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A Tudományos és Szervező Bizottság tagjai: 
 
 

 
Tudományos Bizottság: Munkahely vagy képviselt szervezet: 
Balásházy Imre Tudomány a Családért Egyesület  
Csiky Zoltánné Nagycsaládosok Országos Egyesülete  
Grész Gábor Timóteus Társaság FÉK munkacsoport 
Hortobágyiné Nagy Ágnes  SZÉK - SACSI 
Mihalec Gábor Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely  
Tárkányi Ákos KSH Népességtudományi Kutató Intézet  
Török Péter SE Mentálhigiéné Intézet 
 
 
Szervező Bizottság: Munkahely vagy képviselő szervezet: 

Czettele Győző Tudomány a Családért Egyesület  
Csiky Zoltánné Nagycsaládosok Országos  Egyesülete 
Csizmadia Róbert Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely  
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Társszervezők: 
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)  
- Ketten Együtt Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely  
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete  
- Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete (SACSI)  
- Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet  
- Timóteus Társaság FÉK munkacsoport 
 

 
 
 

 
Szerkesztette: 

Balásházy Imre és Czettele Győző  
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Bevezető 

 
 
 
A legújabb hazai felmérések szerint a család és a család nyújtotta harmonikus élet 
elengedhetetlen feltétele az egyén teljességének. Ugyanakkor a mai fiatalok  között rendkívül 
gyakorivá váltak azok a személyiségzavarok, amelyekben az üresség, a kiábrándultság, az 
unalom és az öncélú kockázatkeresés, a tartós kapcsolatok képességének hiánya az alapvető. 
Emellett vészesen fogy a népesség. E nehézségek oka, a család válságával függhet össze. A 
család válságának elemzésénél mindenképp érdemes megvizsgálni a különböző nemi 
viselkedéstípusok hatásait az egyén testi -lelki egészségére, a környezetére, a gazdaságra és az 
egész társadalomra. Úgy tűnik, az ide vonatkozó okok feltárásával és a helyes irányok 
kidolgozásával, majd megvalósításával a mai civilizált országok vezetése nem foglalkozik 
eleget, sőt bizonyos jelek arra utalnak, hogy számos intézkedés és a média igen nagy területe 
egyenesen családellenes. Pedig a felmérések tanúsága szerint az egyén élete sike resebb, 
kiegyensúlyozottabb és boldogabb lesz, ha házasságon alapuló családban gondolkodik, mint 
egyéb együttélési formákban. Ezenkívül az ember jóval kevesebbet árt és többet segít 
társainak, ha családcentrikus életet él, mert nemcsak a saját jövendő családja kialakulását és 
fennmaradását kockáztatja a szabad szerelemben élő, hanem mindazokét, akikkel nemi 
kapcsolatot tart fenn, sőt ezt a viselkedésmódot partnerei is továbbadhatják. Emiatt sem 
mondhatjuk, hogy a kérdés „magánügy”. A családcentrikus életmód , viszont igen hasznos 
segítséget nyújt környezetének.  
 
Válságban a házasság? Melyek e folyamatok okai? Mik a következmények? Mit tehetünk a 
negatív hatások mérséklésére és a pozitív tendenciák erősítésére? A Tudomány a Családért 
Egyesület e kérdések elemzése érdekében összefogást kezdeményez a párkapcsolattal, a 
nemiséggel és a családdal foglalkozó hazai intézmények, szervezetek, fórumok és mozgalmak 
szakemberei, valamint az érdeklődők részére e konferencia megrendezésével. 
 
A konferencián a családdal és a nemiséggel foglalkozó tudományos előadásokat, 
szakminisztériumok képviselőit, valamint a témához kötődő mozgalmak, civil szervezetek és 
egyházak képviselőit hallhatjuk. 
 
Az I. Család –  Nemiség –  Társadalom konferencia minden kedves résztvevőjének értékes 
előadásokat, hasznos szakmai kapcsolatok kiépítését, valamint sikeres és ösztönző 
megbeszéléseket kívánunk a Tudományos Szervezőbizottság nevében,  
 
 

Tudomány a Családért Egyesület  
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Tervezett főbb programegységek: 
 
 
  8:00 –  8:30 Regisztráció 

 
  8:30 –  8:40 Bevezetés 

 
  8:40 – 12:00 I. szekció: Tudományos előadások 

  Szekcióelnökök: Hortobágyiné Nagy Ágnes, Török Péter 

  8:40 –  9:00 Tárkányi Ákos: A párkapcsolatok sikerességének és sikertelenségének okai  
  egy 2009-es országos vizsgálat alapján 

  9:00 –  9:25 Tomka Miklós: A család változása az európai értékrend vizsgálat szerint 

  9:25 –  9:45 Mihalec Gábor: A házassági és élettársi kapcsolat dinamikájának 

  összehasonlítása 

  9:45 – 10:05 Tóth Gergely: A család nem gazdasági kérdés 

10:05 – 10:25 Schanda Balázs: A házasság és a család alkotmányjogi védelme  

 
10:25 – 10:40 Kávészünet 
 
10:40  – 12:00 I. szekció: Tudományos előadások folytatás 

  Szekcióelnökök: Hortobágyiné Nagy Ágnes, Török Péter 

10:40 – 11:00 Puskás Balázs: Szex és kultúra 

11:00 – 11:20 Papp Miklós: A morálteológia észrevételei a családalapítás egyes  
  nehézségeiről 

11:20 – 11:40 Török Péter: A házasság és nemiség kérdésköre a buddhizmusban, 
  iszlámban és a hinduizmusban 

11:40 – 12:00 Tárkányi Ákos: Családi életre neveléssel foglalkozó programok külföldön 
  és hazánkban 

 
12:00 – 12:10 Szünet 
 
12:10 – 13:10 II. szekció: Családi életre nevelés Magyarországon 

  Szekcióelnökök: Czettele Győző, Tomka Miklós 

12:10 – 12:30 Hortobágyiné Nagy Ágnes: SACSI - SZÉK: A „Boldogabb családokért” 
  családi életre nevelés iskolai program ismertetése 

12:30 – 12:50 Grész Gábor: Timóteus Társaság: Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) 
  program bemutatása 

12:50 – 13:10 Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor: A Ketten – Együtt házassági felkészítő és 
  tanácsadó műhely bemutatkozása 
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13:10 – 14:00 Ebédszünet 
 

14:00 – 14:30 III. szekció: A szakminisztériumok tervei 
  Szekcióelnökök: Déri Éva, Csizmadia Róbert 

14:00 – 14:15 Mészárosné Halász Judit: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociális-, 
  Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság,  
  Családpolitikai Főosztály munkatársa. 

14:15 – 14:30 Kaposi József: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai és 
  tudományos főigazgató helyettese.  

 
14:30 – 16:05 IV. szekció: Rövid előadások, bemutatkozások 

  Szekcióelnökök: Grész Gábor, Mihalec Gábor 

14:30 – 14:35 Ádám Szilvia, Balog Piroska, Székely András, Kopp Mária: A stressz 
prevalenciájának, prediktorainak összehasonlító elemzése az elvált, valamint 
a házas emberek körében 

14:35 – 14:40 Balog Piroska, Ádám Szilvia, Székely András, Kopp Mária: A családi állapot 
és az egészségi állapot összefüggései 

14:40 – 14:45 Székely András, Balog Piroska, Ádám Szilvia: A családi állapot különböző 
fajtáinak nemzetgazdasági vonatkozásai 

14:45 – 14:55 Pándy Mária: Problémamegoldás Isten segítségével  

14:55 – 15:05 Stefiková Veronika: A vallás protektív szerepe a serdülőkor szexualitásában 

15:05 – 15:10 Csizmadia Róbert: A Biblia és a szabad szerelem 

15:10– 15:15 Bittsánszky János, Bittsánszky Sára, Várkonyi Péter: Antiochia Mozgalom –  
A felelős felnőtté válás útja 

15:15 – 15:25 Noé Zoltán és Noé Gabriella: Az Orosz házaspár Tiszta Szerelem Programja 

15:25 – 15:30 Árvai Pálma: Szexuális nevelés az egyházban 

15:30 – 15:35 Jánosi Ferenc: Tizenévesek felkészítése a felelősségteljes párkapcsolatra  

15:35 – 15:40 Rostás Rita: Nemhez köthető viselkedésminták, szimbólumok megjelenése az 
általános iskolában és a főiskolai hallgatók körében 

15:40– 15:45 Fejérdy András: A MÉCS Családközösségek bemutatása  

15:45 – 16:55 Gőbelné Pem Teréz, Gőbel László: A Fokoláre Mozgalom és az Új Család 
Mozgalom bemutatása 

16:55 – 16:00 Pellet Philippe, Horváth Gergő: Az E.N.D. Katolikus Házastársi Mozg alom 
bemutatása 

16:00 – 16:05 Mészáros Béla: A TK Munkacsoport bemutatkozása 
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16:05 – 16:15 Szünet 
 
16:15 – 16:40 V. szekció: Poszterek megtekintése 
Mihalec Gábor, Csizmadia Róbert: A hetednapi adventista egyház családi osztályának 

bemutatkozása 

Sági Júlia, Vadász Kinga: A Pure Fashion Magyarország divatmisszió  

Szabó Endre, Csiki Zoltánné Klára: A NOE javaslatai a család intézményének védelmében  

Székely Zsófia: Szülés – Család - Kapcsolat 

Csanády Ágota, Hunyadi Ildikó, Csenger Ottília: Családképző fórum a boldogabb családokért  

Balásházy Imre, Czettele Győző, Bernáth György: A Tudomány a Családért Egyesület főbb 
céljainak bemutatása 

Szajkó Erika Anna: a család, mint legfőbb értékeink egyike  

 
16:40 – 16:50 Szünet 
 
16:50 – 17:50 VI. szekció: Kerekasztal 
 A beszélgetés témája: A párkapcsolatok helyzete hazánkban 

 A beszélgetés résztvevői: 
Bíró László, Hortobágyiné Nagy Ágnes, Kaposi József, Papp Miklós, Pándy 
Mária, Tárkányi Ákos, Tóth Gergely, Török Péter, Zlinszky János,  
Moderátor: Krúdy Tamás 

 
17:50 – 18:00 Összegzés 

 
18:00 → Beszélgetés 
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A PÁRKAPCSOLATOK SIKERESSÉGÉNEK ÉS SIKERTELENSÉGÉNEK OKAI 
EGY 2009-ES ORSZÁGOS VIZSGÁLAT ALAPJÁN 

 
Tárkányi Ákos 

 
KSH Népességtudományi Kutató Intézet,  

1024 Budapest, Buday László u. 1-3. E-mail: tarkanyi@demografia.hu 
 

2009-ben készült egy országosan reprezentatív szociológiai felmérés, amely fiatalok és 
középkorúak körében vizsgálta a párkapcsolatok alakulását és az arra ható tényezőket. E 
„Családi kapcsolatok” című felmérés adatainak felhasználásával tisztább képet kaphatunk a 
fiatalok és középkorúak párkapcsolati trendjeinek és a párkapcsolatok minőségét, tartósságát 
befolyásoló tényezőknek az alakulásáról. A felmérés 1493 fős mintán készült.  

A makrostatisztikai adatok, a szakirodalomban szereplő főbb szociológiai és demográfiai 
kutatási eredmények ismertetésén túl a felmérés adatai alapján leírás készült az ifjúság illetve 
a párkapcsolatok sajátosságairól Magyarországon, ami a kutatási jelentés első részében 
található. A párkapcsolatok stabilitásának, a velük való elégedettségnek a háttértényezőit 
illetően felállítottam egy magyarázó modellt. A „populáris kultúra hatása” az a tényező,  
amely a kiindulópontot jelenti. A modellben szereplő hipotézisek tesztelésének eredményei a 
párkapcsolatok működésének fontos tényezőire mutatnak rá. 

Úgy tűnik, a fiatal generációk zömére nem jellemző a szoros értelemben vett 
promiszkuitás (sűrűn partnerváltogató életmód), hanem főként a viszonylag hosszabb távú, de 
bizonytalan, zavaros, bomlékony párkapcsolatok.  

Jóval nagyobb volt az elváltak aránya –  ahol az első házasság fölbomlott –  azoknál, 
akiknél két vagy több más nemi partner is volt a leendő házastárson kívül az első 
házasságkötés előtt, mint a többieknél, akiknél csak egy ilyen partner volt vagy egy sem.  

A hipotézisek tesztelése során kiderült, hogy az élvezetvezérelt, erősen individualisztikus 
felfogás és a nemi élet megengedhetőségéről vallott  nézetek összefüggtek a nemi partnerek 
addigi számával, utóbbi pedig a párkapcsolati konfliktusok kezelésével való elégedettség 
mértékével. Ez magyarázhatja azt, hogy az elváltak között az átlagosnál magasabb volt a nemi 
életet „bármikor” megengedhetőnek tartók aránya.  

A párkapcsolati konfliktusoknak gyakorta veszekedéssel való megoldása szorongást, 
pszichoszomatikus tüneteket okozott. A 35–49 évesek között az együtt élő házasok 
gyermekeinek lényegesen jobb volt az iskolai teljesítménye, mint az elvált szülőkéinek. 
Ritkább volt a munkahelyi hiányzás a párkapcsolati konfliktust általában pozitívabb módon 
megoldóknál, és azoknál, akiknél nem merült föl az utóbbi év folyamán a válás gondolata. A 
konfliktuskezelés módjával elégedettebbek között ritkább volt, hog y nem tudnak teljesen 
odafigyelni a munkájukra.  

Akik a legkevesebbet beszélgetnek a párjukkal (vagy legalábbis a legkevesebbet vannak 
vele együtt némi kommunikációval járó együttlétben), azoknál a legnagyobb a tapasztalt 
feszültség a munka és a családi élet között. Úgy érzik, hogy a munkahelyi eredetű fáradtságuk 
akadályozza őket családi kapcsolataik megélésében, vagyis a sok munka miatt jut kevés 
idejük, erejük a beszélgetésre, együttlétre. Ugyanakkor a válás háttértényezőit tekintve 
összefüggés mutatkozik a szegényes, ritkás kommunikáció és a válás nagyobb kockázata 
között. A válás gyakorisága viszont csökkent magasabb intenzitású vallásosság esetén.  

A közvéleményben nagy többségben voltak az iskolai családi életre nevelést, a 
párkapcsolatokra való felkészítést fontosnak tartók. 

 
Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Tudomány a Családért Egyesület OMFB-00701/2009 számú projektje támogatta. 
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A CSALÁD VÁLTOZÁSA AZ EURÓPAI ÉRTÉKREND VIZSGÁLAT SZERINT  
 

Tomka Miklós 
 

Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet  
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. E-mail: tomka@hcbc.hu 

 
 

Az emberiség történetében sokféle családforma létezett. A kereszténység normává tette a 
monogám, a házasfelek szabad döntésén alapuló és egész életre szóló elköteleződést vállaló 
házasságot és a családtagokért teljes felelősséget vállaló családot. Ezzel egyidejűleg azonban 
egyéb kultúrákban továbbra is sokféle családmodell létezik, amelyek a jelenkori 
globalizációban a keresztény modellel szembeni alternatívaként mutatkoznak.  

A hagyományos európai keresztény családmodell egyrészt optimálisan megfelel az 
ember méltóságának, másfelől megfelelő keretet ad a gyermeknevelésnek és az öregek 
ellátásának, és harmadrészt beleilleszkedett a munkamegosztás, a tulajdonlás -öröklés és a 
helyhez kötődő életvitel rendjébe. A társadalmi-gazdasági rendnek való megfelelés 
kétségtelenül hozzájárult ennek a családmodellnek két évezredes stabilitásához.  

A modern korban ezzel szemben megváltoztak az életkörülmények, létrejöttek a 
gyermek- és öreggondozás intézményei, a közös családi tulajdonnak a család összetartásában 
viselt szerepe csökkent, egyre kevésbé általános és egyre kevésbé meghatározó az élet egészét 
vagy akár több generációt átfogó egy helyhez kötődés, az ezzel járó társadalmi -kulturális 
folyamatosság és állandóság, és a folyamatos változások közepette egyre nehezebb a hosszú 
távú, vagy éppen élethossziglani elköteleződés. A családot stabilizáló környezetet felváltotta 
egy olyan helyzet, ami folyamatosan próbára teszi és kikezdi a családot.  

