
JELEN TANANYAG A SZEGEDI
TUDOMÁNYEGYETEMEN KÉSZÜLT AZ
EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL.

PROJEKT AZONOSÍTÓ:
EFOP-3.5.1-16-2017-00004

1



JELENKORI VALLÁSI 
DISKURZUSOK ÉS 
VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD

Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András DSc
Dr. Habil. Szilárdi Réka
Barcsa Krisztina

2



A TANANYAG CÉLJA

• Elméleti alapok,

• alapvető fogalmak,

• legfontosabb szerzők,

• Aktuális és jelentős események megismerése,
amelyekben a vallási dimenzió részben vagy
egészben megtalálható, megkerülhetetlen tényező
vagy fontos szerepet játszik.

A tananyagban megismerkedünk a vallási kommunikáció és vallásdiskurzus elméleti
alapvetéseivel, legfontosabb fogalmaival és az ide kapcsolódó legfontosabb szerzőkkel.
Miután az elméleti keretet áttekintettük, megtekintünk néhány gyakorlati példát arra
vonatkozóan, hogy a vallás milyen formában és milyen módokon jelenik meg a sajtóban.
Ehhez egy régebbi kutatást fogunk alapul venni, melyet Máté-Tóth András és Juhász
Valéria készítettek. Miután a vallás médiában történő megjelenési formáit átvettük, egy,
az elmúlt pár évet erőteljesen a médiát és a közdiskurzust meghatározó eseményről fog
szó esni. A 2015-ös európai migrációs krízis gyökereinek és legfontosabb eseményeinek,
kapcsolódó fogalmainak megismerése után áttekintjük a magyarországi vallási vezetők
által tett nyilatkozatokat a témában két időszakra bontva.

Cél, hogy a hallgató adekvát módon megismerkedjen az elméleti alapok mellet olyan
konkrét és aktuális fórumokkal, folyamatokkal, eseményekkel és kérdésekkel,
amelyekben a vallási dimenzió részben vagy egészben megtalálható, megkerülhetetlen
tényező vagy fontos szerepet játszik.
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1. Vallási kommunikáció és a vallásról való diskurzus

1. Vallás és kommunikáció tudományelmélete 1. 

2. Vallás és kommunikáció tudományelmélete 2. 

3. A sajátosan vallási

4. Vallásdiskurzus

2. Vallás a hazai írott sajtóban

5. Vallási közösségek és társadalmi dimenziók

3. Egy kortárs  példa - a  2015-ös migráció kérdésköre

6. A 2015-ös migrációs válság gyökerei 

7. Hazai vallási vezetők a migrációról 2015-ben 1.

8. Hazai vallási vezetők a migrációról 2015-ben 2.

9. Hazai vallási vezetők a migrációról 2016 és 2017 között 1.

10. Hazai vallási vezetők a migrációról 2016 és 2017 között 2.

A TANANYAG FELÉPÍTÉSE
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ELSŐ TÉMAEGYSÉG 

VALLÁSI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
A VALLÁSRÓL VALÓ 
DISKURZUS
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1. ÓRA 

VALLÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
TUDOMÁNYELMÉLETE 1. 
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• Magyarországi viszonylatban a vallásról való 
diskurzus elemzése alacsony szinten van csak jelen

