetetlen érdemeket, hiszen ô ezt még a létezô szocializ-
musban kezdete. A vallási válság elsôsorban a történelmi vallá-
sokat érintette. ezek kiterjed infrastruktúrájuk és oktatási és 
nevelési hálózatuk miatt mindkét diktatórikus rendszerben 
a fasiszta és a kommunista rendszerekben is a politikai támadás 
célpontjai voltak. Németországban a hitvalló egyházat a nácik 
is a kommunisták is üldözték. 

másrészt a történelmi vallások csak nehezen reagáltak a fel-
merült társadalmi változásokra. ennek a válságfeloldásnak 
a legnagyobb kísérlete volt a II. Vatikáni zsinat 1962–1965 
között. eredményét négy hittani konstitúció, kilenc rendelkezés, 
három nyilatkozat rögzítette. A nemzeti nyelvû liturgia, a meg-
változott templomi ének, a divatos beat misék, és a papok vi-
selkedésének öltözékének megváltozása, idôleges fellendülést 
eredményezett. A lelkipásztori tevékenység átformálása a na-
gyobb koncentrálás az ifjúság lelkipásztori gondozására és 
a közösségi eseményekre látványos fellendülést eredményezett 
és rekonstruált néhány komfortos kisközösséget. A legjelentôsebb 
dokumentuma „Az egyház a mai világban” címû nyilatkozat. 
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de emellett jelentôs a vallásszabadságról, az ökumenizmusról, 
a nem keresztény vallásokról, többek között a zsidóságról való 
nyilatkozata. Az 1950-es évek jelentôs teológiai és bibliakuta-
tási eredményeit fogalmazták meg és illesztették bele a doku-
mentumokba. Jelentôs sztár teológusai voltak karl Rahner, sJ, 
michael Herbert, és John Courtney murray, sJ Yves Congar, 
Joseph Ratzinger és Henri de lubac. A katolikus egyház életé-
ben jelentôs szerepet kaptak a klérus mellett a „laikusok” vagy-
is nem felszentelt világiak. A zsinat ugyan lelkesedést váltott ki 
a liberális gondolkodók körében, de egyre fokozódó aggodalmat 
és tiltakozást a konzervatívok és tradicionalisták körében. 

Zavartságot eredményezett a kommunista rendszerek egyház-
politikájában is. 1972-tôl VI. Pál pápasága alatt a reform szellem 
lelassult, fôleg a szakadástól való félelem miatt, amelyet fôleg 
marcel lefebvre érsek 1970-ben alapított neokonzervatív X 
Pius társaságának egyre hangosabb tiltakozása eredményezett5. 
A liberálisok vezéralakjának Hans küng-nek (1928-)6 a pápai 
tévedhetetlenséget támadó könyve a liberális gondolkodókat 
kompromittálta. ekkor távolodik el egymástól Hans küng és 
Josef Ratzinger, akik korábban jó barátok voltak. A liberalizmus 
és konzervativizmus dilemmáját nem tudták megoldani csak 
elodázni II. János-Pál pápa impulzív egyéniségének színrelé-
pése, aki nagyhatású média szereplésével elterelte a figyelmet 
a feloldatlan vitákról és megoldatlan kérdésekrôl. Többek között 
a teológia és a természettudomány kapcsolatának rendezetlen-
ségérôl. de ennek ellenére öregedvén már nem tudta ellen-
súlyozni a tömegek elhidegülését a katolikus egyháztól.

magyarországon az enyhülô pártszigor korszakában elôbb 
a zsinati újítások okoztak zavart. késôbb a magyar kommunis-
ták pánikba estek II. János-Pál, a lengyel pápa szokatlan mé-
retû népszerûségétôl. A kommunista vezetés, az alternatív 
gondolkodásnak, a politikai függetlenségnek egy új formáját 
látta a népszerûvé vált egyházban, mely egyszerre sok fiatalt 
vont hatása alá. erre jó alapot szolgáltatott az is, hogy az 1960-
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6.  Legnagyobb hatást keltett mûvei: Unfehlbar? Eine Anfrage. Benziger, Zürich 1970. 
Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus 
und Buddhismus (mit Josef van Ess, Heinrich von Stietencron und Heinz Bechert). 
Piper, München 1984. Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft. Piper, 
München 1997. Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft. 4. Auflage. Piper, 
München 2010. Erlebte Menschlichkeit. Erinnerungen. Piper, München 2013.



2. oldal V á l s á g o k  é s  m e g o l d á s o k  I I . 2 0 1 3 .  •  3 .  M e l l é k l e t