A család továbbra is a legfontosabb értékek közé tartozik. Azonban szembe kerül vele a 
modern kor további jellemzője az individualizmus, amely addig igényli a családot, amíg attól 
nagyobb előnyöket vár, mint amilyen terhekkel, vagy „költségekkel” jár. Mindezt kiegészíti, 
hogy mivel egyre t öbbek élete tér el a család hagyományos modelljétől, egyrészt csökken 
ennek a hagyományos modellnek –  az általános elvárásokban és a jogrendben manifesztálódó 
– társadalmi támogatottsága, másrészt a gyermekkori szocializáció egyre kevesebbeket készít 
fel a hagyományos család alapításának képességére.  

Végül: az utóbbi évek fejleménye, hogy növekszik a keresztény családmodellt elvi 
szinten is elutasítók és az élet, vagy éppen az együttélés más módjait nyilvánosan és a 
politikában is pártolók száma –  előbb a „mássággal” szembeni tolerancia szükségességére 
hivatkozva, utóbb a hagyományos modellt akár alacsonyabb rendűnek vagy károsnak 
minősítve. 

A kilencévente és most negyedszer végzett Európai Értékrend Vizsgálat az említett 
tendenciák folyamatos erősödését, ám  ugyanakkor az országok közötti jelentős eltéréseket 
mutatja. Az országok közötti különbségek összefüggnek mind az elvallástalanodás mértékével 
és történelmi hosszával, mind az új életkörülményeket érvényesítő modern viszonyok 
uralkodóvá válásával (vagy más megközelítésben a hagyományos életkörülmények 
folyamatos felszámolódásával). Ez utóbbi tényező viszont azt jelenti, hogy a modernizálódás 
a jelenleg kevésbé modern társadalmakat is az említett irányokba mozgatja.  

A családról való gondolkodás a társadalmakban bizonyos megosztottságot teremt. Nem 
mellékes azonban, hogy az eredetileg egyértelműen a keresztény családmodellt képviselő 
gyakorló vallásosak között is erősödik az egyéb elképzelések elfogadottsága.  

 
Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Tudomány a Családért Egyesület OMFB-00701/2009 számú projektje támogatta. 
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A HÁZASSÁGI ÉS ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT DINAMIKÁJÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

  
Mihalec Gábor 

  
KETTEN EGYÜTT Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely  

E-mail: www.kettenegyutt.hu 
E-mail: mihalecgabor@kettenegyutt.hu 

 
  

Az előadás a házasság és az élettársi kapcsolat közötti különbségeket mutatja be 
lélektani, kapcsolat -dinamikai szempontból. Az előadó következtetése a vizsgálódás alapján 
az, hogy az élettársi kapcsolat rontja a későbbi házassági kapcsolat sikerének esélyeit, ezért 
előnyösebb, ha egy pár csak egy kölcsönös elkötelezettségen alapuló házassági kapcsolatban 
vállalja fel a közös háztartásban való életet.  

Az előadás fő tartalmi egységei: 
1. Rövid történelmi áttekintés.  A házasság legrégebbi irodalmi dok umentumai a bibliai 

teremtéstörténetig nyúlnak vissza. Amellett, hogy a házasságkötés a mai törvényi 
szabályozásban elveszítette vallásos jellegét, mégis fellelhetők benne a teremtéstörténetben 
megfogalmazott motívumok. Az élettársi kapcsolat ezzel szemben  a XX. századig perifériális 
jelenség volt, ha elő is fordult, általában pejoratív jelzőkkel illették (pl. vadházasság). 

2. Az élettársi kapcsolat elterjedésének okai.  Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai 
magukkal hoztak egy sor olyan tényezőt, amely kedvezett az élettársi kapcsolatok 
elterjedésének. Ezek közül a legfontosabbak: (1) a személy erkölcs általános hanyatlása, (2) 
az egyetemi kollégiumok liberalizációja, (3) a biológiai éretté válás és a házasodási kor 
közötti növekvő különbség, (4) a fogamzásgátlás széles körben elterjedt hatékony módjai, (5) 
magas lakhatási költségek, (6) házasokat bizonyos esetekben diszkrimináló állami törvények 
és (7) az élettársi kapcsolat „próbaházasság” jellege. 

3. A két kapcsolati forma közötti leglényegesebb különbségek.  Az előadás fő része 
összefoglalja az elmúlt 20 év legjelentősebb párterápiai és szociológiai vizsgálatait az alábbi 
pontokban: (1) az elköteleződés hiánya, (2) a társadalmi ideál és a megélt valóság közötti 
különbség, (3) eltérő konfliktuskezelési stratégiák és (4) a rituálék fontossága a kapcsolat 
tartósságának és tartalmának szempontjából. 

 
 

Irodalom 
Mihalec Gábor, „Házasság és élettársi kapcsolat: Hasonlóságok, különbségek, etikai és 

lelkigondozói megfontolások.” Theologiai Szemle, 2010/2, 100-109. 
Mihalec Gábor, Tárkányi Ákos, „Házasságok és élettársi kapcsolatok összehasonlító 

vizsgálata.” Mester és Tanítvány, 2010, augusztus, 62-72. 
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A CSALÁD NEM GAZDASÁGI KÉRDÉS 
Házasság, válás, szexuális szokások gazdasági hatásai 

 
Tóth Gergely 
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KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért,  
1068 Budapest, Dózsa György út 86/b. E-mail: toth@kovet.hu 

 
 

 A család és a gazdaság az ógörögöknél még egyet jelentett az oeconomia fogalmában. 
A szó a legtöbb nyelvben a nálunk is használatos „ökonómia” (értsd: közgazdaságtan) 
megfelelője. Ennek eredete görög, az „oikosz” (ház, háztartás, birtok, város, állam) és a 
„némein” (elosztani, megosztani, legeltetni, használni, élvezni, elre ndezni, igazgatni) szavak 
összevonásából származik. Az ökonómia alatt értett eredeti tevékenység tehát lehetett például 
a ház javainak elosztása, a birtok igazgatása, a háztartás javainak elrendezése és igazgatása, 
de egyben használata és élvezete is. Világos volt tehát a dolgok természetes (időben kialakult, 
hierarchikus, Istentől rendelt) viszonya: a természet része az emberi társadalom, ennek 
alrendszere a gazdaság. Mára ez a rend megfordulni látszik: korábbi fejlemény az ember 
antropocentrikus természethasználata, újabban pedig azt látjuk, hogy a gazdaságossági 
szempontok írják felül a társadalmi jót. 

Nem azt kellene tehát bebizonyítani, hogy a pénzzel való helyes sáfárkodásra is 
szükség van a család, mint társadalmi alapintézmény biztonságához, hanem ho gy rendezett, 
monogám, egyszeri és örökre szóló családi viszonyban élni gazdaságosabb, mint egyébként. 
Én ennek a kísértésnek ellenállok, nem azért, mert nem lehetne bizonyítani a dolgot, hanem 
mert felsőbbrendű értékről van szó. Schumacherrel szólva nem kívánom bebizonyítani, hogy 
a család gazdaságos, úgy gondolom, elég, ha azt mondjuk, hogy vadházasságban élni 
erkölcstelen és veszélyezteti az elkövetkező generációk jólétét, partnert váltogatni Isten előtt 
utálatos dolog.  

»Az elmarasztaló ítéletek mai tárházában kevés szónak van olyan lesújtó és döntő 
jelentése, mint a „gazdaságtalannak”. Ha egy tevékenységre rásütötték a gazdaságtalanság 
bélyegét, nemcsak hogy kérdésessé vált a létezéshez való joga, de egyszer s mindenkorra el is 
vesztette azt. Amiről egyszer kiderült, hogy gátolja a gazdasági növekedést, az szégyenletes 
dolog, és ha valaki mégis ragaszkodik hozzá, azt vagy szabotőrnek, vagy őrültnek tekintik. 
Mondd azt egy dologról, hogy erkölcstelen vagy csúf, hogy lélekölő vagy lealacsonyítja az 
embert, hogy veszélyezteti a világbékét vagy az eljövendő nemzedékek jólétét –  nos, addig, 
amíg nem bizonyítottad be, hogy „gazdaságtalan”, valójában nem kérdőjelezted meg a 
létezéshez, a növekedéshez és a gyarapodáshoz való jogát.«  

A megoldást inkább abban látom, hogy új gazdasági elmélet mentén kezdünk el 
tevékenykedni. A közgazdászok egy jelentős csoportja már kialakította körvonalait, kutatások 
kezdődtek, de ami még fontosabb, az emberek legalább 30% -a "posztglobális" szellemben 
kezd élni. Mi egy olyan elméleten dolgozunk, aminek bionómia  a neve. Ez az élet törvényeit 
figyelembe vevő, de főleg az életet szolgáló közgazdaságtan. Alapja a magasabb célú 
ember, az ántras téleios. Ennek kell felváltania fejünkben a 200 éve belésulykolt önző ember 
képét, a homo oeconomicusét.  Ha ezt elhinnénk, újra el tudnánk képzelni  egy politikusról, 
hogy becsületes, egy részvényesről, hogy nem csak a profit lebeg a szeme előtt, a 
fogyasztóról, hogy érdekli más is az áron kívül. Egyszóval  elhinnénk az emberről azt, amit a 
teremtő  Isten  mondott  róla.  Ha munkás  mindennapjaiban is elhinnénk, nem csak kegyes 
pillanatainkban, akkor hitünknek teremtő ereje lenne, békés átmenetet teremthetne egy 
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1. ábra: 
Ökonomizmus vs. bionómia –  A fenntarthatatlan fejlődés ideológiájává fajult közgazdaságtani 

teória és az új elmélet, a fenntartható fejlődés egy lehetséges közgazdaságtana 

emberarcúbb gazdaságba, amely immár a lokalizáció irányába mozogna a globalizáció 
helyett. 

 

Irodalom: 
Ernst Friedrich Schumacher [1973]: A kicsi szép, KJK, 1991. 
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A HÁZASSÁG ÉS A CSALÁD ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME 
 

Schanda Balázs 
 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, 
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. E-mail: schanda@jak.ppke.hu 

 
 

A házasság a jog kezdeteitől jogintézményként jelenik meg, a polgári alkotmányozástól 
kezdve egyre gyakrabban az állami jog intézményeként. Magyarországon a polgári házasságot  
éles viták nyomán az 1894. évi XXXIII. tc. vezette be, létrehozva az állami anyakönyvezést.  

Az Alkotmány 15. § -a szerint „A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család 
intézményét.” A rendszerváltozást követő években a védelem új tartalmat kapott, jórészt az 
Alkotmánybíróság jogfejlesztő gyakorlatának köszönhetően. Ahogy azt Lábady Tamás 
kiemeli, az Alkotmány 15. § -a erkölcsi értékekről, az államot kötelező etikai, továbbá 
konvencionális elvekről szólnak (Lábady 1995). Az Alkotmány 15. § -a tehát semmiképpen 
nem tekinthető az 1949. évi XX. törvény normatív tartalom nélküli, deklaratív örökségének. 
Hasonló rendelkezések a világ számos alkotmányában találhatók. A házasság intézményének 
védelme nem a konkrét házasságok védelmének – így a válások megakadályozásának –  állami 
kötelezettségét jelenti, azonban a házasságok jogi és tényleges stabilitása alkotmányjogi érték.  

Az Alkotmány 15. §-ából következik, hogy az államnak más intézményektől 
megkülönböztetve fenn kell tartania a házasság intézményét, és védenie  kell azt. A jogalkotó 
nagy mozgástérrel rendelkezik a módszer megválasztásában, de alkotmányellenes mulasztást 
követne el, ha semmilyen védelmet nem biztosítana. 

A házasság fogalmát sem az Alkotmány, sem más törvény nem határozza meg. E 
fogalmat az Alkotmány „találja” – nem maga hozza létre. A jogirodalomban elterjedt 
meghatározásokban közös elem az állam általi jóváhagyás, amellyel a házasság jogkérdéssé, 
nem pusztán egy férfi és egy nő magánügyévé  válik. A jognak nem feladata, hogy a házasság 
intézményét átfogó módon rendezze: ahogy az emberi személy, úgy két ember házassága is 
rendelkezik egy olyan érinthetetlen lényeggel, mely a jog számára láthatatlan és 
szabályozhatatlan. A házasságban élő ember méltóságát azonban az államnak ebben a 
minőségében kell tiszteletben tartania. 

Az Alkotmány a házasság és a család intézményének védelméről ugyanabban a 
szakaszban rendelkezik. E tekintetben megtévesztő az „intézmény” egyes számban történő 
szerepeltetése; a jogirodalom álláspontja egységes a tekintetben, hogy az Alkotmány két 
különböző intézményről (és ebből következően két különböző alapjogról) tesz említést. Nem 
véletlen azonban, hogy az Alkotmány párhuzamosan beszél a két intézményről; az általános 
felfogás szerint a házasság a család alapja. Az alkotmányi rendelkezésből arra lehet 
következtetni, hogy a házasságot és a családot az Alkotmány egymásra tekintettel védi, a két 
intézmény szoros kapcsolata miatt. Az Alkotmány nem hagyja figyelmen kívül azt a tényt, 
hogy a házasság „potenciális család”.  

 
Irodalom 
Csink L., Schanda B., 2009. 15. § [Házasság és család], Jakab András (szerk.): Az Alkotmány 

kommentárja. Budapest, Századvég Kiadó, 490-500. 
Lábady T., 1995. A magánélet alkotmányos védelme. Acta Humana 18-19/, 74-77. 
Schanda B., 2008. A házasság intézményének védelme az alkotmányjogban. Iustum Aequum 

Salutare IV. 2008/3, 65-73. 
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SZEX ÉS KULTÚRA 
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Magyar Katolikus Családegyesület, 1053 Budapest, Papnövelde u. 7.  
E-mail: puskastbalazs@gmail.com +36-20-665-7822 

 
  

Az Oxford University Press (London) 1934-ben jelentette meg J. D. Unwin Sex and 
Culture című nagyszabású művét.  

Az angol antropológus tanulmányában megállapította: minél nagyobb egy társadalomban 
a szexuális korlátozás, annál magasabb annak kulturális színvonala; és megfordítva: minél 
kisebb fokú az első, annál alacsonyabb színvonalú a második. 

Unwin kutatásaival Sigmund Freud tézisét igyekezett igazolni: eszerint a kultúra a  
szexuális ösztönkielégítésről való lemondás által keletkezik. A szerző nyolcvan úgynevezett 
civilizálatlan társadalom, valamint a babiloniak, sumérok, athéniak, rómaiak és angolszászok 
magasan fejlett kultúráinak hosszú és minuciózus vizsgálata nyomán arra jutott, a fenti tézis 
igazolható. Kutatásának eredményei szerint azokban a társadalmakban erős az Isten és a 
hagyományok iránti tisztelet, ahol a nők a házasság előtt megőrzik szüzességüket. Azokban a 
társadalmakban pedig, ahol a házasság előtti szexuális élet felszabadul, a „szexuális 
lehetőségek” tárháza megnyílik, három nemzedék alatt eltűnik az istenhit és a tradíció, azokat 
felváltja a természetimádat és az állatkultusz.  

A szerző könyvét alapkérdésének felvetésével indítja: van -e kapcsolat a házassá gon 
kívüli szexuális aktivitás társadalmi jelenléte és az adott társadalom kulturális erőssége között. 
Majd ismerteti kutatási tevékenységének koordinátáit, a szükséges definíciókat, ill. az 
alkalmazott módszereket. Ez után hozza az olvasó tudomására a különböző civilizációkban 
(Melanézia /Óceánia/, Afrika, Amerika, Polinézia, Assam /India/, Paleo -szibériai törzsek 
/Szibéria/) végzett kutatások során nyert evidenciákat. Könyvének harmadik nagy fejezetében 
felméréseit elemzi, végül pedig levonja nagy végkövetkeztetéseit a monogámia, a női 
egyenjogúság és a „szexuális lehetőségek” relációiban. Így fogalmaz: „A szexuális 
ösztönkielégítés korlátozását a kulturális fejlődés okának kell tekinteni.”  
 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönöm Bíró László püspök úr atyai bátorítását és Czettele Győző megtisztelő felkérését e 
sajátos témában megjelent, méltatlanul agyonhallgatott könyv ismertetésére.  