• A vallás fogalma
• Funkcionális vallásfogalom

• Vallás az, amit a diskurzusban aktív felek vallásnak 
tekintenek

BEVEZETŐ GONDOLATOK

Bár a diskurzuselemzés, mint módszer és mint elmélet közkedvelt és elterjedt a
szakemberek körében, mégis egyfajta hiány körvonalazódik előttünk amikor
Magyarországra és a különböző poszt-szocialista országokra tekintünk a vallásra
vonatkozó diskurzus tárgyalásának tekintetében. A vallásról való beszéd viszonylag ritkán
elemzett tematikája a szociológiának, kommunikációtudománynak és más
tudományoknak is. A tananyag során relevánsnak tartott diskurzusszeleteket
ismertetünk a társadalom vallási dimenziójáról, melyhez szükségünk van bizonyos
szűkítések alkalmazására annak érdekében, hogy megfelelően el tudjunk igazodni ebben
az összetett célkitűzésben. Elsőként tehát szükséges majd a tananyag során a vallás
fogalmáról beszélnünk. Elöljáróban csak annyit kell kiemelni, hogy a vallás fogalmának
meghatározása már alapvetően is nehéz feladat. Sokrétű és sokféleképp definiált
fogalomról van szó, melyet számos kutató és szakember igyekezett pontosítani,
kibővíteni vagy épp teljesen más oldalról kifejteni. Ennek nyomán érdemes azt a - több
szerző által is megtett - javaslatot elfogadni, mely szerint mindig az adott kutatás
számára érdemes funkcionális vallásfogalmat alkotni. A vallásdiskurzus vonatkozásában
tehát ez azt jelenti: vallásnak azt tekintjük, amit a diskurzusban aktív felek vallásnak
tekintenek.
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• A vallási kommunikáció elemei
• Négy alapelem: imádság, divináció, rítus, misszió

• A vallási kommunikáció fogalma
• A hangsúly szempontjából érdemes különbséget tenni 

• A vallási tágabb, mint a szakrális

• Tudományágaktól függhet a használata

VALLÁSI VAGY SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ?

A vallási kommunikációnak négy alapelemét lehet megkülönböztetni: privát szinten az
imádságot és divinációt, intézményesített szinten a rítust és missziót.
Mivel a vallási és a szakrális fogalmait gyakran egymás szinonimájaként vagy hasonló
tartalmi jelentéssel használják a szakirodalmi források, nehéz, szinte lehetetlen ezt a két
fogalmat teljes mértékben elkülöníteni és külön-külön, átfedések nélkül definiálni.
Emiatt inkább a fogalmak hangsúlya, mint sem a tartalom az, ami mentén
különbségtételt kell tennünk elsődlegesen.

A „szakrális” kifejezés egy, a profántól elkülönült, „térben, időben, gesztusokkal és
személyek által végzett” (Máté-Tóth, 2013, 8.) értelmezés és cselekvés, a „vallási” a
profán szférájában is jelen van, így ez tágabb fogalom. Lovász Irén, aki először dolgozta ki
magyar nyelven a szakrális kommunikáció kifejezést, így definiálja: „Arról az általános,
emberi, de kultúránként és vallásonként különböző formában megmutatkozó jelenségről
van szó, ahogy az ember kapcsolatot teremt a természetfölötti hatalommal vagy
hatalmakkal, erőkkel. Ezt a jelenséget neveztem el szakrális kommunikációnak.” (Lovász
2008, 37.) Máté-Tóth a „szakrális” kifejezés helyett a „sajátosan vallásit” használja.
Tudományok szerint változó e kifejezések használata. A „szakrális” a néprajzban és az
antropológiában gyakoribb, a „vallási” a szociológiában.
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• Cél: Vallási és nem vallási kommunikáció 
megkülönböztetése

• Részleges definíciót adhatunk csak

• Elméleti modellek:
• Rudolf Otto: Vallásfenomenológia

• William James: Valláslélektan

• Martin Buber: Vallásfilozófia

• Thomas Luckmann és Peter L. Berger: Vallásszociológia

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS VALLÁS TUDOMÁNYELMÉLETE

Tudományelméletünk feladata, hogy megkülönböztessük a vallási kommunikációt a nem
vallásitól. Ezt csak akkor tudjuk elkezdeni, ha nem hagyjuk figyelmen kívül, mennyi
definíció létezik kommunikációra és vallásosságra egyaránt. Csak részleges definíciót
adhatunk: nem lehet egyetemesen meghatározni sem a kommunikációt, sem a vallást,
így különböző elméleti modelleket lehet párosítani különböző elméleti modellekkel.
Négy elméleti modellt kívánunk bemutatni, melyek a vallástudomány valláselméleti
szakaszait reprezentálják. Ez a négy modell a vallásfenomenológia, melyet Rudolf Otto
nyomán mutatunk be, a valláslélektan, melyet William James elmélete képvisel, a
vallásfilozófia Martin Buber elméletével, és a vallásszociológia, melyben Thomas
Luckmann és Peter L. Berger közös elméletéről lesz szó.
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RUDOLF OTTO

• 1869. szeptember 25. -
1937. március 7.