as évek beat nemzedéke egy rövid idôre az ideológiai konfron-
táció nélküli jövôt vizionálta. A pop kultúra a fiatalok érzelmi 
válságát megoldotta és magyarországon is a legvidámabb barakk 
érzését keltette. A pop kultúra egyébként valláspótlékként is 
mûködött, mint doktrínák nélküli világ, amelyet a közös érzés 
tartott egybe, sôt bizonyos formában ez még, mint közös nosz-
talgia ma is mûködik. ebben a körben magyarországon is idô-
legesen nagy hatást fejtettek ki a történelmi egyházak jelesül 
a katolikus egyház. A globalizált érzések kultúráját hozta létre, 
amely elôkészített egy másfajta globalizációt. Az 1980-as évek-
ben éppen szegeden megindult civil teológiai képzés 8–10.000 
végzôst eredményezett, akik megjelentek a hittan oktatásban 
és az egyre szaporodó egyházi intézmények élén. A felsôokta-
tásban megjelent a Pázmány Péter katolikus egyetem, amit 
a korábbi felsôoktatás intézményhálózata és potentátjai nehezen 
fogadtak el. A 2000-es években a katolikus egyház elleni nagy-
méretû és összehangolt média támadásként jött létre a pedofil 
botrányok szellôztetése, amelyet hiába tisztáztak a bíróságokon, 
a társadalom széles tömegeiben rossz érzést keltett és erôteljes 
érzelmi tartózkodást hozott létre. Amilyen pozitív feelinget ho-
zott létre II. János Pál média szereplése, olyan nagyméretû 
negatív érzések szabadultak fel az egyházzal szemben a pedofil 
botrányok után és ez a nagy pápa pozitív egyházi PR-ját tönk-
retette. ennek ellenére a vallásosság mértéke nem csökken 
a prognosztizált mértékben, viszont az egyházi intézményhez 
és vezetôkhöz való kötôdés, és a vallási közösségek életébe való 
aktív részvétel szintje fôleg a fiatalok körében erôsen csökken. 
egyre növekszik viszont a „vallásos vagyok a magam módján” 
csoport száma7. Rosta gergely tanulmányának végkövetkezte-
tése „…a magyarországi vallási helyzet az individualizálódó vallásos-
ság irányába mutat, ahol az intézményes keretek között zajló vallás-
gyakorlat (…) csökkenô tendenciájú, ugyanakkor a transzcendentális 
világértelmezés teret nyer az individuális vallásosság keretein belül, s 
ez a „maga módján” vallásosság továbbra is elsôdlegesen a keresztény 
hitvilágból meríti saját pilléreit.” 

Vallás és liberalizmus

Bár a nagy ideológiák megbuktak, de a vallásnak mégis kemény 
ellenlábasai maradtak. A II. Vatikáni zsinat kapcsán a katolikus, 
de vele párhuzamosan más keresztény egyházak számos kérdést 
és társadalmi konfliktust nem tudtak megoldani és a katolikus 
egyház is csak részben újult meg. emellett a sokszínû filozófiai 
rendszerekben nem sikerült egyetlen hatékony filozófiai rend-
szerre lefordítani a vallási tanítást. A keresztény rendszer leg-
keményebb ideológiai ellenfelévé a szélsôséges liberalizmus 
vált, amely nem ideológiai vitát folytatott a keresztény egyhá-
zakkal, hanem a tömegeket igyekezett és igyekszik eltávolítani 
az egyházi közösségektôl és egy érzelmi falat építeni az törté-
nelmi egyházak és a tömegek közé. 

7.  Rosta Gergely: Változó vallásosság Magyarországon, ld. http://forsense.hu/content/
RostaGergely_ValtozovallasossagMagyarorszagon.pdf

Fontos megjegyezni, hogy a liberalizmus8, más néven szabadel-
vûség, nem egységes eszmerendszer, a sokszínû liberális elképze-
lésekben a közös, hogy az egyén szabadságát tekintik legfontosabb 
politikai célnak. gyökerei a XVII.-XVIII. századra, a felvilágoso-
dás korára nyúlnak vissza. olyan alapvetô elveket tagadott meg, 
mint az uralkodók isteni felhatalmazása, az öröklött kiváltságok, 
államvallás és protekcionizmus. A klasszikus 19. századi liberaliz-
mus az alkotmányosan korlátozott állam és az egyéni szabadság-
jogok hirdetôje. Az isteni és tételes joggal szemben a természet-
jogra alapozza az emberi jogokat. A politikai liberalizmus 
a klasszikus liberalizmus politikai komponenseként, John locke, 
montesquieu, John stuart mill és mások nézeteinek szintézisébôl 
alakult ki. A gazdasági liberalizmus a klasszikus liberalizmus alap-
vetôen Adam smith és david Ricardo munkáira alapozott. erô-
teljesen hangsúlyozta a magántulajdon és a magánszerzôdések 
sértetlenségét. elônyben részesítette a kormányzati beavatkozás-
tól mentes szabadpiacot, de bizonyos közjavak esetén meghagyja 
az állam szabályzó szerepét. A kulturális liberalizmus az egyéni 
jogokra koncentrált, valamint a lelkiismeret és az életmód sza-
badságára, például a szexuális szabadság, vallásszabadság, meg-
ismerés szabadsága, az államnak az egyén magánéletébe való 
behatolása elleni védelem jogára. A neoliberalizmus a gazdasági 
liberalizmus egyes doktrínáinak a címkéje, követôi nem is feltét-
lenül liberálisok, az egyéni jogok tekintetében, mint Pinochet, de 
Thatchert, Reagant is ehhez a csoporthoz sorolják. Az egyesült 
államokban a neoliberalizmust gyakran neo-konzervatívizmusnak 
nevezik. Több konzervatív állítja, hogy ôk közelebb vannak a klasz-
szikus liberalizmushoz, mint a libertariánusokhoz.