 
Irodalom 
Dr. D. J. Unwin, 1934. Sex and Culture (Oxford University Press, London) 
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A MORÁLTEOLÓGIA ÉSZREVÉTELEI  
A CSALÁDALAPÍTÁS EGYES NEHÉZSÉGEIRŐL 

 
Papp Miklós 

 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Morálteológia tanszék 
1052 Budapest, Piarista köz 1. E-mail: papp.miklos@sapientia.hu 

 
 

Az élet sűrűjéhez legközelebb a morálteológia áll. A teológiai tudományok elméletiségét 
a morálteológia viszi az élet sűrűjébe, ott áll a küzdő, döntő emberek mellett. Így a 
morálteológia azonnal megérzi az élet zavarát és köteles élhető  választ adni. A családalapítás 
nehézségei komplex kérdéskört alkotnak, a válaszoknak is komplexnek kell lenniük. A 
morálteológia általános útmutatásain túl itt csak néhány érzékeny pontot érinthetünk:  
1. A szerelem komplexitásának leegyszerűsödése: a klasszikus erósz -filia-agapé hármasát 

kell tudatosítani. A valódi szerelem nem egyoldalú, nem érzelmi, nem számítgatá s, nem 
fanatikus hit. A szerelem három síkjának jelen kell lennie a sikeres családalapításhoz. A 
stabil házassághoz elengedhetetlen a közös értékrendszer, világnézet: akivel szeretnék 
együtt haladni, azzal közös céljainknak és közös moralitásnak is kell le nnie – jobb, ha ez 
nem a válópernél derül ki. 

2. A házasság előtti szexualitás súlyos hatásai: a morálteológia nem tetszőlegesen tart 
valamit súlyos bűnnek, hanem azért, mert a következményei súlyosak. A statisztika, a 
pszichológia s nem utolsó sorban a gyónások megerősítik azt, hogy milyen káros hatásai  
vannak az elsiettet szexualitásnak. Aki olcsón él, az csak olcsón lesz boldog. Az igényes 
boldogság igényes élettel érhető el.  

3. A döntésre való képtelenség: a családalapítás egyik legnehezebb kérdése, miért nem 
képesek elhatározni magukat a fiatalok, jóllehet fejben sokan szeretnék a házasságot és a 
gyerekeket. Fő oknak ma a bizonytalanság látszik, s egyszerű lenne ezt az anyagi okokra 
hárítani. A morálteológia is feltár két fontos okot a döntési képtelenséghez: a „biztosság” 
fogalma túl matematikai lett, olyan biztosságot várnak el a fiatalok nagy döntéseik előtt, 
ami a természettudományok területén létezik csak. Másrészt hiányzik a bátorság: itt derül 
a férfiak, az apák hiánya a nevelésben. A férfibátorságot, az „ugrást” honnan tanulja meg 
a gyermek? Ha a férfi kivonul a gyereknevelésből, annak súlyos hatásai lesznek a 
döntésképtelenségre nézve (is).  

4. Az életvezetés stratégikusságának hiánya: a legfőbb dolgunk, hivatásunk az életünk 
vezetése, s ebben egyoldalúan hangsúlyos lett a „jó szándék”, a „kegyesség”, a „szeretet” 
– hiányzik az okosság, a stratégiai mérlegelés, a tervezés, a menedzselés. Merni kell 
képviselni az életvezetés stratégiai jellegének fontosságát, ezt tanulni és tanítani kell. 
Véletlenül senki nem lesz boldog.  

 
Irodalom: 
 
Bonacci, M.B., Igazi szerelem, Budapest 2005. 
Fraling, B., Sexualethik, Paderborn 1995. 
Lotz, J.B., Die Stufen der Liebe: Eros, Philia, Agape, Frankfurt 1971. 
Meyendorff, J., A házasság misztériuma ortodox keresztény szemmel, Budapest 2009. 
Papp M., Az életvezetés etikája, Főiskolai jegyzet, Budapest 2009. 
Papp M., Szexuáletika, Főiskolai jegyzet, Budapest 2009.  
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A HÁZASSÁG ÉS NEMISÉG KÉRDÉSKÖRE A BUDDHIZMUSBAN, ISZLÁMBAN 
ÉS A HINDUIZMUSBAN 

 
Török Péter 

 
Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intéz et 

1094 Budapest Nagyvárad tér 4. E-mail: torokp@mental.usn.hu 
 
 

Bár Magyarország lakosságának nagyobb része –  legalábbis névleg –  kereszténynek 
vallja magát, s a más vallásúak aránya még nem számottevő, a családért felelősséget érzőknek 
érdemes megvizsgálni, hogy a legjelentősebb nem keresztény és zsidó világvallások, 
nevezetesen a buddhizmus, iszlám és hinduizmus mit tanít a házasságról és nemiségről, illetve 
a kettő kapcsolatáról. 

A téma komplexitása miatt természetesen a tanulmány az adott keretek közt teljes és 
átfogó képet nem tud adni, de megpróbálhatja e kérdéskörbe tartozó néhány jelentősebb téma 
összehasonlítását. Célja ennek az összevetésnek az, hogy megvizsgálja, lehetséges -e legalább 
néhány, a házasság és családi élet szempontjából jelentősebb kérdésben közös nevezőt találni 
a nem keresztény-zsidó világvallásokban. 

Feladata egy ilyen vállalkozásnak természetesen az is, hogy rámutasson a „közös 
nevező” használatának korlátaira. A tanulmány ezt vallásszociológiai megközelítésben teszi: 
rámutat a vallások alakulására –  különös tekintettel a szekularizált társadalomban – , illetve a 
vallási tanítás és gyakorlat közti különbségek forrásaira, végezetül a fentiek illusztrálására 
bemutatja néhány új vallási mozgalom nemiséggel és családdal kapcsolatos tanítását és 
időben változó gyakorlatát. 

Az elemzés a további kutatások lehetséges irányvonalainak felvázolásával zárul.  
 
 
 
Köszönetnyilvánítás 
A szerző köszönetet mond a Tudomány a Családért Egyesület megtisztelő felkérésének és 
támogatásának. A munkát a Tudomány a Családért Egyesület OMFB -00701/2009 számú 
projektje támogatta. 
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CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉSSEL FOGLALKOZÓ PROGRAMOK KÜLFÖLDÖN 
ÉS HAZÁNKBAN 

 
Tárkányi Ákos 

 
KSH Népességtudományi Kutató Intézet,  

1024 Budapest, Buday László u. 1-3. E-mail: tarkanyi@demografia.hu  
 

2009-10-ben OMFB- 00701/2009 számú pályázati projekt keretében egy olyan kutatás 
folyt, melynek célja a családi életre neveléssel foglalkozó hazai és külföldi programokról 
információk gyűjtse, azok lehető feltárása volt. A hazai programok megismerésében a 
szakirodalom feldolgozása mellett interjúk és személyes beszélgetések is szerepet játszottak. 

Magyarországon több értékes kisebb méretű kezdeményezés mellett három jelentős 
családi életre nevelési program működik: a Timóteus Társaság által elkészített Fiatalok az 
Élet Küszöbén AIDS - és drogprevenciós  kapcsolat- és jellemépítő program, a Sapientia 
Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete és a Kecskemét -Széchenyivárosi 
Közösségépítő Egyesület közös programja, valamint ezek mellet említést érdemel a Ketten 
Együtt Házassági Felkészítési és Tanácsadási Műhelynek a házasságra felkészítő 
tesztprogramja és kialakulóban levő családi életre nevelési programja is.  

Külföldön főként az Egyesült Államokban találhatunk számos értékes programot e téren. 
Közülük kiemelten említésre méltók: Connection s: Relationships and Marriage, Love U2 
Relationships Smarts, Love U2: Increasing Your Relationship Smarts, The Art of Loving 
Well, valamint az önmegtartóztatásra nevelő programok. 

Az Egyesült Államokban minden szinten –  kormány, tagállam, helyi civil szerv ezetek, 
egyházak –  találhatunk ilyen programokat, és az Egyesült Királyságban is, ahol civil illetve 
vallási alapú szervezetek működtetnek ilyeneket. E programok hatékonyságáról egyre több 
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre. 

A külföldi családszociológiai és családi életre nevelési szakirodalom feldolgozásából egy 
sor fontos ismeret származott. Ezekből kiviláglik, hogy a házassági problémák óriási költséget 
jelentenek a gazdaságnak és az államnak. Ugyanakkor felmérések szerint a fiatalok többsége a 
boldog házasságot tartja egyik legfőbb életcéljának, és akarnak a nemi életről és 
kapcsolatokról beszélgetni és tanulni olyan felnőttektől, akikben bíznak. A csupán nemi 
felvilágosítást és fogamzásgátlási technikákat tanító programok nem hatékonyak. A 
szexualitást a kapcsolatok kontextusában és teljes komplexitásában kell tárgyalni. Preventív, 
kapcsolatra és házasságra nevelő programokra van szükség, melyek minden fiatalt elérnek az 
iskolában. Ezek akkor hatékonyak, ha ugyanazok a fiatalok rendszeresen, több éven át 
vesznek részt bennük, még mielőtt a negatív minták rögzülnek és negatív kapcsolatok 
kialakulnak. Az is hatékonnyá teszi őket, ha nem előadásokból állnak, hanem ha a fiatalok 
aktívan részt vesznek bennük beszélgetés, vita, szerepjáték, probléma -megoldás, játékok 
révén. Legfontosabb azonban az őszinte beszélgetés. A pozitív példák felmutatása sokkal 
hatékonyabb, mint a negatív, elrettentő stratégia.  

Mivel a szülők hatása rendkívül jelentős a fiatalok nemi magatartásának kialakításában, 
azok a programok a leghatékonyabbak, amelyek a szülőket is bevonják. A kapcsolatra és 
házasságra nevelő programok a fiatalok összes kapcsolatának minőségét javítják. Hatásukra 
javul a szülőkkel/gondviselőkkel való kommunikáció is és csökkennek az iskolai illetve 
otthoni magatartásproblémák.  
 
Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Tudomány a Családért Egyesület OMFB-00701/2009 számú projektje támogatta. 
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A „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT” CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS (CSÉN) 
ISKOLAI PROGRAM – LEHETŐSÉG A CSALÁD ÉRTÉKÉNEK MEGŐRZÉSÉRE 

  
Hortobágyiné Nagy Ágnes 

  
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)  

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62. E-mail: holnap6000@freemail.hu 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete  
1052 Budapest, Piarista köz 1. IV/ 419. E-mail: csaladpedagogia@sapientia.hu 

 
 

A JÖVŐNK most ül az iskolapadban, most tanítjuk meg nekik, hogyan éljenek, mi a 
fontos az életben, mi igazán értékes, hogyan bánjanak egymással, az idősekkel, a fogyatékos 
emberekkel, a roma származású személyekkel, és más hátrányos helyzetben élőkkel.  

Tapasztalatunk szerint az iskolákban a magas szintű oktatás mellett háttérbe szorul a 
családi hivatásra való felkészítés. Ez azért is súlyos gond, mert a ma élő családok nagy része 
nem tud pozitív mintaként szolgálni a felnövekvő generáció részére. Ezért a diákok, a szülők 
és a nevelők közötti kommunikáció segítését, élőbbé tételét tartjuk elsődleges feladatunknak. 
Legfontosabb célunk a házasság és a család védelmezése. Meggyőződésünk, hogy az egész 
társadalom összefogására van szükség  ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend 
alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Hisszük és valljuk, hogy a 
fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet, és az 
emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. 

A családi életben csalódott fiatalok előtt is megpróbáljuk képviselni, hogy a család, a 
házasság, a gyermek érték még a mai világban is, melyre a válások számának növekedése, a 
családok fölbomlása, az abortuszok magas száma jellemző. Ezek a nehéz helyzetek  csak úgy 
kerülhetők el, ha a családi életre tudatosan, már ifjú korban készülnek a fiatalok. Segíteni kell 
őket abban, hogy alkalmassá válhassanak a társas kapcsolatok harmonikus megélésére. 
Szeretnénk növelni a hitet az ifjúságban a boldog családi életet  illetően. Hiszen csak ez tud 
mintául szolgálni a kialakuló, illetve válságban lévő családok számára. 

Több iskola vezetője kifejezte számunkra, hogy nevelési koncepciójukhoz családi életre 
nevelés programunk szervesen kapcsolódik, igénylik annak rendszeres megjelenését 
intézményeikben. Havi rendszerességgel, éveken át kísérjük a fiatalokat, hogy a kamaszkor 
különböző állomásain mellettük legyünk, és segítsük őket eligazodni és dönteni az élet 
legfontosabb kérdéseiben. Programunkban a családi életre felkészítő foglalkozásokat család -
óráknak nevezzük, melyek keretében 7–24 éves korú ifjakkal foglalkozunk önkormányzati és 
egyházi iskolákban egyaránt, Magyarországon és a határon túl élő magyarok körében.  

Hosszú távú célunk a család-órák közoktatásban történő meghonosítása. Megfelelő 
tájékoztatással szeretnénk felkészíteni az ifjúságot arra, hogy felelős döntéseket tudjanak 
hozni a különböző élethelyzetekben. Másik távlati célunk az országos család -háló kiépítése, 
mely hozzájárulhat a gyermek- és ifjúkorúak csoportjainak eléréséhez, egyéni életük 
segítéséhez, időben elkezdett családi életre való felkészítésükhöz. 

CSÉN programunk szélesebb körben való elterjedésére biztosít lehetőséget 
Családpedagógiai Intézetünk Egészséges életmódra és családi életre nevelés  tanfolyama. 

 
Irodalom 
Hortobágyiné Nagy Ágnes szerk., 2005.  Családi életre nevelés az oktatásban.  Család-órákat 

segítő kézikönyv, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete, 
Budapest. 
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A FIATALOK AZ ÉLET KÜSZÖBÉN (FÉK) PROGRAM ISMERTETÉSE 
 

Grész Gábor 
 

Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) program 
1116 Budapest, Zsurló u. 6. Email: fek@fek.hu 

 
 

Az utóbbi évtizedekben új, hazánkban korábban jószerivel ismeretlen problémák ütötték 
fel a fejüket: a kábítószer -használat terjedése, a tizenéves -terhességek számának növekedése, 
a szexuális úton terjedő betegségek veszélye, különös tekintettel az AIDS -re, a bandákhoz és 
szektákhoz való csatlakozás, valamint a magatartási és egyéb tanulási zavarok növekedése. 
Hamar világos lett, hogy a változások mélyén még ennél is súlyosabb folyamatok zajla nak: a 
hagyományos család-modell szétzilálódása mellett drasztikus értékrend-átalakulás történik.  

A 13- 18 éves korosztályt különösen fenyegető veszélyek és a növekvő szükségletek 
láttán indítottuk el 1994 -ben a ,,Fiatalok az Élet Küszöbén –  FÉK” programot  a Nemzeti 
Egészségvédelmi Intézet felkérésére. A programot kapcsolat- és jellemépítő, AIDS- és 
drogperevenciós, családi életre felkészítő programként határozzuk meg. Az elmúlt több mint 
másfél évtized alatt az elkészült háromkötetes oktatói kézikönyvünk m eghaladja az ezer 
oldalt, 54 óravázlatot, 17 olvasmányt és több játék - és feladatgyűjteményt foglalva magában. 
A hétvégi képzéseinken részt vevő ifjúsággal foglalkozó szakemberek száma pedig átlépte a 
nyolcezer főt. A magyarországi indulás után hamar más országokban is el kezdték használni a 
FÉK programot, így jelenleg 60 országban működik az itthon kidolgozott anyag.  