• német lutheránus 
teológus, filozófus és 
összehasonlító 
vallástudós

Elsőként Rudolf Otto német lutheránus teológust, filozófust és összehasonlító
vallástudóst kell említeni, aki 1869. szeptember 25. és 1937. március 7. között élt és
alkotott.
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• Numinózus: szent élmény
• Sajátosan megélt valóság, mely lenyűgöző és rettenetes

• Mindenki számára másmilyen, ezért direkt módon 
nem leírható

• Fosztóképző: időtlen, kifejezhetetlen, felfoghatatlan

• Indirekt megfogalmazása:
• Nem vallási, természetes érzések

• Csoda

RUDOLF OTTO: NUMINÓZUS

Rudolf Otto értelmezni próbálta azt a kifejezhetetlen valóságot, melyet bizonyos
élményekben élünk meg. A numinózus fogalmát a „szent” kifejezés helyett használta. A
numinózus egy sajátosan megélt valósága az emberi élménynek, mely egyszerre
lenyűgöző és rettenetes (mysterium tremendum et fascinans) érzés. Ehhez belső
készség, tiszta lélek és nyitott szív kell. Egyszerűbben szólva: a numinózum megélése
csak bizonyos emberek számára lehetséges. Mindenki számára más, saját élmény, más
emberek vagy eszközök által nem visszaadható. Leírásában emiatt nehézségekbe
ütközhetünk: Otto a fosztóképzős megfogalmazást ajánlja: a numinózus kifejezhetetlen,
felfoghatatlan, időtlen. Emellett közvetetten lehet utalni a fogalomra azáltal, hogy nem
vallási érzésként próbáljuk megfogalmazni: mint a rettenetes és emelkedettség,
zavartság és döbbenet kevert érzése. Ezen kívül megfogható a „csoda” fogalma által,
melyet nem értünk, megmagyarázni nem tudunk.
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• Kétféle vallási élmény:
• Elsődleges, kifejezetten vallási

• Másodlagosan vallási

• A vallás elsősorban nem külső gyakorlatok, tanítás, 
hagyomány

• A személy belső világában lejátszódó élmény

RUDOLF OTTO: NUMINÓZUS

Az ember bizonyos hangulatban képes numinózusként felfogni a sajátosan vallási
élményt. Ezáltal lehet kifejezetten vallási, vagy másodlagosan vallási.
Otto számára a vallás elsősorban nem a (külső) vallási gyakorlat vagy tanítás, hanem a
személy belső világában lejátszódó folyamat. E kettő pedig összhangban van egymással.
A személy felismeri a külső világban jelenlévő vallásit, és saját belső világának
megfelelően azonosítja.
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• 1842. január 11 - 1910. 
augusztus 26

• amerikai filozófus és 
pszichológus

• pragmatista filozófiai 
iskola és funkcionalista 
pszichológia alapítója

WILLIAM JAMES

A következő akiről beszélünk: William James amerikai filozófus és pszichológus, a
pragmatista filozófiai iskola és funkcionalista pszichológia alapítója. 1842. január 11. és
1910. augusztus 26. között élt és alkotott.
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• Funkcionális vallásdefinícióval dolgozik

• Egészséges és beteg lélek vallásossága:
• Hétköznapi, rutin: egyszer született

• Személyesebb, mélyebb: újjászületett

• Privát vallásossággal foglalkozott, nem közösségivel

WILLIAM JAMES: ÉLMÉNYVÁLTOZATOK

James funkcionális vallásdefiníciót használ: „olyan emberi érzés, cselekedet és
tapasztalat, amelyben az ember úgy véli, hogy azzal áll kapcsolatban, amit ő maga
isteninek tart”. (64) Egy további meghatározásában pedig azt írja: „a vallás, bármi is
legyen akár ezen kívül, az ember életre adott összreakciója” (James 1997, 67. Máté-Tóth,
2013, 17.).
James megkülönbözteti az egészséges és beteg lélek vallásosságát. Az egészséges lélek
rutinszerűen, egyháziasan éli vallásosságát a hétköznapokban. A beteg léleknek szüksége
van egy mélyebb elragadtatásra, megtérésre, egy újjászületésre, az egészséges lélekkel
szemben, aki „egyszer született”.
James a vallási élmények jellegzetességeit kereste, nem egy kifejezett vallással
foglalkozott, hanem olyan elemeket igyekezett megnevezni, melyek közösségtől, helytől
és korszaktól függetlenek.
A miszticizmus fogalmának definiálásakor olyan jellegzetességeket keresett, melyek
meghatározhatják a misztikus állapotot. Szerinte létezik nem vallásos és vallásos
misztika, és utóbbival foglalkozott bővebben. A misztika lényege a személyben
keresendő, ezért ő inkább privát, nem közösségi vallásossággal foglalkozott.
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• Misztikus élmény négy jellemzője:

• Kimondhatatlan

• Noetikus

• Átmeneti

• Passzív

WILLIAM JAMES: ÉLMÉNYVÁLTOZATOK

A misztikus tudatállapot négy jellemzője a kimondhatatlanság, noetikus minőség,
átmenetiség és passzivitás. Kimondhatatlan, mert nem tudjuk elmesélni másoknak, mit
éltünk át. Nem is tudjuk pontosan, mit élünk át – noetikus, vagyis addig nem tudjuk
annak forrását és nem értjük igazán mélységét, amíg meg nem tapasztaltuk. Átmeneti,
rövid ideig, legfeljebb egy óráig tart. A passzivitást úgy érti, mint egy olyan állapotot,
mely nem saját döntésünktől és tudatunktól függ, hanem olyan érzés kerít hatalmába,
mintha egy felsőbb hatalom irányítana.
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WILLIAM JAMES: ÉLMÉNYVÁLTOZATOK

• Misztikus állapotok fokozatai:

• Hirtelen felismerés

• Dejà-vu

• Szer hatása

• Vallási misztikus élmény

• A vallási élmény tekintéllyel bír átélője számára

A misztikus tudatállapotoknak különböző fokozatokat tulajdonít. E listán első helyen a
nem vallási misztikus tudatállapotok állnak. Az első fokozat a hirtelen felismerés,
megértés állapota, melyet leginkább Karl Bühler aha-élményéhez hasonlíthatunk. A
második fokra a dejà-vu élményt teszi. Harmadik, erőteljesebb élmény a mérgek,
kábítószerek, érzéstelenítő szerek, alkohol által kiváltott érzések. Ezután következik a
vallási misztikus élmény: mikor isten közvetlen jelenlétét érzékeljük.

Kiemeli a tekintély fontosságát: az élmények tekintéllyel bírnak átélőjük számára, külső
szemlélő számára azonban semmit nem jelentenek.
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MARTIN BUBER

• 1878. február 8. – 1965. 
június 13.

• izraeli- osztrák 
vallásfilozófus

• munkássága jelentős a 
dialógusfilozófia és 
vallásos 
egzisztencializmus 
területén

A téma szempontjából Martin Buber izraeli-osztrák vallásfilozófus említése
elengedhetetlen, ugyanis munkássága különösen fontos a dialógusfilozófia és vallásos
egzisztencializmus területén. 1878. február 8. és 1965. június 13. között élt és alkotott.
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MARTIN BUBER: DIALÓGUS

• Antropológiai és vallástudományi alapdimenziók a 
Bibliában találhatók

• A vallás az emberi lét kifejeződéséhez
elengedhetetlen

Buber két jellegzetességben különbözik James és Otto felfogásától. Számára az
antropológiai és vallástudományi alapdimenziók a Bibliában találhatóak. Emellett a
vallást alapdimenziónak tekintette, mely az emberi lét kifejeződéséhez elengedhetetlen.
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MARTIN BUBER: DIALÓGUS

• Dialogikus vallásfogalom: „az ember a másikkal való 
dialógusban önmaga”

• Én és Te: Isten az örök Te

• Vallás, transzcendens, istenhiány, lét

Az igazi isten a zsidóság Istene, mivel nem egy természeti leképeződésről, hanem egy
személyről beszélünk. A zsidó vallás lényege a messianizmusban található.
Buber dialogikus vallásfogalmat használ, mely szerint „az ember a másikkal való
dialógusban önmaga” (Máté-Tóth, 2013, 25.)
Ebben a dialógusban az embernek nem kell korlátoznia a teljesség iránti vágyát, ezért
Istenhez fordul. Buber „Én és Te” című művében fejti ki ezt a kapcsolatot, ahol Isten az
örök Te személyét testesíti meg.
Az emberi viszonyrendszernek két része van: az Én-Az viszony, és az Én-Te viszony. Ezek
más dimenzióban működnek, és utóbbi alapvetőbb kommunikációs szféra.