A neoliberalizmus kifejezést az 1970-es években kezdik hasz-
nálni többek között Joseph stiglitz és milton Friedman nézetei 
kapcsán. A neoliberálisok megengednek bizonyos állami be-
avatkozást, például a központi bank által mesterségesen maga-
san tartott árfolyamot, amit a libertariánusok elutasítanak. 
Az 1990-es években számos szociáldemokrata párt neoliberális 
gazdaságpolitikát folytat, például Tony Blair Angliában és ger-
hard schröder Németországban. sokszor a neoliberális címkét 
alkalmazzák minden a szociális biztonságot csökkentô, a felsô 
osztályt preferáló lépésre.

Az egyház és a neoliberalizmus közötti konfliktus furcsasága, 
hogy a hagyományos liberális követelmények jó részét a II. va-
tikáni zsinat csendben elfogadta. magyarországon fôleg kiss 
János vezette a legtöbb liberális médiatámadást az egyház ellen. 
Azt állította, hogy: „ …a nagy társadalmi eszmerendszerek közül 
Magyarországon ma a kereszténység mellett a liberalizmus a legbefo-
lyásosabb. Jelenléte a kultúrában nyilvánvaló. Szerepe az 1989-es 
fordulat elôkészítésében és az új alkotmányos rend szellemének alakí-
tásában letagadhatatlan. A Püspöki Kar által is oly hôn kívánt „egész-
séges demokratikus közélet” megteremtésének egyik feltétele, hogy 
nyilvános vitában tisztázódjék, miben áll valójában a nézeteltérés 
a katolicizmus és a liberalizmus társadalmi tanítása között.”(magyar 

8.  Az eszmetörténeti utalásaim forrása Pierre Manent: A liberális gondolat története. 
Tanulmány Kiadó, Pécs, 1994.
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Narancs 1996/39. (09. 26). szerintem ez a nagyon pozitív libe-
rális vízióját, amennyiben érzéke van a mindennapi realitások 
iránt a szerzô mára maga is megváltoztatta. 

A magyar neoliberálisok és az európaiak is a szexuális nézetek 
tekintetében, és a homoszexualitás kérdésében, valamint az an-
tiszemitizmus témában élezték ki az ellentéteket és média popu-
lizmussal gyûlöletes társaságnak feltüntették fel az egyházat, 
amely szerintük nem a társadalmat szolgálja, hanem csak a pri-
vilégiumait védi. Az egyházi vezetôk média kezelése magyaror-
szágon, de másutt sem volt professzionális ezért a kialakult média 
közhangulatot nem tudták kezelni. mára az egyházak média 
politikája javult felismerték, hogy az új „agórának” (II. János Pál 
mondása) a média felületek tekinthetôk, amelyeken vélemények 
és érzelmek ütköznek néha kifejezetten piaci szempontok alap-
ján, és ebbôl nem szabad kimaradni. ma már a pápa is megjele-
nik Facebook-on is, mert a hivatalos megnyilatkozások legtöbb-
ször úgy sem jutnak el a társadalom egyszerûbb polgáraihoz míg 
a Facebook-ot sokat használják. mindez az egyházon belül is 
kommunikációs stratégia és stílusváltást eredményezett. 
Idôközben azonban a liberalizmus agresszív média politikája 
éppen azok vezetôi ellen fordította a tömegeket, fôleg a drog 
liberalizáció és az agresszív homoszexuális propaganda rontot-
ta a népszerûségüket. A liberális gazdaságpolitika csôdje pedig 
ön-kompromittáláshoz vezetett. magyarországon a harcos libe-
rális politikai pártok, fôleg a belsô korrupciójuk nyilvánosság-
ra kerülésével tömegtámogatás nélkül maradtak. A sztár kultusz, 
és csak a gazdagok számára elérhetô mesés szabadság és szép-
ség kultusz, ellenszenvessé vált a tömegek számára. A liberális 
és konzervatív nézetek a mai társadalomban keverednek, nem 
okoznak válságot. kiss János maga is a liberálisok szövetségi 
politikáját szorgalmazza a korábbi támadó magatartás helyett: 
„Szükség van egy másikfajta összefogásra is. A térség különbözô orszá-
gaiban mûködô liberális pártoknak össze kell fogniuk a nacionalizmus 
ellen. Ez az összefogás azonban csak akkor lehet sikeres, ha nem térünk 
ki a megoldatlan nemzeti problémák elôl, hanem közös választ kínálunk 
rájuk. Elutasítják a határrevíziós törekvéseket, de küzdünk azért, hogy 
minden nemzetiséget szilárd – egyéni és kollektív – kisebbségjogok véd-
jenek. Hogy mindegy legyen a számukra, a határ melyik oldalán élnek.”9

magyarországon kezd kialakulni egy olyan konszenzus hogy 
a társadalmi válság jó részét, bele értve a gazdaságit is, a libe-
rális gazdaságpolitika okozta, illetve a drog liberalizáció miatt 
pszichikailag labilissá váló és a munka piacán helytállni nem 
képes fiatalok tömegeit az ô számlájukra írják az emberek.