A széles körben és hosszú távon összegyűlt tapasztalataink azt támasztják alá, hogy a 
családi életre való felkészítés feladata bizonyos részben átcsúszott azokra az intézményekre, 
amelyekben a gyerekek az idejük jelentős részét töltik. Így az ott dolgozó szakembereknek –  
akarva, akaratlanul – reagálniuk kell a felmerülő szükségletekre. A FÉK program ehhez kíván 
gyakorlati segítséget nyújtani.  

Az átfogó családi életre nevelő programnak mindazokat a területeket magában kell 
foglalnia, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy gyermek felelősségteljes, kiegyensúlyozott 
és egészséges felnőtté váljon. Ezek a területek egymással szoros kölcsönhatásban vanna k,  
nem lehet egymásról leválasztva tárgyalni őket. Legalább öt ilyen alapvető területet 
azonosíthatunk, amellyel mindenképpen foglalkoznia kell egy átfogó CSÉN programnak. Az 
öt terület a következő: (1) az önismeret fejlesztése, (2) érzelmi intelligencia és emberi 
kapcsolatok, (3) párkapcsolatok, (4) csapdák és veszélyek elkerülése, valamint (5) a jellem és 
az értékrend területe. 

A CSÉN oktatás legfontosabb eleme azonban nem a tanítandó anyag, vagy egy országos 
stratégia, esetleg program vagy kampány. A legfontosabb láncszem a fiatal körül élő felnőtt, a 
vele naponta találkozó oktató, pedagógus. Az ő személyisége, törődése, szeretete, figyelme, 
értékrendje, szokásai, élete –  egyszóval a példája lesz a legnagyobb hatással a következő 
generációra. A felnőtt életre felkészítés az információ -átadáson túl elsősorban személyes 
példánkkal és mentorolással történhet. A gyerekek figyelnek, és másolnak: beszédet, 
szokásokat és értékeket. Ha szeretjük őket, akkor értékesnek fogják magukat tartani . 
 
Köszönetnyilvánítás 
 

Szeretném ezúton is kifejezni köszönetemet Dr. Bánhegyi Dénes felé, aki életre hívta és azóta 
is aktívan támogatja programunkat. Köszönetem a több ezer pedagógusnak, 
iskolaorvosnak, védőnőnek, hitoktatónak és mindazoknak, akik használják, saját 
helyzetükre alkalmazzák, és ezáltal továbbfejlesztik a FÉK anyagot.  
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A KETTEN EGYÜTT HÁZASSÁGI FELKÉSZÍTŐ ÉS TANÁCSADÓ MŰHELY 
BEMUTATKOZÁSA 

  
Csizmadia Róbert, Mihalec Gábor 

  
KETTEN EGYÜTT Házassági Felkészítő és Tanácsadó Műhely  

E-mail: www.kettenegyutt.hu, info@kettenegyutt.hu 
 

  
Az előadás a 2007-ben alakult műhely munkaterületeit és eddig elért eredményeit mutatja 

be.  
PREPARE/ENRICH házassági tanácsadói rendszer magyarországi képviselete.  A 

Minnesotai Egyetemen kidolgozott és David H. Olson nevével fémjelzett párkapcsolati 
diagnosztikai tesztcsomagok kiváló segítséget jelentenek a tanácsadónak házassági felkészítő 
és párterápiás foglalkozások szakszerű levezetésre. Különböző párkapcsolati típusokra 
alkalmazva 4 féle tesztcsomag áll rendelkezésre. Műhelyünk képzést is biztosít tanácsadók 
részére, akik ezután felvételt nyernek a PREPARE/ENRICH nemzetközi hálózatába. A 
teszteket eddig világszerte több mint három millió pár töltötte ki, ezzel a PREAPRE/ENRICH 
adatbázisa a legnagyobb kutatható párkapcsolati adatbázis a világon. További információk: 
www.kettenegyutt.hu, valamint www.prepare-enrich.com 

Házasságerősítő tréningek. A műhely kidolgozott egy 10 részes, egyenként másfél órás 
foglalkozás-sorozatot házaspárok részére, amelynek hatékonyságát szigorú kritériumok 
alapján vizsgáljuk. A résztvevő párokkal készítünk egy tesztfelvételt a foglalkozások előtt, a 
10. alkalom végén, valamint 5 hónappal a foglalkozások lezárása után. Ezzel nem csak azt 
tudjuk feltérképezni, hogy a program milyen közvetlen hatást váltott ki a pár kapcsolatára, 
hanem azt is, hogy az elért eredmények mennyire épültek be a pár mindennapi életébe. Az 
eredményeket az alábbi ábra szemlélteti: 

39 40 39,75

37,25

34,5

40,25

36,75

41,75
39,5

31,25

36,5
3838,5

42,5 43 42,25

34,5

41,75

38,75

43 43,75

34,75

38

40,541,25 40,5

43,5 42,25

36

40,5
42,25 41,75 42,5

34,75

39,75

42,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1. felvétel 2. felvétel 3. felvétel

Ketten Együtt 10 hetes program eredményeinek kiértékelése

 
PárOK párkapcsolatra felkészítő tréning középiskolások részére. A 6 részes 

tréningen a fiatalok alapvető készségeket sajátítanak el, amelyek egy jó párkapcsolat 
működtetéséhez szükségesek. A készségek mellett tárgyi információkat is tanulnak, amelyek 
birtokában tudatosabban élhetik meg kapcsolataikat. A következő témák kerülnek 
feldolgozásra: személyiség, kommunikáció, konfliktuskezelés, család és barátok, szexualitás, 
valamint értékrend és világnézet. 
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A STRESSZ PREVALENCIÁJÁNAK, PREDIKTORAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ELEMZÉSE AZ ELVÁLT, VALAMINT A HÁZAS EMBEREK KÖRÉBEN 

 
Ádám Szilvia, Balog Piroska, Székely András, Kopp Mária 

 
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet  

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. E-mail: adaszil@net.sote.hu 

 
A kutatás célja: Kutatásunk során arra kerestük a választ, melyek azok a stresszforrások, 

amelyek eltérést mutatnak a családi állapot tekintetében, és hogy találunk -e az elvált emberek 
és az első házasságban élők között különbséget a stressz-szintjeik szempontjából. A 
különböző stresszforrások vizsgálatával igyekeztünk mind teljesebb képet alkotni vizsgált 
populációnkról.  

A kutatási módszer: A mintát a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi 
Intézetének 2006. évi Hungarostudy országos adatfelvétele szolgáltatta. A mintánkban csak 
azok a férfiak és nők szerepelnek, akik családi állapotukat tekintve elváltak, valamint első 
házasságban élnek. Az így kapott minta összesen 1637 főből áll. Kutatómunkánkban a 
keresztmetszeti epidemiológiai vizsgálat módszerét alkalmaztuk. 

Eredmények: Eredményeink szerint a munkahely és család összeegyeztetésének 
stressztényezője mind az elváltaknál, mind a házasságban élőknél megfigyelhető. A gyakran, 
nagyon gyakran előforduló konfliktus szinte azonos eredményt mutat mindkét csoportnál, míg 
a soha, elvétve leginkább a házasoknál fordul elő és a ritkán előforduló konfliktus az 
elváltakra jellemző. 

Fontos vizsgálati eredményként rajzolódott ki, hogy a munkahelyi stressz tényezői az 
elváltakra sokkal inkább jellemzőek, mint a házas emberekre. 

A munkahelyi elégedettség, biztonságérzet vizsgálatánál közel hasonló eredményt 
kaptunk a két csoport eredményeit tekintve. Viszont mindkét tényező vizsgálatánál 
megfigyelhető volt, hogy az elváltak nagyobb arányban jelölték be a „nem” kategóriát, 
vagyis, hogy nem elégedettek munkájukkal, és nem örülnek a biztos állásnak.  

A férfi nemi szerep stressz alskáláinak elemzésében megfigyelhető,  hogy eltérő stressz 
típusok jellemzőek a két csoportra, ugyanakkor az elváltak esetében több stresszforrás 
jelentkezett, mint a házasságban élőknél. Az elváltak között leginkább a nőknek való 
alárendeltség, az intellektuális kisebbségi érzés, valamint a fizikai gyengeség, míg a 
házasságban élőknél a teljesítési kudarc és az érzelemkifejezési deficit jelent nagyobb 
arányban stresszforrást. 

Vizsgálatunk kiterjedt az egyes változók korrelációjának elemzésére is. Eredményként 
azt figyelhetjük meg, hogy a házasságban élőkre sokkal több összefüggést találtunk az egyes 
stresszváltozók között, mint az elváltak esetében. Ennek magyarázata további kutatásokat 
igényel. 

Hipotézisünknek megfelelően megfigyelhető, hogy az elváltak között nagyobb a 
különböző stresszforrások előfordulásának gyakorisága, mint a házasságban élők között. 
Ennek egyrészt az lehet az oka, hogy e csoportra jellemző a társas támogatás hiánya. Ezt a 
kutatási eredményünk is alátámasztja, mivel a munkahelyi támogatás hiányának előfordulása 
az elváltaknál magasabb arányú volt, mint a házasságban élőknél. A keresztmetszeti 
vizsgálatból nem derül ki, hogy a magasabb stressz-szint az elváltak körében a válás 
következménye-e, vagy a magasabb stressz-szint vezet-e a váláshoz.  
 
Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Tudomány a Családért Egyesület OMFB-00701/2009 számú projektje támogatta. 
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Vizsgáltuk a Hungarostudy 2002 és 2006 alapján a négy családi állapot: az elvált (N=270 
ill. 254), az élettársi kapcsolat (N=215 ill.320), a magas házastársi stresszel jellemezhető rossz 
házasság (N=290 ill. 328, illetve az alacsony házastársi stresszel jellemezhető jó házasság 
(N=2132 ill. 2362) és az egészségi állapot mutatói közötti összefüggéseket. A 2002 -es 
adatbázis alapján mind a depresszió, mind a szorongás, a vitális kimerültség és az 
alvászavarok is a rossz házasságban élők körében volt a legmagasabb, szignifikánsan 
magasabb, mint a másik három csoportban. A 2006-os adatbázis alapján is hasonló 
eredményeket találtunk: a rossz házasságban élők depressziósabbak, jobban szoronganak, 
magasabb a társas stressz -szintjük még az elváltaknál is, alacsonyabb a jóllét pontszámuk, és 
gyakrabban fordul elő körükben az öngyilkossági gondolat. A rossz házasságban élők 11,1% -
a, az elváltak 9,8% -a, az élettársi kapcsolatban élők 7,7% -a, míg a jó házasságban élőknek 
csak 4%- a gondolt az elmúlt időszakban öngyilkosságra. Vizsgáltuk a vallás és a családi 
állapot összefüggéseit, és egy érdekes eredményre bukkantunk: a jó házasok szignifikánsan 
fontosabbnak tartják a vallást a mindennapi életvitelükben, mint az egyéb családi állapotban 
élők. Vizsgáltuk a betegnapok számát az egyes családi állapot kategóriákban, eredményeinket 
kontrolláltuk életkorra, végzettségre és nemre. Az elváltak és a rossz házasságban élők 
szignifikánsan gyakrabban voltak betegek az elmúlt évben (átlag 27,36 és 19,31), mint az 
élettársi kapcsolatban élők (13,4) és a jó házasságban élők (15,82). Az elváltak szignifikánsan 
több napot töltöttek kórházban (átlag 4,02), mint az élettársi kapcsolatban (1,66), vagy a jó 
házasságban élők (2,09), és ugyan nem szignifikáns mértékben, de a rossz házasságban 
élőknél is (2,53).  

Az utánkövetett adatbázisban vizsgáltuk a válást magyarázó tényezőket. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogy mely 2002-es változók befolyásolják a válás bekövetkezésének 
valószínűségét 2006 -ra. Tehát függő változóként a 2006 -os családi állapot szerepelt (elvált, 
egyedül él vs. házas és házastársával együtt él), független változókként, pedig azokat a 2002 -
ben mért változókat léptettük be, melyek összefüggést mutattak az elvált családi állapottal, 
illetve, melyekről a szakirodalom alapján feltételeztük, hogy összefüggésben állnak a válással. 
Első lépésben a demográfiai változók szerepeltek (életkor, végzettség, nem), majd a 2002 -ben 
mért házastársi stressz, és végül egyesével léptettük be a szubjektív anyagi helyzet -, kötődés-, 
gyerekek száma-, elváltak-e a szülők-, és a szubjektív egészségi állapot változókat. A 
végzettség és a magas házastársi stressz jelezte előre szignifikáns mértékben a válás 
bekövetkezését. Egy rossz házasságban élő nőnek/férfinak 4 -szer nagyobb az esélye, hogy a 
következő években elválik, mint jó házasságban élő nő/férfi társának. A magas iskolai 
végzettséggel (diplomával) rendelkezők szintén nagyobb valószínűséggel váltak, mint 
diploma nélküli társaik.  

Konklúzió: a válások számának csökkentése érdekében a házastársi kapcsolat 
minőségének ápolására érdemes figyelmet szentelni, és mivel a jó házastársi kapcsolat 
érzelmi intelligencia, kommunikációs készségek, konfliktusmegoldó készségek függvénye is, 
ezeknek a készségeknek a fejlesztését már óvodás-, iskoláskorban érdemes elkezdeni.  
 
Köszönetnyilvánítás 
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A kutatás célja:  Mivel a házasságok több mint fele válással  végződik, és a család 
minősége, a családi állapot, a párkapcsolati problémák, a gyerekekkel való kapcsolat 
befolyásolja a résztvevők, a családtagok életminőségét, lelkiállapotát, ezen keresztül a 
mentális és fiziológiai állapotukat, természetes a feltételezés, hogy a jelenségnek gazdasági 
vonatkozásai is vannak. Célunk az volt, hogy a nemzetközi szakirodalom áttekintésével és a 
saját elemzéseink felhasználásával megbecsüljük a válások nemzetgazdasági 
következményeit, költségeit. Mindemellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a 
családi állapot, a válás elsősorban nem anyagi kérdés kell, hogy legyen.  

A kutatás, elemzés módja:  A válások gazdasági hatásainak a becslésére először a 
kapcsolódó irodalmat tekintettük át. Sajnálatos módon igen csekély az ala pos, kidolgozott 
tanulmány ebben a kérdésben, elsősorban a kérdés összetettsége miatt.  Emellett áttekintettük 
a Hungarostudy felmérés alapján rendelkezésünkre álló, a családi állapottal, válással 
összefüggő mutatókat, és megnéztük, melyek azok, amelyek valamilyen gazdasági hatással 
járnak a társadalom számára, mint a betegnapok száma, munkaképtelen napok száma, kórházi 
napok száma, önkárosító magatartásformák. 

Eredmények: A válás gazdasági hatásairól készült amerikai tanulmányok megpróbálják 
a jelenség hatását minden területen számszerűsíteni. Ennek nehézségét mutatják az igen eltérő 
eredmények. Az elérhető, részletes tanulmányok ebben a témában legalább 33 és 112 milliárd 
dollárra teszik az USA éves veszteségeit a válások következtében. Bár az egyszerű átszámítás 
a hazai GDP alapján sok kérdést vet fel –  eltérő szociális rendszer, egészségügyi rendszer, 
eltérő összetétele a népességnek –, de mivel az eredeti számítások is sok bizonytalansági 
tényezőt tartalmaznak, ezért becslésre ezek az adatok felhasználhatók. Ez alapján 
Magyarország éves vesztesége legalább 60-200 milliárd forint közé esik éves szinten. 

A Hungarostudy felmérés adatai alapján megállapítható, hogy a válásnak a következő 
tényezőkön keresztül van –  negatív – gazdasági hatása: több betegnap, munkaképtelen napok 
száma, több kórházban eltöltött nap, önkárosító magatartásformák nagyobb aránya, mentális 
problémák (depresszió, szorongás) gyakoribb előfordulása, családtámogatási rendszer extra 
költségei. Az adataink alapján becsülhető, a válás következményeivel összekapcsolható 
költségek megközelítik a 100 milliárd forintot. 

A munkahely és család közti konfliktusok szerepét is fontos megemlíteni. A munkahelyi 
kötelezettségek és a család összeegyeztethetőségének problémaköre olyan stresszforrás, 
amely gyakran a családok felbomlását eredményezi, miközben rontja a munkahelyi 
hatékonyságot is. 