Buber számára az emberi létezést és a személy identitását kommunikatíve megalapozó
dimenziók a vallás, a transzcendens, az istenhiány és a lét. A kommunikáció nem emberi
tevékenység, hanem az ember maga a kommunikáció.
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THOMAS LUCKMANN

• 1927. október 14. - 2016. 
május 10.

• német-szlovén 
szociológus

• vallásszociológia, 
kommunikáció, 
tudásszociológia, 
tudományfilozófia 
területén alkotott

Thomas Luckmann német-szlovén szociológus, a vallásszociológia, kommunikáció,
tudásszociológia, tudományfilozófia területén alkotott. 1927. október 14. és 2016. május
10. között élt.
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THOMAS LUCKMANN: KOMMUNIKÁCIÓ

• Láthatatlan vallás

• Tudások keletkezése és hagyományozódása vallási 
jellegű

• Szekularizáció mellett láthatatlan vallás jelenik meg

• Az individuum transzcendens folyamatokon megy 
keresztül

Luckmann Láthatatlan vallás (1967) című műve meghatározó vallásszociológiai értekezés.
Azt vizsgálta, hogyan keletkeznek és hagyományozódnak a tudások a társadalomban, és
ezt a folyamatot vallási jellegűnek gondolta. Az individuumot társadalmilag és
történelmileg transzcendens valóságba állító folyamat vallási folyamat.
A funkcionális rendszerek szétválnak, amelynek következtében a vallás az erkölcshöz
hasonlóan egy társadalmi alrendszerré vált, végbement a szekularizáció. Emellett
azonban fennmaradt egy láthatatlan vallás, amely nem a megszokott vallásfelfogás
keretein belül, hanem az egyén belső világában helyezkedik el, amikor az egyén saját
valóságát alkotja meg.
Luckmann szerint minden és mindenki, amikor túllép saját határain, transzcendens
folyamaton megy keresztül. A hagyományos vallási kategóriák ugyan csak közvetetten
alkalmazhatóak erre a folyamatra, mivel a vallási intézmények funkcióját itt az egyén tölti
be. Az egyén magára van maradva ebben a rendszerben, mégis, a valóságalkotási
folyamat által társadalom jön létre.
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THOMAS LUCKMANN: KOMMUNIKÁCIÓ

• A transzcendens megtapasztalása

• Kis, közepes és nagy transzcendencia

• A társadalom az egyén terméke, s az ember a 
társadalom terméke. 

A nem megtapasztalhatóról is van egy individuális szintű megtapasztalhatóság, amely
magában hordozza a transzcendens megtapasztalását is. Luckmann szerint létezik kis,
közepes és nagy transzcendencia. A kis transzcendencia azt jelenti, hogy a jelen életünk
még nem a végleges állomás, még vannak meg nem történt események. A közepes
transzcendencia másokkal való kommunikációban mutatkozik meg, mivel nem tudjuk
pontosan átélni mások élményeit, kommunikációs korlátok léphetnek fel. Közvetlenül
nem érhető el az egyén számára, mégis jelen van az emberi kapcsolatokban, egy másik
valóságként jelenik meg.

A vallás társadalmi kommunikációs jellegzetessége felerősödik ebben a rendszerben,
mivel nem csak a személy valóságalkotó funkciója kerül előtérbe, hanem a társadalom
oldala is. A társadalom az egyén terméke, s az ember a társadalom terméke.
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KÖVETKEZTETÉSEK

• A vallás kétoldalú

• Kommunikált valóság

• Funkciói a kommunikáció révén jelennek meg

• Elsődlegesen és másodlagosan vallási

Következtetésként elmondható, hogy a vallás kétoldalú, melyek szorosan összetartoznak:
az egyén, és a társadalom vallása. Vallástudományi megközelítésben a vallás
kommunikált valóság. A vallás társadalomban jelenlévő értelmező, orientáló és
áthagyományozó funkciója kommunikáció által jelenik meg. A vallási kommunikáció
lényegében annak megtapasztalása, amely felől nem rendelkezhetünk. Létezik
elsődlegesen és másodlagosan vallási, melyek között nem minőségi, hanem
dimenzionális különbség van. Elsődlegesen vallási az egyén tapasztalata, és
tapasztalatának objektivációja. Másodlagosan vallásiak azok a tények, amelyeknek nincs
közvetlen viszonya a személyes tapasztalattal.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen vallásdefiníciót érdemes használni 
kutatásaink során? 