A kereskedelmi globalizáció válsággenerálása

A kereskedelmi globalizáció és a határok leomlása egy szebb 
kinézetû társadalmat teremtett a volt szocialista országokban, 
így magyarországon is. egy idôben a benzinkutak kivilágítása 
alapján is meg lehetett állapítani, hogy Romániában, magyar-
országon, vagy Ausztriában vagyunk. ez a külsô mindenkit 

9.  Beszélô, 38. évfolyam 2. szám, 43. oldal

a jóléti társadalom eszményei felé irányított és úgy tûnt a boldog 
élet egyedül csak pénz kérdése. Azonban a Nagyáruházak10 

rendszerébe bekerült dolgozók egy új diktatúrában találták 
magukat. Ahhoz, hogy ezek az áruház láncok sikeresek legye-
nek, tönkre kellett tenni a mezôgazdasági szabad piacot és 
a kiskereskedôket is.

A gazdasági válság, a pénz függôséget erôsítette, a multina-
cionális cégek a dolgozók kizsákmányolását erôsítették. Nem 
véletlen, hogy a multiknál sorvasztották el leginkább a dolgozók 
érdekvédelmi szervezetit, a szakszervezeteket. Az egyes ember 
egyre több pénzét költöttek és költenek az energiára és a kom-
munikációra, amely szintén nagy vállalatok profitját növeli. 
A média által táplált másodlagos valóságok egyrészt fölösleges 
fogyasztási szokásokat gerjesztenek, amely sok pénzt emészt fel. 
Az idôközben országos sôt világméretû hálózattá fejlôdött in-
ternet, félelmetes befolyásolási lehetôséget teremtett a multik-
nak és a politika reklámjainak a bevonulását a magánéletbe. 
másrészt a mai napok botránya, hogy az interneten és a mobil 
telefonokon keresztül mennyire sérül a személyi szabadság. 
A személyes kapcsolatok közé ékelôdik a technika, amely egy-
ben kontrollálja is azokat. mindez növekvô méretû bizalmat-
lansági válságot és növekvô félelmet idéz elô.

A migráció válsággenerálása

Az európán kívüli országokból, Afrikából esetenként távol- ke-
letrôl és a háborús zónákból a szegény és beilleszkedésre képte-
len tömegek igyekeznek az általuk demokratikusnak és jólétinek 
remélt országokba. A munkaerô vándorlás következtében sokan 
más országokba dolgoznak, mint ahol a családjuk és rokonságuk, 
és mint amelyhez a nyelvi, kulturális közösség alapján tartozná-
nak. ennek eredményeként sokan vállnak gyökértelenné, hazá-
juktól távol. ez erôs érzelmi válságot okoz. Az idegen kultúrák-
ban szocializálódott embereket nehezen értjük meg, ezért egyre 
erôsebben demonstrálódik az a tézis, hogy az idegen egyben 
ellenség is számunkra. Az idegen országban a helyi közösségek 
önvédelmi mechanizmusai nem mûködnek az idegenek érde-
kében, sôt igen sok esetben a közösség képtelen megérteni és 
nem is akarja megvédeni az új tagjait. korábban is voltak euró-
pában válságok, de ilyen nem volt még. 

A kétpólusú szemlélet válsága

Amikor magyarországon a kommunizmus vagy szocializmus 
összeomlott, úgy gondolták mégis a kapitalista rendszernek van 
létjogosultsága, és megkezdôdött a vad kapitalizmus. senki se 
mondta meg, hogy mindenkinek egyénileg kell az érdekeirôl 
gondoskodni, a munkáról, a beteg biztosításról, az érdekei vé-

10.  Meglepôen sok nagyáruház van jelen Magyarországon, csak 
a legismertebbeket említem ABC-áruház, Aldi, Auchan, Baumax, Bricostore, 
CBA (magyar üzletlánc), Centrum Áruházak, Coop, Cora, Deichmann, 
Divatcsarnok, IKEA, Kaiser’s, Kika, Lidl, Match, Media Markt, Metro Cash 
& Carry, Obi, Penny Market, Plus, Praktiker, Skála, SPAR, Tesco
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delmérôl, a pénzének befektetésérôl, a hitelpolitikáról, a csa-
ládot egyben sikeres vállalkozásként is kell üzemeltetni, amiben 
a kiadásnak és a bevételnek egyensúlyban kell állni egymással. 
senki sem figyelmeztetett, hogy amit a reklámok mondanak 
az csak részben igaz.

A helyi és legkisebb közösségekben is jelentôs mûködési és 
szerep zavara alakult ki. Az apa, anya gyermek kapcsolat krí-
zisbe került, a tanár diák viszony visszájára fordult, a közsze-
replô tisztelete megszûnt. mindent felülírt a létért való küzde-
lem, a nagyszülôk eltartandó terhes szociológiai csoporttá 
silányultak. A személyes kommunikációt a személytelen internet 
kommunikáció váltotta fel.