Összefoglalás: Az áttekintés és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy 
bár a pontosabb becsléshez más, részletesebb, a gazdasággal összefüggő kérdésekre 
koncentráló adatok összegyűjtésére lenne szükség, ám a válás, mint társadalmi költség 
jelentősége nyilvánvaló. Ez egyrészt a további, erre koncentráló kutatásokat, valamint a 
válások arányának csökkentését célzó programokat tesz szükségessé.  

 
Köszönetnyilvánítás 
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30 éves szexuálpszichológiai munkám során sokan kerestek fel egyéni és párterápiás 
valamint meddőségi problémákkal. Visszatekintve a történésekre, meg kell állapítsam, hogy 
azok esetében sikerült véglegesen rendezni a problémákat, akik megértették, hogy az 
erkölcsös út választása és Isten segítségének kérése a megoldás.  

Napjainkban divattá vált az együttélés házasság nélkül. Sok esetben küzdenek az ilyen 
kapcsolatban élő párok a gyermekáldás elmaradásával. Számtalan esetben megfogant a nő, 
miután szentségi házasságot kötöttek!  

Sok nő panaszkodik az orgazmus-élmény hiányára. Ezekben az esetekben sokszor 
kiderült, hogy korán kezdték a nemi életet, nem szerelemből történt az első együttlét, hanem 
gyakran kíváncsiságból, vagy azért, nehogy „megszólják” a környezetében, hogy 18 éves en 
még szűz. Többször előfordult, hogy miután sikerült meggyőzni ezeket a lányokat, hogy ne 
létesítsenek többé szexuális kapcsolatot mással, csak olyan férfivel, aki legalább megkérte a 
kezüket, sikerült elérniük az orgazmust minden különösebb nehézség nélkül. 

Amerikában az a divat, hogy szüzességi gyűrűt ajándékoz az apa a lányának, egy bál 
keretében. Egyre többen hordják ezt a gyűrűt. A szüzesség akkora érték lett, hogy az 
interneten árulják az első éjszaka jogát a szegényebb családok lányai.  

A szexualitás már mindennapi téma a médiában, biztos nézettséget és eladott 
példányszámot jelent az ezzel foglalkozó riport. Nem is beszélve az internet adta 
lehetőségekről! Az emberek ingerküszöbe annyira megemelkedett, hogy a hagyományos, 
normálisnak tekintett szexualitás már nem kielégítő sokak számára. Kevesen jöttek még rá, 
hogy nem a fizikai élményszint bővítésével találnak erre megoldást, hanem az intimitás 
növelésével juthatnak közelebb a transzcendens élményhez, amely valójában hiányzik.  

 
Köszönetnyilvánítás 
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A serdülőkor átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, amiben különböző biológiai 
változásokon keresztül kezdődik meg a nemi érés.  

Napjainkban a serdülőket sokkal több szexuális inger éri, mint a múltban, melynek 
következtében nem csak az érdeklődésükre hat serkentőleg, hanem meggyorsítja a nemi 
érésüket is (Bordás, 1999). Lux (2006) szerint a biológiai akceleráció miatt ma az első 
menstruációnak a bekövetkezése 12,4 év. A mai fiatalok korábban kezdik el az aktív szexuális 
életet, mint néhány évvel ezelőtt. Ugyanakkor a nemi érettség többnyire viszonylag független 
a szellemi és pszichológiai érettségtől.  A családi körülmények, a csoportnormák, életkori és a 
nemi normák is a lelki érettséget befolyásoló tényezőként hatnak (Vikár, 1999).  

Huszta és Paulik (1995) szerint a házasság előtti szexuális élet elkezdése több 
problémával járhat együtt, mint például a fogamzásgátlás problémája, kényszerházasságok 
növekedése, nemi betegségek terjedése és nem utolsó sorban a tudatos gyermekvállalás 
kérdése. A túl korai szexuális élet elkezdése negatívan hathat a későbbi párkapcsolatokra. 
Pikó (2009) átteszi a hangsúlyt a rizikómagatartásról és a középpontba a projektív tényezők  
megerősítését helyezi. Jessor (1993) által leírt modellben a magatartás szinten a sport, a 
kreatív közösségek, a társas támasz és a vallásosság projektív tényezőként működhetnek. 
Mahoney (1999) kutatásából arra következtetett, hogy a vallásosság negatívan  korrelál a 
házasság előtti szexualitással valamint a gondolkodási és viselkedési folyamatokkal, amelyek 
a szexualitáshoz vezetnek. 

A jelen vizsgálatban arra keresem a választ, hogy az egyházi iskolába járó 14 -17 éves 
diákok a társas hatás, a média és az egyház által diktált szabályok értelmében hogyan 
viszonyulnak a szexualitáshoz, rendelkeznek -e szexuális tapasztalattal. Ennek függvényében 
megvizsgálom a vallásos kétely mértékét, az istenkép odatartozás és jóság dimenzióját, társas 
hatás összefüggését a szexuális tapasztalatokkal és a problémákkal való megküzdéssel.  
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A szabadszerelem abban a formában, ahogyan a XX -XXI. században feltűnik, ismeretlen 
a Bibliában. Ez két okra vezethető vissza: egyik a Biblia patriarchális társadalmi háttere, 
másrészt a Bibliai teremtéstörténet és az abban megfogalmazódó isteni cél a nemiséggel 
kapcsolatban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szexualitásra a Biblia negatívan tekintene, 
vagy azt, hogy nem realisztikusan mutatná be az emberi élet ezen részének valóságát.  

A társadalmi háttér különösen tetten érhető azokból a törvényekből, melyek a Tórában a 
házasság intézményét szabályozták. Ezek egyrészt egy férfi (apa, testvér vagy férj) 
gondoskodásába helyezik a nőt, másrészt szabályozzák a felelősség átvitelének módjait 
(5Móz 22:13-29). 

A teremtéstörténet szerint az emberi lények a kapcsolatokat ápoló Isten képére 
teremtettek, arra tervezve, hogy élvezzék az intim kapcsolatokat (1Móz 1:26 -27, Mt 22:37-39; 
1Jn 4:11-12). Úgy teremtettek, hogy szívből jövő vágyuk és vágyódásuk  legyen egymás iránt 
fizikailag, szexuálisan, érzelmileg, pszichológiailag és lelkileg (1Móz 2:23 -25; Péld 5:18 -19; 
Én 2:16-17; 4:9). 

A Biblia az embert holisztikus alapon mutatja be, ahol nem különül el a test és a lélek 
etikai vonatkozásban sem (1Móz 2:27; Zsoltár 32:2 -5; 1Thessz 5:23). Mind az Ó - mind az 
Újszövetség a szexualitást egyértelműen Isten értékes ajándékaként ismeri el, amit hálával 
kell fogadni és szabadon élvezni a házassági kapcsolatban (1Móz 1:24 -25; Péld 5:15 -19; Én 
2:16; 4:16-5:1; 1Kor 7:1-5). A házasság azonban, mint a szexuális kapcsolat helye, 
nélkülözhetetlen része a Biblia tanításának. 

A szexualitás más formáinak megítélése is ennek szempontjából történik. (2Móz 20:14, 
3Móz 18:22–23, 29; 20:13; Mt 5:27–28; 1Kor 6:9; 1Tim 1:10; Róma 1:20–32) 
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Az Antióchia közösségépítő, missziós mozgalom, célja a 16 -24 év közötti fiatalok 
meghívása és befogadása abba a Krisztus központú közösségbe, amely plébániákon működik. 
(Jelenleg 20 ilyen közösség van Magyarországon.) Az Antióchia rendszerét a II. Vatikáni 
Zsinat után, a 60 -as években, a Notre Dame Katolikus Egyetemen dolgozták ki az Egyesült 
Államokban. A keresztény hátterű fiatalok mellett különösen alkalmas ez a közösségi forma a 
peremre szorult vagy eltávolodott fiatalok meghívására az Egyházba. Abban az életkorban 
szólítja meg a fiatalokat, amikor a szülői háttértől egyre inkább eltávolodnak, és keresik a 
saját útjukat. Lehetősége és hatékonysága éppen ezért óriási, hiszen ezekben az években 
születik meg a legtöbb döntés a felnőtt élet kialakításával kapcsolatban: pályaválasztás, 
istenhit, párválasztás, társas kapcsolatok, az értékrend megszilárdulása, stb. 

Család. A közösségekben egy vagy két házaspár is jelen van. Az ő szerepük nem csak a 
közösség támogatása, és több annál is, hogy felnőtt férfi és női szerep -modellt biztosítsanak. 
A családegyház mintájára megnyitják szívüket és otthonukat a fiatalok számára. A 
közösségben tanúságot tesznek egymás iránti elkötelezettségükről és bensőséges szeretet -
kapcsolatukról. Ez a tanúságtétel, és a házasság szentsége olyan dimenziót ad a közösségnek, 
amely mással nem pótolható. Életük példája sok törött családból érkező fiatalnak kínál 
követendő utat saját családi életük kialakításához. 

Nemiség. Szerelem, párkeresés, párkapcsolatok – ezek központi témák ebben az 
életkorban. Az Antióchia közösségekben a keresztény erkölcs és tanítás normáinak 
felvállalása és kimondása iránymutató és értékmegőrző. Történik ez a találkozók 
tanúságtételeiben, a fiatalok egymás közötti és a házaspárokkal, helyi atyákkal folytatott 
beszélgetéseiben. A tanúságtételek őszinte és hiteles szavai mélyen hatnak arra is, aki 
megnyílik a többiek előtt, és azokra is, akik hallgatják, és a tanulságokat beépítik saját 
életükbe. Különösen fontos dimenziója a közösségnek, hogy a fiatalok gyakran a 
közösségből, hasonló értékrend mentén választanak társat. 

Társadalom. Az Antióchia intenzív közösségi életet kínál, és a fiatalok aktivitására épít. 
Akkor működik igazán, ha mindenki elkötelezi magát a közösség mellett, és saját karizmája 
szerint szolgálja. A heti találkozók, az un. Antióchia Hétvégék sokféle kompetencia 
kibontakoztatására adnak módot, pl.: kapcsolatépítés, szervezés, találkozók vezetése, 
előadások megtartása, csoportvezetés, stb. Ezek a képességek később más egyházi 
tevékenységben, munkahelyen, társadalmi feladatokban is jól hasznosíthatók.  

 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönet a sok ezer fiatalnak, akik a magyar Antióchia eddigi 16 éve alatt apostolai voltak 
ennek a missziónak. Köszönet a befogadó plébános atyáknak, akik ezzel is támogatják a helyi 
Egyház ifjúsági életét. Köszönet az Antióchia házaspárjainak a mindennapi hűséges 
gondoskodásért. 
 
Irodalom 
Pirola, Teresa., A vonakodó próféta, 2009. Equinter, Budapest 
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TISZTA SZERELEM PROGRAM 
 

Orosz Árpád - Oroszné Balogh Mária 
 

Pécsi Néri Szent Fülöp Antióchia  
7635 Pécs, Gólya dűlő 54. E-mail: obmaria@freemail.hu 

 
 

Előzmények: 
Négy éve vagyunk Pécsett a Néri Szent Fülöp Antióchia közösség szülőpárja. A 

fiatalokkal, köztük négy saját középiskolás gyermekünkkel foglalkozva szembesültünk azzal 
az elemi igénnyel, hogy a párválasztás, a párkapcsolatok témájával foglalkozzunk valamilyen 
szervezett formában is. Először egy nyújtott hétvégére állítottunk össze a fiatalok számára egy 
programot a párkapcsolatok, párválasztás, házasság, szexualitás, tisztaság témakörében, majd  
átdolgoztuk egy naposra, más közösségek fiataljai számára is. Eddig 13 alkalommal tarthattuk 
meg, alkalmanként 15-40 fiatal számára.  

Nem vagyunk profi előadók, de mérnökként és jogászként mindketten emberekkel 
foglalkozunk, és mindketten rendelkezünk felsőoktatásban szerzett oktatási gyakorlattal. 
Közel 30 éve élünk boldog házasságban, 23 éve bekapcsolódtunk, és 18 éve előadóként 
dolgozunk a Házas Hétvégés lelkiségben, és a témában sok szakirodalom is segítségünkre 
volt. 

 
A programról: 

A programot a keresztény értékrend talaján 15 -25 év közötti fiatalok számára készítettük. 
(15 év alatt túl ártatlanok, 25 év fölötti egyedülállóknál már túl sok a személyes sérülés.) A 
bevezetőink tanítási részből, és tanúságtevő részekből állnak. A témában az elején a nemek 
közötti különbségek tudatosításával indulunk, ezután a párkapcsolatot, majd a házasság 
értelmét és célját vesszük nagyító alá. Tisztázunk néhány fontos fogalmat, mint a szeretet, 
önajándékozás, elfogadás, szabadság, végül következik a szexualitás, annak helye, értelme, 
célja a kapcsolatban. A bevezetőink után az egyes kérdéseket a fiataloknak kell körbejárniuk 
egyénileg és kiscsoportos munkában. Jó, ha az őszinte megnyílás érdekében a fiatalok ismerik 
egymást.  

A szexualitás Isten ajándéka a számunkra. Igyekszünk azt tudatosítani, hogy Isten és az 
Egyház a parancsolataival, tanításával azt annak teljességében szeretné nekünk ajándékozni, 
szemben a világ hamis kínálatával, ami a testiségben kimerül. Azt szeretnénk elérni, hogy a 
fiatalok a szexualitásukat belső indíttatásból, személyes meggyőződésből, örömmel akarják 
Isten álma szerint megélni, és ne parancsteljesítésként fogcsikorgatva.  

Az utolsó, csoportos, külön a fiúkkal és a lányokkal tartott beszélgetésben sort kerítünk 
kényes témákra is. Itt van lehetőség kötetlen beszélgetésre.  

 
Tapasztalatok: 

A részt vevő fiatalok általában nyitottak a nemiség Isten álma szerinti megélésére. Volt, 
ahol nyíltan megkérdőjelezték a tisztaságról való elmélkedés időszerűségét, de a program 
végére sikerült egyetértésre jutni.  

Minden alkalommal kiemelték a fiatalok annak a fontosságát, hogy 
 házaspártól hallhattak erről a témáról, 
 személyes példákat hallhattak, és betekintést engedtünk az életünkbe,  
 közérthetően, a realitásokat figyelembe véve hallhattak erről a témáról,  
 fontos kérdéseket végig kellett személyesen gondolniuk  
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SZEXUÁLIS NEVELÉS AZ EGYHÁZBAN 
Javaslat egy olyan program megszervezésére, amely mentorolja a szülőket abban, hogy 

tinédzser gyermekeikkel nyílt párbeszédet folytassanak szexuális kérdésekben  
 

Árvai Pálma 
 

Hetednapi Adventista Egyház, Tiszavidéki Egyházterület  
4029 Debrecen, Fazekas M. u. 7. E-mail: tet@adventista.hu; arvaipalma@gmail.com 

 
 

Az emberi fejlődés egyik legdinamikusabb szakasza a serdülőkor. Ebben az időszakban 
több síkon történik változás a tinédzser szervezetében, így ezek eredményeképpen a 
szexualitás kérdése égető problémává válik a legtöbb serdülőkorú fiatal számára. Bár ez egy 
természetes fejlődési folyamat része, a serdülőt sebezhetővé teheti ezen a területen. Kutatások 
igazolták, hogy az emberi szexualitás gyakorlásában nem az endokrin működése a 
legmeghatározóbb, hanem a társadalmi szabályozás: Regnerus (2007).  A szexuális 
viselkedést tehát tanulás révén sajátítjuk el. 

Manapság különböző források állnak a fiatalok rendelkezésére, melyek segítségével 
információkat szerezhetnek, megtanulhatják a szexuális viselkedést. Ilyenek az internet, a 
tévé, a nyomtatott média, a barátok köre, az iskola és utolsó sorban a szülők. Bár a kutatások 
alapján kimutatták, hogy a legfontosabb nevelési forrásnak a szülőnek kellene lennie,  a 
gyakorlat, ahogy a felsorolásból is kitűnt, mást mutat. Ennek megváltoztatását célozza a 
javasolt program, amely 11-15 éves korú gyerekeket nevelő, egyházi közegben élő szülőknek 
kíván segítséget nyújtani ebben a feladatban.  