2. Mit tekintünk vallásnak a vallásdiskurzus 
vonatkozásában?

3. Mi a numinózus?
4. Mi a misztikus élmény négy jellemzője?
5. Miben tér el Buber Jamestől és Ottótól?
6. Mit jelent a kicsi, közepes és nagy 

transzcendencia?

24



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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2. ÓRA

VALLÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
TUDOMÁNYELMÉLETE 2.
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KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI KONTRASZTÁLÁS

• Alapmintázat: kommunikáció alapelemei különállóan 
vagy egymással dinamikusan szerepelnek

• Explicit vagy implicit vallásfogalom vizsgálata

• Kommunikáció- és valláselméleti fogalmak 
érintkezési pontjainak keresése

A vallás társadalom-, illetve kultúra-értelmező kategória, amelyet többféle koncepció
alapján lehet értelmezni. A kommunikációelmélet feladata, hogy a vallással kapcsolatos
tudományos reflexiót gazdagítsa szisztematikus elméletek tanulmányozásával. A fent
taglalt elméletek között különbség van a kommunikációs alapmintázat között. Az első
három elméletben a kommunikáció elemei - az információközlő, az információ és a
címzett - különállóan szerepelnek, Luckmann esetében a két személy egymást alkotó
dinamikáján van a hangsúly. A két személy egymásra hatása azonban mind a négy
elméletben megtalálható.
A továbbiakban a vallási kommunikáció, mint a társadalmi kommunikáció egyik
dimenziója jelenik meg, melyet Máté-Tóth kommunikációelméleti kontrasztálásnak
nevezett el.
Ennek lényege, hogy a kommunikációelmélet fényében vizsgálja az explicit és implicit
vallásfogalmat, és kommunikációelméleti és valláselméleti fogalmak érintkezési pontjait
keresi.
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NIKLAS LUHMANN

• 1927. december 8. –
1998. november 6.

• német társadalomtudós

• szociológiai 
rendszerelmélet 
alapítója

A következő szerző akiről beszélünk, Niklas Luhmann, német társadalomtudós, a
szociológiai rendszerelmélet alapítója. 1927. december 8. és 1998. november 6. között
élt.
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LUHMANN TÁRSADALOMTUDOMÁNYI VALLÁSELMÉLETE

• Kommunikáció
• Önreferenciális rendszereken belüli folyamatok egysége

• Információ, közlés, megértés

• Ki a vallás megfigyelője?
• A vallás az értelem formaterületén helyezkedik el

• Mely megkülönböztetések specifikálják a vallást vallásként?

• Személy: valós világ

• Unmarked space

Luhmann a kommunikációt önreferenciális rendszereken belüli folyamatok egységének
tekinti. Ezen folyamatok az információ, a közlés és a megértés. A médium átalakítja a
valószínűtlent valószínűvé. Az értelem pedig hozzáférhetővé teszi a különböző elemeket
a kommunikáció számára. Az önreflexiós rendszer önteremtése az értelem által megy
végbe, a rendszer elemei a kommunikáció által teremtődnek meg.
A klasszikus vallásszociológia a kommunikációval nem foglalkozik, mivel a vallásfogalmat
az emberi léttel kapcsolja össze. Luhmann arra tesz kísérletet, hogy újraírja a szociológiai
valláselméletet, egy társadalomtudományi valláselméletet hozva létre.
A vallás az értelem médiumának területén helyezkedik el. Arra a kérdésre keresi a
választ, hogy ki a vallás megfigyelője, mert ezáltal lehet megtalálni azokat a
megkülönböztetéseket, amelyek a vallást vallásként jelölik meg. A személy a megfigyelő,
így a megkülönböztetés a valós világ keretein belül történik, nem egy transzcendens
síkban. A megfigyelő saját maga számára láthatatlan, magát nem jelölheti meg. A
megkülönböztetés egy unmarked space-en megy végbe, létrejön általa az értelem, a
tudat, a társadalom, a nyelv, stb. – és a vallás.
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LUHMANN