Válságmegoldások

Úgy tûnik, mindent kezdhetünk, elôröl. Azt kell tudatosítanunk, 
hogy az élet és az ember a legfontosabb. minden intézmény és 
munka, szokásrendszer, társadalmi hierarchia és vallás is, azért 
van, hogy az életet és az emberi méltóságot biztosítsa. A gazda-
sági életnek az életet kell szolgálnia és nem korlátoznia kell 
az élet feltételeit. egyre többen hangoztatják az élhetô társada-
lom vagy a fenntartható fejlôdés fogalmait. A galamus liberális 
csoport azzal vádolja az orbán kormányt, hogy nem az élhetô 
társadalmat építi: 

„A magyar társadalom »megújítása«, amihez oly vehemensen fogott 
hozzá a kormány, csak elfedni, elnyomni lesz képes mindazokat a fe-
szültségeket, amelyeket ellenzékként éppen a mai kormánypárt szított 
fel felelôtlenül.”11 de Ban ki-moon, eNsZ Fôtitkár: az öregek 
világnaplján megfogalmazott üzenetének is ez volt a mottója 
„Váltsuk valóra a minden korosztály számára élhetô társadalom 
álmát” (2008.szept 29). Ô még a célcsoportjának a következô-
képpen fogalmazza meg nézeteit. „Az idôsek függetlenségének, 
részvételének és méltóságának elômozdítása már régóta szerepel az Egye-
sült Nemzetek napirendjén, és ez a Madridi Nemzetközi Idôsügyi Cse-
lekvési Terv (Madrid International Plan of Action on Ageing) végre-
hajtásának központi kérdése is. „ A magyar civil szervezetek 
az egyoldalú fejlesztési források miatt aggódnak nyilatkozatuk-
ban: „A fejlesztéspolitika célja az életminôség javítása kell, hogy legyen 
oly módon, hogy ez kiterjedjen a társadalom tagjainak lehetô legszéle-
sebb körére, s magába foglalja az egészség, a társadalmi részvétel és 
a környezet minôségének növelését, a demokratikus jogokhoz való 
hozzáférést, a közösségi kapcsolatok erôsítését.” ezt szorgalmazta 
Bencsik János képviselô is Az élhetô Magyarország feltételeinek 
biztosításáról tartott konferencián, 2013. október 17-én.

Igen érdekes idézni a pápa névválasztási dilemmáját saját 
visszaemlékezésébôl, amely egyben program választása is lett: 
„A választás során a szomszédom volt São Paulo nyugalmazott érseke, 
a Klérus Kongregáció nyugalmazott prefektusa, Claudio Hummes: jó 
barátom, nagyon jó barátom! Mikor a helyzet számomra kezdett veszé-
lyessé válni, bátorított. És amikor a szavazatok száma elérte a kéthar-

11.  Ld. bôvebben Krémer Ferenc: Az európai és a magyar út – élhetô és élhetetlen 
társadalom – a Galamus csoport honlapján.

madot, és kitört a szokásos taps, mert megtörtént a pápaválasztás, átölelt, 
megcsókolt, és azt mondta: „Ne feledkezz meg a szegényekrôl!” És ez 
a szó szöget ütött a fejembe: a szegények, a szegények! Majd hirtelen 
a szegényekkel kapcsolatban eszembe jutott Assisi Ferenc. Azután mi-
közben folyt a szavazatszámlálás, a háborúkra gondoltam. És Ferenc 
a béke embere. Így született meg a szívemben a név: Assisi Ferenc. 
Számomra ô a szegénység embere, a béke embere, a teremtést szeretô és 
ôrzô ember. „ Úgy tûnik a szegénység kérdését kell megoldani 
európában is, ez a társadalmi válság feloldásának kulcskérdése, 
hogy ez miként fog megtörténni.

Oktatási és nevelési célok váltása

Tanulni sem az információk miatt tanulunk csupán, hanem azért, 
hogy újabb és újabb generációk segítségével felépítsük az élhe-
tô és egyre kevésbé veszélyes életet. Többféle nevelési felfogás 
létezik. Az idealista felfogás szerint a nevelés célja az ideák be-
fogadása, a tökéletességre törekvés, az erkölcsiség megteremté-
se. sokan úgy vélik, ezt követik az egyházi iskolák és nevelési 
intézmények. ezzel állítják szembe a realista nevelési elképzelést, 
amely: a nevelés céljának a világ megismerését, megtapasztalá-
sát, és a tények, információk befogadását, és a világ birtokbavé-
telét tartja. ez a cél az információszerzésig igen hasznosnak tûnik, 
de nem világos, hogy az egyén hogyan fog az információkkal 
élni. A pragmatista nevelési elképzelés szerint a nevelés célja 
a felnôttkori társadalmi beilleszkedés biztosítása. ez pedig azt 
tételezi fel, hogy a társadalom tökéletese, illetve az ember célja, 
hogy abba a közegbe amibe él beilleszkedjék. A jó alattvalók 
nevelésére igen alkalmas ez a nevelési elképzelés. Társadalmi 
tapasztalatok biztosítása, a problémamegoldásban való jártasság 
kialakítása. Az egzisztencialista nevelési elképzelés szerint a pe-
dagógus, mint facilitátor segíti a gyermek önmegismerési folya-
matát, önelfogadását s egészséges személyiséggé válását. mind-
ezek a célok helyesek, de csak akkor mûködnek ha a pedagógus 
valamelyiket vallja és ezt a szilárd meggyôzôdését tovább is meri 
adni. Véleményem szerint a leginkább a mint átadásán keresztül 
lehet nevelni. ez pedig azt feltételezi, hogy a pedagógus merje 
átadni hitét, érzelmeit és nézeteit. A nevelés esetében legtöbben 
iskolában vagy nevelési intézményben gondolkodnak. de bár-
mennyire is alakítunk ki okos pedagógiai rendszereket valójában 
a szülôknek van a legnagyobb lehetôségük gyermekeiket nevel-
ni, s ezt igen különbözôen teszik. Az azonosítható nevelési stí-
lusok családi szubkulturális „termékek”, melyek elemei részben 
a szülôk generációinak családi szocializációjában is tetten érhe-
tôk. Az elmúlt idôszakokban a legtöbb támadás a családi nevelést 
érte, emiatt bizonyos szülôk le is szoktak a nevelésrôl. A szülôi 
felelôsségnek és a családi nevelés feltételeinek visszaállítása igen 
fontos válságkezelô program lehet. 