A program kidolgozásában elsődleges szempont a serdülők életkori sajátosságainak 
figyelembe vétele, befolyásoló tényezők voltak továbbá a szexualitás kérdésének kényes 
mivolta és a szülők előtt tornyosuló kihívások. A tervezett mentori program két fő részből áll: 
egy megosztott, közösségi részből, ahol a csoportmunka kerülne előtérbe, 60 perces 
alkalmakkal, illetve egy egyéni, személyes részből, ahol a csoportfoglalkozásokon szerzett 
információval a szülők lépéseket tehetnek – egyéni motivációnak megfelelően –  a serdülőkorú 
gyermekeikkel folytatott párbeszéd eredményesebbé tételében. Az alkalmak egy általam 
kidolgozott sémát követnek, lehetőséget teremtve arra, hogy igazi mentori kapcsolat alakuljon 
ki a mentorok és a tanulni vágyó szülők között. A javasolt mentori program nem csak eg y 
felületes információátadást jelentene, hanem alapjaiban megmozgatná a serdülő-szülő 
kapcsolatot, amely nem csak a szexualitás terén, hanem más területeken is előnyt jelentene.  

 
Irodalom 
Eyre L., Eyre R, 1998. How to Talk to Your Child About Sex. Golden Books, New York. 
Flowers K., Flowers R, 2004. Human Sexuality: Sharing the Wonder of God’s Good Gift with 

Your Children. Department of Family Ministries, Silver Spring, MD. 
Regnerus M. D., 2007. Forbidden Fruit, Sex & Religion in the Lives of American Teenagers. 

Oxford University Press, New York, NY. 



 32 

INTERAKTÍV KALANDTÚRA TINÉDZSER ORSZÁGBAN 
 

Iskolai személyiség építő és életvezetési prevenciós program tizenévesek részére  
 

Jánosi Ferenc 
 

E-mail: iskolamisszio@gmail.com 

 
 

Program rövid bemutatása: Munkatársaimmal 10 éve rendszeresen tartunk interaktív 
előadásokat 7 -13. osztályos diákok részére iskolai prevenciós programommal. A problémák 
az egész országban hasonlóak: önismereti problémák, kapcsolati problémák, agresszivitás, 
családi problémák, devianciák, kábítószerek, reménytelenség stb.  

Mindannyian naponta szembesülünk, hogy milyen változások 
történtek  az elmúlt időszakban, az országunkban, a társadalmunk 
életében és a családokban, ezek a változások komoly hatással vannak  a 
családokra és az ott nevelkedő gyermekekre és tizenévesekre is. A 
társadalomban a gazdasági válság mellett  erkölcsi és szellemi válsággal 
is találkozzunk.  A fiatalok élete egyre kilátástalanabbá és 
reménytelenebbé vált, és a bennük lévő feszültségek levezetésére egyre 
kevesebb eszközük  maradt. A híradásokban egyre többször hallunk 
olyan híreket, amelyeket eddig csak külföldről halottunk, pl. 
tizenévesek brutálisan bántalmazták társaikat vagy tanáraikat, szüleiket 

és testvéreiket, élet ellenes bűncselekmények elkövetésében fiatalok vagy gyerekkorúak 
vesznek részt. Válás, abortusz, felelőtlen szexualitás és SZ.T.B. ez mind tinédzser ország 
lakóinak problémái.   

Munkatársainkkal elhatároztuk, hogy amit lehetőségeink engedik, azt meg akarjuk tenni 
ezeknek a társadalmi és globális folyamatoknak az ellensúlyozására és megváltoztatására. 
Ezért odaszánjuk időnket, képességeinket, szakmai tapasztalatunkat, szívünket és hitünket a 
felnövekvő nemzedék bátorítására, hogy minél több fiatal életére hatással lehessünk. 
Beszélhessünk velük életükben lévő problémákról és azok megoldási alternatíváiról.  

Programunk célkitűzései:  
5. Diákok személyiségének és önismeretének fejlesztése, amely segítségével énképük 

erősödik és társaikkal való kapcsolatuk is jobb lesz 
6. Holisztikus egészség szemlélet megismertetése a diákokkal: testi, lelki egészség 
7. Konstruktív életvezetés, a probléma megoldó készség fejlesztése, stressz és agresszió 

kezelés  
A program témakörei: Énkép, önismeret, életgazda blokk, kapcsolataink, barátság, 

szerelem, szexualitás, Sz.T.B., családi életre  felkészülés, devianciák, szenvedélybetegségek, 
kábítószerek, tanulás segítő modul. Egy modul min 2x45 perc, de igény szerint több is lehet.  

A program erősségei: Interaktivitás, személyesség és megoldás -központúság, hitelesség,   
fiatalos előadói gárda ill. multimédiás segédanyagok használata  

Program eredménye: Eddig közel 10.000 diák vett részt benne az ország általános és 
középiskolás diákjai közül. 

Az iskolákban tanuló diákokkal saját környezetükben, az iskolai tanórákon vagy iskolán 
kívüli tevékenységeken keresztül pl. beszélgetős klubokon, film klubokon ismerkedünk meg. 
A diákok hiteles és működő válaszokat ismerhetnek meg az életük fontos kérdéseivel 
kapcsolatban. Az eredmények hosszútávon jelentkeznek.  
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NEMHEZ KÖTHETŐ VISELKEDÉSMINTÁK, SZIMBÓLUMOK MEGJELENÉSE 
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK KÖRÉBEN 

 
Rostás Rita 

 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Romológiai és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézet  

2600 Vác, Konstantin tér 1-5. E-mail: rostas@avkf.hu 
 
 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanítójelöltjei körében végzett felmérések alapján 
ismertetem, hogy milyen szimbólumok elevenednek meg hallgatóinkban a tanítószereppel 
kapcsolatban, eközben a konferencia központi témáinak, a családnak, a nemiségnek, 
megfelelően megvizsgálom, hogy a bennük élő képek mennyiben tekinthetők nemhez kötött 
sztereotípiáknak, és ennek mennyiben vannak családi vonatkozásai.  

A nemi sztereotípiák természetesen viselkedésünket is áthatják, s azt próbáltuk 
szakdolgozóimmal közösen megvizsgálni, hogy van -e különbség az iskolában, a tanítási 
órákon a pedagógusok fiúk és lányok felé irányuló kommunikációjában. Vizsgálati 
eredményeink mutatják, hogy tapasztalhatunk ilyen eltéréseket: öntudatlanul is különbözően 
kezeljük a gyereket, mást várunk el, mást jutalmazunk a fiúk és  a lányok esetében. Ez is 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekek nem egyformán ítélik meg az iskolai létüket. Fiúk és 
lányok egyaránt azt mondják, könnyebb a lányoknak az iskolában, bár a tantermet a fiúk 
uralják, ők részesülnek több dicséretben (Rostás és Fodorné 2003; Tibélyné 2005).  

Diákok és pedagógusok bölcsességképének összehasonlító elemzése közben is 
bukkantam érdekes tényre a nemek és az iskola vonatkozásában. A bölcs fogalma vizsgálatom 
szerint csak addig hordoz nemi különbséget, amíg híres emberek megnevezését kérjük. 
Személyes körben nem tolódik el egyik nem javára sem az arány. Lehet, hogy ez összefügg 
azzal a szomorú ténnyel, hogy a gyereknevelésből a férfiak kiszorulnak? A vizsgálat másik 
ideköthető eredménye a tanári hivatásnak a megítélése, ami a 4. és 6. osztályos vizsgálati 
alanyok között szignifikáns eltérést mutat (Rostás 2006). 

Nehéz helyzetben vannak gyermekeink a felbomló, egyszülős családokban, a férfi mintát 
nélkülöző tanártársadalomban. A fiúk iskolai beilleszkedését nehezítheti, ha  kevésbé fogadják 
el, tekintik követendő mintának a társadalmi normákat közvetítő személyt.  

Nem tartom követendő célnak, hogy kerüljük a nemi sztereotípiák megnyilvánulásait az 
óvodákban, iskolákban, de úgy vélem, fontos felhívni a figyelmet tanári viselkedésünk, 
kommunikációnk rejtett elemeire. 

 
Irodalom 
Rostás R., Fodorné Bajor B., 2003. „…Könnyebb a lányoknak mert a fiúk elevennek 

születnek” Új Pedagógia Szemle LIII. évfolyam 2003. december, 95–106.   
Tibélyné Pacsai K., 2005. Fiúk–lányok esélyek és különbségek a tanórán. Kiadatlan 

szakdolgozat, Szent István Egyetem GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő.  
Rostás R., 2006. Diákok és pedagógusok bölcsességképének összehasonlító elemzése 

Kiadatlan doktori értekezés, Debreceni Egyetem BTK, Debrecen.  
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MÉCS CSALÁDKÖZÖSSÉGEK 
  

Fejérdy András 
  

MÉCS Családközösségek 
E-mail: info@mecs.org.hu 

 
  

A MÉCS Családközösségek plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő 
házaspárokból álló csoportok. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a 
közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben 
élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban. 

A MÉCS egyrészt szentírási jelkép, másrészt a csoportbeszélgetések felépítéséből adódó 
betűszó. Josef Cardijn bíboros „Láss –  Ítélj –  Cselekedj” módszere alapján a beszélgetések 
három fő részre tagolhatók: 

Megfigyelés – egyéni, személyes tapasztalatok, élmények  
Értékelés  – a felvetődő problémák értékelése a krisztusi tanítás fényében  
Cselekvés – elhatározások megfogalmazása. 
A MÉCS családközösségek havonta egy-két alkalommal, templomi közösségi 

helyiségben vagy a családoknál találkoznak. Egy csoportot általában hat -nyolc házaspár alkot; 
a beszélgetéseken lehetőleg pap is jelen van. Minden MÉCS közösségnek rendelkezésére 
állnak a MÉCS évről évre kidolgozott beszélgetési anyagai. Fontos, hogy a közösségek az 
Egyház megújuló életének színterei lehessenek, hogy a beszélgetések eredménye a 
házaspárok, a közösség, a plébánia és az Egyház egységét szolgálja. Ehhez egyrészt komoly 
segítséget, másrészt a szükséges iránymutatást biztosítják a MÉCS beszélgetési anyagok. A 
külön-külön működő MÉCS családközösségek az év során néhány alkalommal találkoznak 
egymással (nagyböjti lelki nap, évnyitó és évzáró alkalmak, lelkigyakorlatok).  

Magyarországon az első MÉCS házasközösségek a Keresztény Családközösségek 
Nemzetközi Szervezete (ICCFM: International Confederation of Christian Family 
Movements) európai vezető házaspárja kezdeményezésére, Bíró László családreferens püspök 
támogatásával 1996-ban indultak. 2010-ben több mint száz MÉCS közösség működik 
országszerte. 

A közösségi élet eredményeként a házaspárok hite mélyül; erősödnek a házasságok, 
boldogabbá válik a családi élet. A házaspárok között tartós barátságok alakulnak ki. A 
házascsoportok jelenléte erősíti a plébániai közösséget, és a házaspárok a társadalomban is 
könnyebben és tudatosabban találják és állják meg helyüket.  
1999 óta a MÉCS Családközösségek házaspárok, fiatalok, fiatal párok, egyéni résztvevők, sőt 
papok, szerzetesek számára is rendszeresen szerveznek lelkigyakorlatos programokat.  

A MÉCS Napok a Marriage Encounter alapítója, Gabriel Calvo atya eredeti 
programsorozatát (F.I.R.E.S.) nyújtják a magyar családoknak. Valamennyi MÉCS program 
célja az, hogy a résztvevők –  témavezetők személyes tanúságtételei és kérdések alapján –  
őszintébb kapcsolatba kerüljenek önmagukkal, egymással és Istennel. E programokon 
nemcsak a MÉCS Családközösségekhez tartozó házaspárok és családtagjaik vehetnek részt, 
hanem minden érdeklődő. 
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FOKOLÁRE MOZGALOM ÉS AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM BEMUTATÁSA 
 

Gőbelné Pem Teréz, Gőbel László 
 

Új Család Mozgalom magyarországi felelősei  
E-mail: gobel.teri@fokolare.hu, gobel.laszlo@fokolare.hu 

 
 
A Fokoláre Mozgalom bemutatása 

Alapítója Chiara Lubich, aki 1920-ban született az észak-olaszországi kisvárosban, 
Trentóban.  

A II. világháború alatt a gyűlölet, az erőszak közepette saját és első társnői életébe elemi 
erővel robbant be az evangélium újrafelfedezése, amely forradalmasította egyéni és közösségi 
életüket egyaránt. Megértették, hogy Isten a Szeretet és azt is, hogy ezt a mindennapokban 
kell megélni, tettekké váltani. Küldetésüknek tartották, hogy ezt az üzenetet és életet elvigyék 
minden embernek, bármilyen fajhoz, valláshoz vagy kultúrához tartozik. A “Legyenek 
mindnyájan egy” evangéliumi mondat mögött Chiara megsejtette az egyetemes testvériség 
tervét, és erre tette fel életét társnőivel együtt, amelyből egy lelki és társadalmi megújulási 
mozgalom született.  

Az első kis csoport hamarosan meghódította először Olaszországot, majd Európában és 
az egész világon elterjedt, 182 országban. A legkülönbözőbb foglalkozásúak, társadalmi 
rétegekhez tartozók, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek, különböző vallású vagy nem 
vallásos meggyőződésű emberek kötelezték el magukat benne, hogy egy szolidárisabb, 
egyesült világ magját alkossák. 

 
Az Új Család Mozgalom bemutatása 

A Fokoláre Mozgalomban több széles hatósugarú tömegmozgalom is működik, egyik 
ezek közül az Új Család Mozgalom, melyet 1967 -ben alapított Chiara Lubich. A családok 
világában fejti ki tevékenységét. Elsődleges célja, hogy segítse megélni a kölcsönös szeretetet 
a családon belül és a család természetes közegében, a rokonságban, a baráti és ismerősi 
körben. A házaspár között napról napra megélt egység komoly hatást gyakorol gyermekeikre , 
kihat a generációk közötti kapcsolatra, és a társadalomra. 

Főbb tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:  
 Jegyesek és fiatal házaspárok képzése saját hazájukban és a Fokoláre Mozgalom 

nemzetközi képzési központjában 
 Fiataloknak, együttjáróknak fórumbeszélgetések a tisztaságról  
 Spontán vagyonközösség előmozdítása a családok között a felesleg közösbe tételével a 

szegények javára, akik saját hazájukban vagy más országokban élnek  
 Családtagokon kívüli személyek, elsősorban a nehéz helyzetben levők befogadá sa, 

örökbefogadás, nevelőszülőség vállalása, távtámogatás 
 Az emberi élet szolgálata: az anyaság vállalásának elősegítése, a természetes 

családtervezési módszerek terjesztése, idősekkel és betegekkel való törődés  
 A családok értékeinek megjelentetése a médiában 
 A család szolgálatában álló civil, társadalmi és egyházi intézményekkel való 

együttműködés 
 Családcsoport animátorok képzése 
 Nemzetközi kongresszusok: világméretű szinten kerülnek kicserélésre a megélt 

tapasztalatok 
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E.N.D. KATOLIKUS HÁZASTÁRSI MOZGALOM 
  

Pellet Philippe, Horváth Gergő  
  

E-mail: philippe.pellet@invitel.hu 
E-mail: gergo@tve.hu 

 
 

Az E.N.D. (Equipes Notre-Dame, magyarul Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére) 
Katolikus Házastársi Mozgalom az 1930-as évek végén Franciaországban abból a 
felismerésből született, hogy házasságban, különösen keresztény házasságban élni nem 
könnyű dolog. Hiszen amilyen nagy a kegyelmi ajándék, amelyet a házaspárok házasságuk 
szentségében kaptak, olyan nagy a missziójuk is: jelként állni a világban, kettőjük szerelme, 
szeretete által megmutatni, átragyogtatni valamit Isten szeretetéből. Bizony, ez néha nagyon 
messze van a hétköznapok valóságától, főleg, amikor a házasság szentsége és intézménye 
megannyi támadásnak van kitéve. 

A kezdeményező házaspárok úgy gondolták, ha nehézségeiket, kérdéseiket, gondjaikat és 
örömeiket egyaránt megosztják egymással; ha közösen elmélkednek a házasságról; s ha olyan 
közösséget alkotnak, amelyben egymást segítve megtapasztalhatják az igazi felebaráti 
szeretetet, könnyebben haladhatnak az életszentség útján. Csak egy ilyen közösség adhat 
segítséget ahhoz, hogy házasságuk szentségét a lehető legteljesebben meg tudják élni.  

A Mária oltalma alá helyezett END csoportok 4 -6 házaspárból és egy kísérő papból 
állnak, s havonta találkoznak egymás otthonában. A találkozók során együtt étkeznek, 
megosztják egymással életük fontos eseményeit, közösen imádkoznak, s csoportosan 
dolgozzák fel a találkozók gerincét adó, a házasság gyakorlati oldalához kapcsolódó témákat 
(ami egyaránt lehet a bizalom, kommunikáció, konfliktuskezelés, megbocsátás, 
gyermeknevelés, közelség-távolság a házasságban, a tágabb családhoz fűződő viszony, 
fogyasztói társadalom és evangéliumi szegénység, a család zártsága és nyitottsága, hűség 
stb.). A konkrét tapasztalatok, élmények és ötletek megosztásán túl a témák feldolgozása 
magasabb, spirituálisabb szinten is történik – ennek biztosítéka a csoportban tagként 
résztvevő baráti pap, aki segít, hogy a csoport tulajdonképpeni célját ne veszítse szem elől, s 
hogy az összejövetelek ne váljanak öncélúvá, a megosztások és témafeldolgozások pedig üres 
fecsegéssé. 

A mozgalomnak van egy sajátos kidolgozott pedagógiája is, amely segíti tagjait a 
megbeszélt szép elméletek gyakorlatba ültetésében. Ez az eszköztár hat ún. sarkalatos pontból 
áll: napi imádság (Magnificat); rendszeres Szentírás -olvasás és elmélkedés; közös házastársi 
illetve családi ima minden nap; a házastárssal végzett éves lelkigyakorlat; a házastárssal való 
mélyebb, komolyabb beszélgetés havi egy alkalommal; valamint az „életszabály”, ami 
konkrét, kitűzött célokat jelent, s keretbe foglalja az apró törekvéseket, amelyekkel férj és 
feleség naponta megzabolázza egoizmusát és igyekszik házastársa kedvében járni.  

Az E.N.D házasközösségei valódi kis keresztény közösségekként kívánnak működni, 
ahol a házaspárok lehetőség szerint a lelki támogatáson túl is segítik egymást. Az E.N.D -ben 
való részvétel életprogram, amelynek részleteit a tagok – Lisieux-i Kis Szent Teréz 
szellemében – a mindennapok apró-cseprő mozzanataiban, sokszor az egészen kicsiny 
dolgokban élik meg. Az E.N.D. nem tökéletes házaspárok mozgalma, hanem olyanoké, akik 
komolyan akarják venni házasságuk szentségét. 

A mozgalomnak ma világszerte körülbelül 60 000 házaspár a tagja, akik mintegy 50 
országban 10 000 csoportot alkotnak. Magyarországon és Erdélyben 13 magyar nyelvű 
csoport működik, Debrecenben, Déván, Budapesten és a környékén, 70 házaspárt kötve össze 
egymással. 
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A TK MUNKACSOPORT BEMUTATKOZÁSA 
 

Mészáros Béla 
 

TK Munkacsoport, E-mail: rktkinfo@gmail.com 
 
 

A mai elmagányosodott korunkban általános tapasztalat, hogy nehezebben tudunk 
megnyílni, barátságokat kötni, egyáltalán szóba állni másokkal, kapcsolatokat teremteni. 
Mindez különösen jelentkezik az ember életének egyik legfontosabb területén, a társkeresés 
során. Ha valakinek nem sikerült házastársat találnia az iskolás évei alatt, utána szinte csak a 
személytelen internetre, illetve az ilyen–olyan társközvetítő irodák szintén lényegileg 
személytelen munkájára alapuló sovány lehetőségekre van utalva. Másfelől általános  jelenség 
a döntésképtelenség, az elköteleződéstől való félelem is. 

Ha valaki komolyan veszi a hitét, akkor szeretné, hogy a házastársa is hasonlóképpen 
gondolkodjon, éljen. Ha nekünk a Jóisten a legfontosabb az életünkben, akkor –  ha igazán 
együtt akarunk haladni - a társunknak is így kell gondolkodnia.  

Ez a gondolati háttér indította el a kezdeményezésünket.  A társkereső programunk, TK 
Munkacsoport 2004 tavaszán kezdte el működését néhány hívő keresztény ember 
magánkezdeményezéseként. Azóta folyamatosan szervezünk olyan programokat, találkozási 
lehetőségeket, ahol hívő katolikus lányok és fiúk, nők és férfiak részére ismerkedési 
lehetőségeket teremtünk. Célunk nemcsak a velünk kapcsolatba kerülő emberek egyéni 
boldogságának a szolgálata, hanem a hívő keresztény családok születésének elősegítésével 
szeretnénk segíteni az Egyház építését is.  

Az érdeklődők az rktkinfo@freemail.hu címen jelentkezhetnek. Ezután havonta e -mail-
ben kapnak értesítést az aktuális programjainkról. A programjaink változatosak: kirándulások, 
filmnézések, játékok, múzeumlátogatások és sok más egyéb. Társkeresőknek az elmúlt 
években több lelkinapot szerveztünk. Nagyon sikeresnek mondhatók a már hagyománnyá vált 
máriabesnyői társkereső hétvégéink. Ezen kívül volt néhány más többnapos rendezvényünk, 
kirándulásunk is. 

Programjainkon alapvető részvételi feltétel az egyházi szabad állapot. Életkorilag a 25 -40 
év közötti korosztály képezi a fő célcsoportot. Az 50 év felettiek jelentkezését nem szoktuk 
elfogadni. Elég sok 20 -25 év közötti fiatal  is bejelentkezett hozzánk az utóbbi időben. 
Számukra szeretnénk néhány külön programot is biztosítani. 

Eddig kb. 1400 ember keresett meg minket. (Köztük néhány pap és szerzetes is, akik 
másokat segítenek az elérhetőségünk továbbadásával.) Havonta kb. 800 helyre küldjük a 
programleveleinket.  

Az évek során jó néhány házasság születésének lehettünk tanúi. Bár nem a 
közösségépítés az elsődleges célunk, ennek ellenére nagyon sok barátság is szövődött 
köreinkben. Nagyon sok egyházon belül lézengő, helyét nem találó embert is elértünk.  

A TK Munkacsoport nem szervezet, nem jogi személy. Az egész kezdeményezést a 
szervezők lelkesedése és főleg a Jóisten gondviselő szeretete működteti.  

Az elérhetőségünket csak egyházi kereteken belül hirdetjük. A virtuális plébánián 
(www.plebania.net) rövid ismertetés található rólunk. 
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A HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ CSALÁDI OSZTÁLYÁNAK 
BEMUTATKOZÁSA 

  
Mihalec Gábor, Csizmadia Róbert 

  
Hetednapi Adventista Egyház, 2119 Pécel, Ráday u. 12.  

www.adventista.hu 
 

  
Az egyház régóta folytat házasság - és családgondozó szolgálatot, ennek tevékenységei 

közül az alábbiak szélesebb társadalmi rétegeket is érintenek:  
 
Gyűrű-kúra projekt. Mihalec Gábor „Gyűrű-kúra: Boldog házasságra készülők 

kézikönyve” című művét az egyház 22.500 példányban adta ki azzal a szándékkal, hogy azt 
anyakönyvvezetők, különböző vallási közösségek lelkipásztorai és esküvőszervezők 
ajándékba adják házasságkötésre jelentkező pároknak. A közösség ezzel szeretné 
megteremteni Magyarországon a házasságra való felkészülés kultúráját és szeretne 
hozzájárulni az egyre aggasztóbb válási mutatók visszaszorításához. A könyv Prof. Dr. Bagdy 
Emőke és Prof. Dr. Ranschburg Jenő szakmai ajánlásával készült. 

 
Családi életre nevelés. Az egyház Családi Osztálya az Adventista Teológiai Főiskolával 

karöltve kidolgozott egy kétféléves családi életre nevelő szakirányú továbbképzést. Az 
Oktatási Hivatal által akkreditált képzés 2011 februárjától indul olyan szakemberek számára, 
akiknek már van egy felsőfokú végzettsége rokon területen (pedagógus,  hitoktató, lelkész, 
szociális munkás, pszichológus, stb.). A képzés elvégzése után a hallgatók képesek lesznek 
családi életre nevelő órák tartására az iskolai oktatás keretein belül és más színtereken 
(például klubfoglalkozásokon, hitoktatásban, stb.), valamint felnőttek nevelésére, képzésére is 
(jegyesoktatás, házassággazdagítás, szülők köre, baba-mama klub, stb.). További 
információk: www.atf.adventista.hu 

 
MentŐ Mentáliroda. Az egyház Budapest belvárosában működtet egy tanácsadói 

szolgálatot, ahol szakmai segítséget kaphatnak mindazok, akik családi, házassági, 
egészségügyi, vagy mentális problémákkal küzdenek. A MentŐ Mentálirodában orvosok, 
pszichológusok, lelkigondozók, szociális munkások, házassági tanácsadók és családterapeuták 
végeznek önkéntes szolgálatot. A szolgáltatás díjtalan. További információk, valamint 
időpont egyeztetés: www.mentomental.hu 
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A PURE FASHION MAGYARORSZÁG DIVATMISSZIÓ  
 

Sági Júlia, Vadász Kinga 
  

Pure Fashion Divatmisszió, Budapest, Fehérvári út 168-178. 
E-mail: jsagi@purefashion.hu 

 
  

Mi a Pure Fashion Divatmisszió?   

A Pure Fashion egy apostoli munka, amelynek célja a Katolikus Egyház szolgálata; egy 
hiten alapuló program, amely a 14 és 18 év közötti fiatal lányokat tanítja Isten gyermekeihez 
illő méltósággal élni, tevékenykedni és öltözködni. Megtudhatják, hogyan éljék és valósítsák 
meg mindennapjaikban a helyes keresztény értékrendet, mind a külsőségek, mind a lelkiség 
tekintetében, így hiteles keresztény példaképekké válhatnak iskoláikban és a közösségeikben.  

Mi a Pure Fashion Divatmisszió célja?  

A Pure Fashion Divatmisszió célja, hogy a tisztaságot újra divatossá, a divatot pedig 
tisztává tegye. Isten alkotott minden embert a saját képére, ezért mindenki értékes, 
mindenkiben van szépség. A misszió segít a lányoknak felfedezni és tisztelni önmagukban, és 
másokban Isten képmását. Nagy veszély a fiatalokra nézve a fogyasztói társadalom elvárása, 
és a reklámok sugallta értékrend. A családjukban sokszor nem kapják meg a megfelelő 
hátteret ahhoz, hogy érett és felelősségteljes keresztény felnőttekké váljanak, és körültekintő, 
akár életre szóló döntéseket hozzanak. Szót ejtünk ezekről a csapdákról a tisztaságra fektetve 
a hangsúlyt, ami felébreszti bennük a tartalmas és tartós párkapcsolatok iránti igényt.  

A 8 hónapos –  havonta többnyire egy-két alkalmat jelentő - képzés során megtanulják a 
társadalmi etikett alapszabályait, a testalkatukhoz illő és előnyeiket kihangsúlyozó 
öltözködést, sminkelési és hajápolási technikákat, a nyilvánosság előtti beszéd kritériumait, 
megismerik a te stbeszéd alapjait, a külső és belső tartás, illetve az Istenben gyökerező élet 
fontosságát.  Minden képzési alkalom két részből áll: egy külsőségekkel foglalkozó technikai 
részből, és egy értékrendet építő lelkiségi részből. A képzési program divatbemutatóval zárul, 
ahol a lányok megmutathatják az egész évben tanultakat, és fiatalos, csinos, de visszafogott 
öltözékeket mutatnak be, amelyek illeszkednek a keresztény értékrendhez.  

Ha a szívünk nyitott a változásra, akkor esélyt kapunk a társadalmat is befolyá solni, az 
alapvető szemléletre hatással lenni. Miért is ne lehetne divatos az erkölcsösség? A divatipar 
jelenleg kifejezetten hátráltatja a fiatalok tisztasági törekvéseit, hiszen a tizenévesek számára 
kapható ruhák többsége túl keveset takar, vagy egyszerűen ízléstelen (lyukas ülepű farmer, 
halálfej-mintás kollekciók stb.) Nem csak az aktuális trendet kell megváltoztatni, hanem a nők 
saját magáról alkotott képét. 

Istennek tökéletes terve van mindannyiunk életére vonatkozóan. Ennek része a külső 
megjelenésünk is, a velünk született adottságaink. Nagyon fontos, hogy nőként tisztában 
legyünk ezzel, hiszen rengeteg energiát pazarolunk el feleslegesen, ha mindig mást 
szeretnénk, mint amink van. Isten csodálatos női természettel ajándékozott meg minket, így 
ennek segítségével kihozhatjuk magunkból a legtöbbet. Csak mielőtt belekezdenénk, fogjuk 
meg Jézus kezét. 

A divatmisszió végső célja az egész kultúra megváltoztatása azáltal, hogy az egyszerűség, 
és a tisztaság erényeinek társadalmi megbecsülését állítja vissza, valamint megtanítja a nőket 
az Istentől kapott méltóságuk szerint élni. 
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A NOE JAVASLATAI A CSALÁD INTÉZMÉNYÉNEK VÉDELMÉBEN 
  

Szabó Endre, Csiki Zoltánné Klára 
  

Nagycsaládosok Országos Egyesülete  
1056 Budapest, Március 15. tér 8.  E-mail: noe@noe.hu 

 
A család jelenti a társadalom alapvető és létfenntartó egységét (ENSZ -Egyetemes Emberi 

Jogok Nyilatkozata). Ha ez az intézmény károsodik, akkor a családból kikerülő egyének is 
megsérülhetnek Bármilyen családvédelmi intézkedést hoz egy hatóság, azzal preventív 
lépéseket tesz a drogprevenció, a bűnözés megelőzése és az egészségnevelés területén is.  

- Kizárólag anyagi okokból valószínűleg kevesen fognak plusz gyermeket vállalni. Mégis 
a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszú távú, kiszámítható, megbízhatóan és 
tartósan érvényesülő családtámogatási formák (az eltartottak számát figyelembe vevő 
adóterhek, születési támogatás, gyed, gyes, gyet, a beiskolázáshoz nyújtott támogatások) 
kedvező hatással vannak a termékenységi mutatókra. Kimondható, hogy a nagycsaládok 
jelenleg aránytalanul nagy mértékben veszik ki részüket a közteherviselésből. Az anyagi 
segítség mellett fontos a megbecsülést sejtető erkölcsi támogatás is.  

- Külön ki kell emelni az anyák számára létesítendő 4 órás munkahelyes 
megteremtésének a jelentőségét, aminek segítségével a többgyermekes anyák családjuk 
ellátása mellett munkát vállalhatnának, családjukat többletjövedelemhez juttatva.  

-A családbarát közhangulat megteremtése elsődleges fontosságú. A médiákban ezt oly 
módon lehetne megvalósítani, hogy az élet tiszteletét, pozitív családi példákat kellene 
bemutatni, és vissza kellene szorítani a családellenes magatartásformákat „reklámozó” 
műsorokat. A közhangulat kevésbé családellenes irányba történő befolyásolására fórumokat, 
konferenciát lehetne szervezni, melynek célja a családok problémáinak a megvitatása, a 
családi életre való nevelés, a serdülőkori problémák kezelése és ezek kapcsán az 
ifjúságpolitika lehetne. 