Életfontosságú emberi viszonyok

Ha a gyereknek és a felnôttnek nincsenek stabil kötôdései, bi-
zonytalan könnyen befolyásolható egyeddé válik. szükség van 
apára és anyára, aki együtt él a gyerekkel, hogy az kötôdni 
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tudjon hozzá. szükség van rokonságra, hogy az igazolja, báto-
rítsa, esetleg tanácsaival segítse az anyagi vagy morális krízisbe 
jutott rokont. ezt a szerepet nem tudja felváltani a hitel rendszer 
vagy a pszichológus, aki mindezt haszonért csinálja. Nem mo-
rális krízist kell kezelni, hanem meg kell elôzni azt. ez csak 
oktatással és neveléssel lehetséges. 

A családnak és a közösségnek meg kell követelni bizonyos 
közösségi normák betartását a tagjaitól, nem élhetünk úgy, hogy 
nem vagyunk tekintettel egymásra. ki kell fejlesztenünk, az ön-
gondoskodás mellett a felelôsség vállalásra épülô közösségi 
tehervállalást. Ne a bankok és a multinacionális vállalatok dik-
táljanak a haszonszerzés érdekében egy életmód kultúrát, hanem 
ezeket a szektorokat kell kényszeríteni arra, hogy tartsák tisz-
teletben az emberek közösségi normáit.

Az életfontosság személyes kapcsolatok közé tartozik a barát-
ság. Bár az irodalom és a költészet sokat foglalkozik vele azon-
ban a különleges minôségû emberi kapcsolat meghatározásával 
máig adós a szociológia tudománya. Hamvas Béla Barátság címû 
esszéjében ezt írja: „a barátság az emberi affektivitás legtermészete-
sebb kifejezése, az érzelmi fejlôdés minden fokán megtalálható,és mint 
az egyik legfontosabb emberi kapcsolat, minden társadalomban jelen 
volt és van.” Hamvas Immanuel kantot tekinti a modern barát-
ságértelmezés megalapozójának, aki szerint: „a barátság két 
személy egyesülése ugyanazon kölcsönös szeretet és tisztelet révén…”

C. s. lewis ugyanakkor úgy véli, „minden baráti kör az ellen-
állás egy lehetséges szigete. Azokat, akiknek igaz barátai vannak, ne-
hezebb kordában tartani… Ezért van az, hogy a vezetô erôszak vagy 
propaganda – az egységrôl való papolás – útján, vagy azzal, hogy 
lehetetlenné teszik a bensôséges együttlétet és a spontán szórakozást, egy 
olyan világot hoznak létre, ahol mindenki (baj)társa, de senki sem ba-
rátja a másiknak, bizonyos veszélyforrásokat egyszer s mindenkorra 
kiküszöböltek, és egyben elvették tôlünk a teljes szolgaság elleni leg-
biztosabb oltalmunkat.” A civil társadalom megfojtása a barátságok 
elsorvasztása révén történt, sôt most is a szembeállítások és 
a gyanakvás fenntartásával a lehetséges barátságok kialakulá-
sának megakadályozását nehezíti a jelen társadalom.

A hagyományôrzés az identitás megôrzésére

Hagyomány alatt általában az elôdök örökségébôl azokat a cse-
lekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket nemzedékrôl nemze-
dékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott 
társadalom tagjai szociokulturális öröklés alapján. A hagyomá-
nyok az adott társadalom értékrendjét, világszemléletét tükrö-
zik. A hagyományok nem mindig racionálisak, sokszor nem 
állják ki a tudomány próbáját. A hagyományok szerint élô tár-
sadalom a hagyományos társadalom. Hagyományaink jó részét 
és a hozzá tartozó tárgyakat múzeumba tettük az utóbbi 50 
évben ezzel a megôrzését segítettük ugyan, de egyben eltávolí-
tottuk a való élettôl és a múzeumokban, mint a múlt relikviáira 
tekintünk, és nem egy lehetséges életkeret általunk is rekonst-
ruálható változatára.

meg kell szüntetni a tudatosan mûvelt kulturális, vallási és 
történelmi amnéziát. Jó ha az ember ismeri saját népének da-

lait, fejbôl tudja legjelesebb költôinek a verseit, nem csak hall-
gatja, hanem énekli is vallási énekeit. Tud közösségileg szóra-
kozni és nem csak enni, inni, hanem lelkileg felüdülni, 
megfürödni a rokonok barátok szeretô érzéseiben. Ahhoz 
ugyanis idô és környezet kell, hogy kialakulhasson a generáci-
ók párbeszéde, a közösségi szemlélet, a nemzet és a vallási tudat.

Hoppál mihály egy szegedi konferencián így kezdte tárgyalni 
ezt a témát: „Mint antropológus, aki a hagyományos társadalmak vagy 
általánosabban véve a tradíciók kutatója a következôkben inkább arról 
szeretnék beszélni, hogy modernizáció nem feltétlenül jó, nem feltétlenül 
hoz pozitív eredményeket; a hagyományokhoz való ragaszkodás nem 
feltétlenül maradiság; mi a tanulság abból, ha a kettôt helyes arányban 
elegyítjük és használjuk, milyen etnopolitikai stratégia alakítható ki és 
milyen ajánlásokkal szolgálhatunk a jövôre nézvést.” Talán érdemes 
egy konkrét példát is hozni egy távoli helyszínrôl a hagyomány 
rombolás káros voltáról: „Az idegen eszmék rendszerbomlasztó hatá-
sa különösen rövidtávon nagyon veszélyes, mert teljesen szétzilálja 
az egyén viselkedését, lévén, hogy a társadalmi tájékozódási pontokat, 
melyeket a hagyomány jelöl ki, hihetetlenül rombolja. Kitûnô példa erre 
a kommunizmus eszméinek exportja Afrika különbözô népeihez, akiknél 
a közösségi eszmék ugyan látszólag összhangban álltak az egyenlôségen 
alapuló eszményekkel – ezzel nem is lett volna semmi baj – viszont 
az idôsek a tapasztalt öregek tudásának tisztelete vagy az öregek tanácsa, 
autoritása szöges ellentétbe került az ideológiai agymosáson átment ifjú 
reformerek agresszivitásával. Az ifjú kommunisták világmegváltó és 
ellentmondást nem tûrô ideológiája kizárta annak lehetôségét, hogy ér-
telmes kompromisszumok szülessenek a hagyomány diktálta értékrend és 
a fiatal újítók között”. A példa távoli, de a tanulság nagyon közeli, 
érdekes módon jelen esetben úgy tûnik, a liberálisok támadják 
legerôteljesebben a hagyományokat, a nemzeti ünnepek hagyo-
mányától a vallási hagyományokon keresztül történô hagyomá-
nyokig, sôt a férfi és a nôi szerep hagyományait is megtámadták. 
A válság csak úgy oldható fel, ha értelmes kompromisszum 
születik a hagyomány és a modernség között. 

A szegénység és hajléktalanság krízise

A hajléktalan az, aki nem rendelkezik kapcsolati tôkével, mely 
átsegítené a problémáin. A kapcsolati tôke hiányában nehezeb-
ben jut munkához, nehezebben jut lakhatási lehetôséghez, 
nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, mindazokhoz a javak-
hoz, melyek a túléléshez szükségesek.

A középkorban a keresztény egyház a szegények és koldusok 
támogatását sürgette és intézményeket is hozott létre ezek vé-
delmében. A Benelux államokban külön csoport a beginák 
alakultak a városi hajléktalanok gondozására. Ôk azonban nem 
csak ágyat és ételt adtak, hanem otthonaikban nevelték és 
munkaképes ismeretekkel látták el a hajléktalanokat és árvákat.

egy bostoni felmérés szerint a világon kb. 100 millió hajlékta-
lan volt 2005-ben. A nyugati országokban a hajléktalanok 75–81 
% nôtlen férfi. Az UsA-ban a 1970-es évek jelentôsége volt, ami-
kor a szociális intézmények, a pszichiátriai osztályok és egyéb 
intézmények utcára bocsájtották a pácienseiket. A hajléktalanok 
száma európában az 1980-as évektôl drasztikusan emelkedik.
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A szegénység és hajléktalanság okai

A XIX. század második felében indult meg a szegénységkutatás. 
Az ipari civilizáció kialakulása elôtt az emberek mezôgazdasági 
tevékenységet folytatnak. megváltozik a helyzet az ipari civili-
záció kialakulásával. A városokban jelentkezik e miatt a sze-
génység. A nagyvárosokban tömegesen jelentkezik, léthelyzet. 
Politikai, igazgatási motívumai vannak. szét kell választani 
az ideiglenes és a tartós szegénységet. magyarországon a leg-
szegényebb 1 millió és leggazdagabb 1 millió ember között 
a különbség 4,5 szeres. A felmérések szerint 2,2 millió gyermek 
közül 430 ezren nagyon szegénynek tekinthetôk. A szegénység 
valamilyen formában mintegy 750 ezer gyereket érint ma ma-
gyarországon. A jövedelemarányok a legszegényebb és leggaz-
dagabb országok között 1820-ban 3:1, 1913-ban 11:1 1950-ben 
35:1, 1970-ben 44:1, 2002-ben 82:1 volt12.