- Tudatosítani kellene a közvéleménnyel, hogy a válás milyen károsodását okoz a 
családtagokban, és a házasság intézményét is pozitív diszkriminációban kellene részesíteni.  

- Az önkormányzat szervezésében továbbképzéseket, tanfolyamokat lehetne tartani, 
melyek célja egyrészt a gyermeknevelés, önismereti képzés lenne, másrészt a serdülőkorban 
levő ifjúság problémáinak a kezelése, illetve általában a konfliktuskezelés lehetne. Ezeket a 
tanfolyamokat, konferenciákat és NOE már kb. 10 éve szervezi, ezek megszervezésében és az 
előadók meghívásában segítséget tudna nyújtani.  

- Nagyobb lehetőséget és támogatást kellene biztosítani a családvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek és az egyházak számára, szoros együttműködést kialakítva.  

- A lehetőségekhez mérten önkormányzati szinten is biztosítani kellene a szociális hálót a 
(többgyermekes) családok számára, akár a főállású anyaság eddiginél nagyobb mértékű 
anyagi elismerésével. 

- A kormányzat bérlakásprogramjába bele kellene kapcsolódni, hiszen ezáltal számos 
fiatal család juthatna lakáshoz. 

A demográfiai adatok ellenére –  nemzetközi felmérések alapján –  a magyar társadalom 
értékítéletében, szemben a nyugati mintákkal, az a boldog ember, akinek családja és 
gyermekei vannak. Ez egy olyan tartalékot jelent, amely segítséget nyújthat a demográfiai 
hullámvölgyből való kijutáshoz.  

A családokat, a házasságot erősítő törekvéseivel a civil társadalomban a NOE már 20 éve 
élen jár, és aktuálpolitikai gondolkodástól mentesen végzi családtámogató és ezzel 
társadalommentő tevékenységét. 
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SZÜLÉS – CSALÁD – KAPCSOLAT 
Beszámoló és pszichológiai elemzés a TCSE megbízásából készített mélyinterjúkról  

 
Székely Zsófia 

 
Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Doktori Iskola  
7624 Pécs, Ifjúság útja 6. E-mail: zsofko@gmail.com 

 
 

2009-ben készült egy országosan reprezentatív szociológiai felmérés (a Tudomány a 
Családért Egyesület megbízásából az NKTH INNOTARS OMFB-00701/2009 számú 
pályázati projekt keretében készült Családi kapcsolatok  címmel, a minta 1493 fős volt), 
amely fiatalok és középkorúak körében vizsgálta a párkapcsolatok alakulását és az arra ható 
tényezőket. E Családi kapcsolatok  című felmérés adatainak felhasználásával tisztább képet 
kaphatunk a fiatalok párkapcsolati trendjeinek és a párkapcsolatok minőségét, tartósságát 
befolyásoló tényezők alakulásáról. Ezzel a módszerrel felmérhetők az adott témakör főbb 
tendenciái, kisebb és nagyobb méretű csoportokra érvényes társadalmi jelenségek.  

Pszichológusként és PhD hallgatóként a kutatásba az egyén és egyéni élettörténet 
vizsgálata felől kapcsolódom. Az egyén és sajátos, egyedi sorsa felől közelítve újabb 
információkra tehetünk szert, melyek a nagyméretű reprezentatív mintával összevetve értékes 
következtetésekre adhatnak alkalmat. Feltételezésem szerint félig strukturált interjúval 
megvizsgálhatjuk, hogy a társadalmi folyamatok, illetve a kutatás eredményei hogyan  
jelennek meg az egyén, a pár, az anya -gyermek egység és a család életében.  

A gyermek születése (akkor is, ha teljes családban születik, és akkor is, ha bizonyos 
tagok hiányoznak) kritikus időszak: olyan életesemény, mely a család (és természetesen a 
családban élő minden családtag) életére és sorsának alakulására hosszú távon kihat, ezért 
fontos feltérképezni ezen folyamatok dinamikáját; illetve azt: hogyan és milyen eszközökkel 
tudnánk segíteni a pozitív fejlődést (biztonság és felelősségvállalás elősegíté se). Amennyiben 
a gyermek hagyományos család nélkül születik (azaz anyja és apja nem házasodtak össze, 
vagy akár nem is élnek együtt), akkor is kihat a szülőkre a gyermek születése, és ugyanúgy 
érdemes a hasonló folyamatokat feltérképezni. Ebben az esetben  külön elemzést érdemel, ha 
az anya egyedül, családi támogatás nélkül kénytelen szülni.  

A fő kérdések, amelyekre választ kerestem, ezek:  
Hogyan alakul a korai anya- gyerek kapcsolat? A szülés élménye hogyan befolyásolja a 

kapcsolat minőségét, és ezáltal a későbbiekben a család alakulását? 
A prezentált poszteren két stabil kapcsolatban élő, és három instabil kapcsolatban élő 

nővel készült mélyinterjúk pszichológiai elemzését fogom bemutatni. 
 

Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Tudomány a Családért Egyesület OMFB-00701/2009 számú projektje támogatta. 
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CSALÁDKÉPZŐ FÓRUM  -  A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT 
 

Csanády Ágota, Hunyadi Ildikó, Csenger Ottília 
 

Családképző Fórum Egyesület 
1112 Budapest Gazdagréti u. 2/a. E-mail: csaf.egyesulet@gmail.com 

 
 
Eredetünk 

A Családképző Fórum Egyesületet kisgyermekes szülők alapították, azzal a célkitűzéssel, 
hogy létrejöjjön egy olyan fórum, amely folyamatosan válaszokat keres a szülői hivatás, a 
házastársi szeretet gyakorlati kérdéseire.  

A szülői hivatásra, házastársi kapcsolatra nem tudunk olyan szervezett formában 
készülni, mint hivatásbeli munkánkra. Valljuk ugyanakkor, hogy életünk ezen területein nem 
szabad csak az ösztönösségre hagyatkoznunk, állandóan bővítenünk kell ismereteinket, 
formálnunk nézeteinket, csiszolni lelkiismeretünket.  

A hivatásunkbeli feladataink folyamatos javításának legcélravezetőbb módja a 
folyamatos képzés. Egyedülálló képzési programunkban szülők segítenek szülőknek a 
gyermeknevelésben, a házastársi szeretet gyakorlásában, a családi harmónia kialakításában és 
gazdagításában.  

A Családképző Fórum (CSAF), mint nonprofit egyesület, a világban már 30 éve működő 
IFFD (International Federation For Family Development- www.iffd.org) magyarországi 
társszervezete. Az IFFD fő profilja a szülők képzése és ezáltal a családtagok együttműködési 
készségének a fejlesztése. Az IFFD különböző országokban működő társszervezetei 
ugyanakkor jelen vannak a közélet minden olyan területén, ahol a család, a házasság, a 
gyermeknevelés stb. kérdéskörben képviselni kell és lehet a házasság intézményének a 
létjogosultságát, ill. a szülők szerepét a gyermeknevelésben.  

 
Képzési módszereink 

A Családképző Fórum esettanulmányok módszertanával dolgozik, a hagyományos 
módszert adaptálva a téma sajátosságaihoz. (Az esetek világszerte egységesek, az 
anyaszervezet biztosítja a társszervezeteknek.) Az esettanulmány mint módszertan 1914 óta 
létezik, a Harvard Egyetemen kezdték alkalmazni a jogi tudományok oktatása során. 
Napjainkban az oktatás szinte minden területén találkozunk vele, s bár számos variációja 
létezik, a központi elem mindig maga az eset, amelyet az adott helyzet rövid ismertetése után 
a résztvevők több fázisban, interaktívan dolgoznak fel a tanfolyam során.  

A Családképző Fórum esetei  konkrét helyzeteken alapszanak, amelyek egy -egy rövid 
történet során feltárják a szükséges tényeket, s így egy házastársi/családi/nevelési probléma 
alapját képezik. Az egyes vélemények ütköztetése során eljutunk a helyzet mély elemzéséhez, 
a problémák megállapításához és néhány megoldási javaslathoz. A tanfolyam okon az esetek a 
résztvevőket döntéshelyzetek elé állítják, állásfoglalásra ösztönzik és mind újabb 
elhatározásra bírják anélkül, hogy saját személyes élethelyzetüket fel kellene tárniuk a többiek 
(sokszor ismeretlen házaspárok) előtt. 

Minden esethez tarto zik egy elméleti háttéranyag is, amely a résztvevőket segíti a 
pedagógiai kiindulópontok megértésében, valamint a döntések kritériumainak felismerésében.  

A Családképző Fórum igyekszik elérni azt, hogy az emberekben kialakuljon az igény a 
változtatásokra, a helyzetek javítására. Ez nem pedagógiai technikák eredménye, hanem saját 
elhatározások következménye.  

Nagy szerepe van a munka során a moderátor személyének, aki segíti a párbeszédet, az 
egymásra való odafigyelést, hogy mindenki véleménye egyformán megnyilvánulhasson. 
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A TUDOMÁNY A CSALÁDÉRT EGYESÜLET FŐBB CÉLJAINAK BEMUTATÁSA 
  

Balásházy Imre, Czettele Győző 
  

Tudomány a Családért Egyesület,  
2090 Remeteszőlős, Csillag sétány 7. E-mail: info@tcse.hu 

 
 

A család és a házasság egyértelműen tapasztalható jelek szerint mind országunkban, 
mind az úgynevezett fejlett világban, igen nagy veszélynek van kitéve. Szinte természetessé 
vált a házasság előtti nemi kapcsolat és együttélés, a gyerekek jelentős része házasságon kívül 
születik, gyakori a csonka család, a válás, az abortusz, a nemi betegségek és tragikusan 
csökken a népesség. Elszaporodott a depresszió, a magány, az önzés és a kitaszítottság. A mai 
"fogyasztói társadalom” talán legnagyobb betegsége, legkegyetlenebb vonása, hogy nem a 
szeretetre, hanem az élvezetre és a pénzre alapozza a szexualitást. A fiatalok álma 
természetesen még mindig az, hogy jó családjuk legyen, mégis ez ritkán valósul meg. Az, 
hogy ez idáig juthatott, annak feltétlenül érdemes megkeresni az okait.  

Száz évvel ezelőtt az ember környezete került nagy veszélybe és a környezetvédelem, 
mint új tudományág, létrejöttére égető szükség lett. Manapság a család került súlyos 
veszélybe, ezért a családvédelem létrejöttére, mint új tudományágra van legalább akkora 
szükség. A környezet szennyezése veszélyeztette az emberek életminőségét és a tudomány 
segített, mert egyértelműen bebizonyította, hogy védeni kell a környezetet, ha egészségben 
akarunk élni. Manapság a család alapjának, azaz a felelősségteljes és elkötelezett házasságkép 
kialakulásának a hiánya és az ezzel járó nemi szabadosság veszélyeztetik leginkább az 
emberek életminőségét. A „tudománynak” segítenie kell. Úgy gondoljuk, a tudomány 
egyértelműen be tudja bizonyítani, hogy védeni kell az erkölcsi, jogi értelemben vett családot, 
azaz az egy nő és egy férfi házasságán alapuló egységet.  

Miért a tudományos módszer? Mert a lehető legrészletesebben kell az alapokat 
megismernünk és átgondolnunk ahhoz, hogy a lehető legtöbb fórumon hitelt érdemlően 
szólhassunk. Érintett mai tudományágak: filozófia, etika, szociológia, pszichológia, 
orvostudomány, jog, vallástudomány.  

Egyesületünk fontos feladatának érzi a szexualitás területén megfogalmazni azt a közös 
minimumot, ameddig átgondolt tiszta észérvekkel, a fellelhető tapasztalatok, tanítások és 
elméletek megismerése után az emberi szellem az ember érdekében egyértelműen eljuthat. 
Egyesületünk általános célja a család, a házasság és a nemiség témakörének tudományos 
kutatása, a témakörben a káros folyamatok feltérképezése és a helyes irányvonalak kijelölése . 

Úgy gondoljuk, ha általánosságban helyeseljük a házasságon kívüli nemi kapcsolatot, 
akkor a családot sebezzük meg gyógyíthatatlanul, amitől aztán az egész társadalom jelentősen 
szenved. A társadalom fent említett betegségei gyakorlatilag megszűnnek, ha a  nemi életet 
igyekszünk csak a házasságra korlátozni. Ez egyrészt levezethető etikai megfontolásokból, 
másrészt rámutatnak a statisztikai felmérések eredményei. A társadalom rendjét úgy kellene 
alakítani, hogy ne támadja, fenyegesse, hanem segítse, óvja a házasságot. Egyébként ezt 
parancsolja a jelenlegi Alkotmányunk is. Itt az ideje, hogy minderre felfigyeljünk.  
 
Köszönetnyilvánítás 
A munkát a Tudomány a Családért Egyesület OMFB-00701/2009 számú projektje támogatta. 
 
Irodalom 
Balásházy I., 2010. Az ifjúság és a család boldogságának kulcskérdése a mai 

Magyarországon, Mester és Tanítvány, Család és ifjúság, 27. szám, 2010. augusztus, 9 -26. 
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A CSALÁD, MINT LEGFŐBB ÉRTÉKEINK EGYIKE 
 

Szajkó Erika Anna 
 

Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antrpológia Intézet  
ma. szakos hallhatója, E-mail : erikaanna57@ freemail.hu. 

 
 

Jelen előadás célja, hogy bemutassa az egyes családok értékorientációját tizenegy 
családdal készített interjú alapján a módosított Rokeach teszt alkalmazásával. 

Fel kívánja hívni a figyelmet a családi élet a gyermekvállalás fontosságára, a családban s 
egyáltalán emberben rejlő értékekre. Dolgozatom bevezető része után rövid szakirodalmi 
áttekintést adok a család szociológiai felfogásáról, értékéről, a hazai és külföldi 
értékkutatásokról. Ezek után empirikus kutatásom ismertetése történik az értékek családban 
való tükröződéséről. 

Előadásom záró részében összefoglalom kutatásom eredményeit és következtetéseit, ami 
alapján elmondható, hogy vizsgált családokra a tradicionális keresztényi értékek jellemzők.  

A családok fontosnak ítélik és egyedül követendőnek tartják a házasságot, mint 
életközösséget és mint intézményt, mely alapja az értékek továbbvitelének.  

Nélkülözhetetlennek tartják a családi biztonságot, a gyermekek létét és szerepét a 
családban. 

Lényeges számukra a béke, a boldogság, az anyagi jólét, a belső harmónia az igaz 
barátság és igaz szerelem, a kellemes, élvezetes élet, a haza biztonsága, a bölcsesség, az 
emberi önérzet, a szeretet és felelősségteljes viselkedés, a becsület. (Ezen értékek emp irikus 
vizsgálatom első 18 preferált értékében benne vannak.) 

Kiemelt jelentőséget tulajdonít többségük az anyagi jólétnek, amit a teszt is alátámaszt. 
(7/4 arányban) 

A vallási értékekkel kapcsolatosan megoszlanak a vélemények a családok között. Van, 
aki a vallást nem tartja értéknek, van, aki értéknek tartja, de nem gyakorolja aktívan, van, aki 
számára a mindent jelenti.  

Nagy jelentőséget tulajdonítanak a morális értékeknek, amire életüket építhetik.  
Az anyagi jólét  bizonyos határok között befolyásolja a családok szubjektív 

életminőségét. Ugyan a családok fontosnak tartják az anyagiakat, de nem egyedül 
meghatározónak életükben, bár ez egyértelműen nem bizonyítható be az interjúk és a teszt 
alapján.  

A kutatás egyik fontos fejleménye, hogy a családi biztonság továbbra is kitüntetett helyet 
foglal el az emberek életében, azonban a vizsgált mintán ezt a béke, a boldogság és az anyagi 
biztonság megelőzi. Ennek oka, hogy a boldogságot tágabban értelmezik, olvasatukban benne 
szerepel a család, a szeretet, a hűség és a bizalom. Számukra a család a boldogság része, egyik 
szegmense. 

 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönettel tartozom a Tudomány a Családért Egyesületnek a három interjúhoz nyújtott 
segítségéért (OMFB-00701/2009). 
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A szerzők nevénél az esetleges tudományos címet és fokozatokat nem tüntettük fel  
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