Az erôszakos városiasodás, vagy kényszer lakhelyváltozatás 
okozta az elsô hajléktalanságot. A házasságok felbomlása, vagy 
a partner halála is okoz ilyen állapotot. A leggyakrabban a mun-
kanélküliség tesz hajléktalanná. A betegségé, vagy pszichikai 
zavar is ilyen állapotba sodorhatja az embereket. A börtönökbôl 
szabadultak hiányzó re-szocializációja is növeli a hajléktalanok 
számát. A háborús zónákból menekültek, vagy üldözöttek nagy 
száma is a hajléktalanok között köt ki. A természeti katasztrófák 
és földrengések miatt vállnak sokan hajléktalannál. A gyerekek 
vagy fiatalok hajléktalanságának a legfôbb okai a család elvesz-
tése, menekülés a családon belüli erôszak elôl, vagy túlságosan 
szûkössé vált a szülôk háza. A családi konfliktusok elôli mene-
külés, a családnak elfogy a pénze.

A hajléktalanság krízisének kezelése

A hajléktalanság problémáját nem csupán azzal lehet kezelni, 
hogy szállás és melegedô helyeket készítünk, hanem azzal hogy 
nem engedjük elhalni a családi és rokoni, illetve baráti kapcso-
latokat. A hajléktalanság alapvetôen azért jön létre, mert a vá-
rosi ember egyetlen biztonsági kötôdése a munkahelye lesz. Ha 
az megszûnik, akkor megszûnik a lakás, és az élet kulturált 
fenntartásának minden lehetôsége. A városi hajléktalanok jó 
részének vannak rokonai, nem is biztos, hogy a városba szület-
tek, hanem csak a városokba jöttek egy szabadabb élet és egy 
minôségileg jobbnak ígérkezô élet érdekében. Illetve azért mert 
a jóléti társadalom szociális juttatásait itt könnyebben és keve-
sebb kontroll nélkül lehetet megszerezni. A városok felduzzasz-
tása függetlenség és a magasabb szolgáltatás ígéretével történt, 
az embereket a szabadság csábítása vezérelte, de ez az állapot 
mára átalakult igen sebezhetô magányra. A hajléktalanság pszi-
chikai válságot hoz létre, amelyet egy idô után már nehéz ke-
zelni. A többségi társadalom nem tud megértéssel viselkedni 
a hajléktalanok iránt, jórészt mert feladták vagy elveszítették 

12.  Forrás: UNDP Human Development Report, 1999 és World Bank, World 
Development Report 2003 alapján számítva.

a társadalomba való visszailleszkedés képességét. megváltozott 
a munkához való viszony és az öngondoskodás, a felelôsség 
érzet és a jövô tervezése. A melegedô helyek és ételadás csak 
azonnali terápia, az így keletkezett válság megoldása csak a re 
szocializáció segítésével lehetséges. A hajléktalanokat ellátó 
rendszerek igen változatosak: utcai szociális munka, krízisvonal, 
népkonyha, nappali melegedô, szociális Információs szolgálat, 
éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, hajléktalanok rehabilitá-
ciós intézménye, hajléktalanok otthona. ezeknek egyikes sem 
foglalkozik azzal, hogy miként szüntetné meg a szegénység és 
a hajléktalanság okait. 

A generációk közötti kommunikáció fontossága

A központi statisztikai Hivatal adatai szerint magyarországon 
1990-ben a 65 éves és idôsebb népesség aránya 13,2 százalékot 
tett ki, és ez 2011-re 16,7 százalékra növekedett. Néhány adat 
a fiatalokról 2009-es felmérés alapján A magyar fiatalok (15–29 
éves között) 71% egyedül él, több mint negyede házas, vagy 
élettárssal él (maradék elvált). 84% nincs gyereke, és ez az arány 
növekszik (kitolódik a gyerekvállalás életkora), és ezekbôl 13% 
nem is tervez gyereket késôbb sem. ez jelentôs életmód-válto-
zást jelent a 15–29 évesek és a 60 év felettiek között. ezt mu-
tatják a statisztikák is1980-as évek: 1000 házasságkötésre 346 
válás jutott. 2000-es években: 1000 házasságkötésre 562 válás 
jut. A válóperek 71%-át a feleségek kezdeményezik. 2005-ben 
333 ezer elvált férfi és 491 ezer elvált nô élt magyarországon.

ma minden tízedik felnôtt ember elvált a házastársától. ko-
rábban 10–14 év után döntöttek válás mellett. A rendszerváltás 
óta ez kitolódott 20 évre. A legnagyobb probléma hogy kevés 
a kommunikáció a két csoport között, és ez a házasságról a csa-
ládról, a társadalmi kapcsolatokról, a szexualitásról, és a jövô-
rôl alkotott jelentôsen eltérô elképzelések miatt van.

Pedig azt gondolom, kérdezni kellene az idôsebb generációt 
a tapasztalata felôl. Hogyan szerzett barátokat ifjú korában, 
milyen morális erôk segítették szerelmének megtartását a há-
zasságban? miért vállalt szegény sorsban is gyereket? Hogyan 
érte el hogy szegényebben is boldog és kiegyensúlyozott lett? 
milyen lelki kultúrával készült fel a természeti és egyéni sors-
csapásokra? milyen hittel biztatta magát a nehézségek idején? 
Hogyan imádkozott, amikor egyedül maradt. miben hitt, hisz 
és miben csalódott? errôl kellene meghallgatnunk ôket és egy-
mást is, hogy tudjuk milyen használható szellemi tartalékaink 
vannak az életben maradásra.