Kommunikációs folyamat: új területek megnyitása

Nem lehetséges a kognitív feldolgozás

Értelembe vetett bizalom: vallás által lehetséges

 Funkció és teljesítmény elkülönítése

A kommunikációs folyamat egyik sajátossága, hogy olyan új területeket nyit meg,
amelyekben további operációk lehetségesek. Ezekkel az új, nyitott valóságokkal szemben
nem lehetséges a kognitív feldolgozás, így valaminek biztosítania kell az értelembe vetett
bizalmat, s ez a vallás feladata. A hagyományos valláselméletek nem tesznek
különbséget a funkció és a teljesítmény között. E kettő vizsgálata azonban más
megközelítést igényel. Továbbiakban a halál kérdésével foglalkozik Luhmann, mivel a
halállal kapcsolatban is szükséges különbséget tenni társadalmi funkció és arra
vonatkozó tudások teljesítménye között.
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LUHMANN

• Az értelmetlen halál esetében a társadalmi funkció 
megvan, a hozzá kapcsolható teljesítmény nincs

• Halál: biztos tudás és biztos nem-tudás

• Vallás lényege helyett a vallás megfigyelőjén van a 
hangsúly

• Transzcendens, titokzatos, titok

Az értelmetlen halál esetében a társadalmi funkció megvan, míg a hozzá kapcsolható
teljesítmény nincs. Ezért szükség van egy megkülönböztetésre, hogy a vallás sajátos
szerepe megjelenhessen.
A halál abban biztos tudás, hogy mindannyiunk számára elkerülhetetlen, azonban egy
„biztos nem-tudás is”, mivel nem tudjuk, mikor fog bekövetkezni (Máté-Tóth, 2013, 40).
Az értelmezés segíthet a nem-tudás átformálásában, megszüntetve a bizonytalanságot
azáltal, hogy transzcendens síkra emeli. Erre azonban csak a vallás képes, amely a halált
bizalommal tudja kezelni.
A vallás lényegéről való értelmezések különbözhetnek koronként és szerzőnként, ezért
nem megfelelő arra, hogy általa lehessen megkülönböztetni a sajátosan vallásit a nem
vallásitól. Itt magát a kérdésfeltevést kell megváltoztatni. Nem a vallás lényegét, hanem a
vallás megfigyelőjét kell elemezni, tehát, hogy miképpen lehet megkülönböztetni a
vallást saját magát. Ez a valóság megkettőzése, vagyis a transzcendens elfogadása által
lehetséges. Ezáltal a vallás saját magát képes megfigyelni, és elkülöníteni magát a nem
vallástól.
A vallás paradox jellegét a konfúzió fogalmának alkalmazásával közelíti meg. A titokzatos
észlelhető, és fogalmakba vonható, azonban nem mindig érzékelhető. A vallás tabuizálja
a titokzatost, ezzel kivonja a kommunikáció alól. A tabuszegés új vallások alapításának ad
teret. A titok fogalma, a misztérium közvetlen észlelése ugyan nem lehetséges, azonban
fogalmának bevonása a vallási a nem megfigyelhetőt kontextualizálja.
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LUHMANN

• A vallási rendszer elkülönítése
• Időtől független kód

• Vallás funkcionális rendszere elkülönül a társadalomtól

• Immanencia és transzcendencia

• Megkülönböztetés szerepe

A vallás önmeghatározása ellentmondásba ütközik, mivel nem biztos, hogy képes
olyasmivel azonosulni, amely nem szent értelem, s nem evilági vonatkozás. Ezt
paradoxiával és tautológiával igyekszik feloldani Luhmann.
A vallási rendszer elkülönítését történeti szempontból közelíti meg. Nem tud általános
vallásfogalom kialakulni a történeti folyamatok sokfélesége miatt, mégis egy időtől
független (zeitabstrakt) kódot lehet alkalmazni rá. A sajátos vallási kód segít elkülöníteni
a vallás funkcionális rendszerét a társadalomtól. A vallási kód két értéke az immanencia
és a transzcendencia. A kettő közötti közvetítés objektumok és cselekvések révén
történhet, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a transzcendens ismeretlenjét
megjelenítsék az ismert világban. A vallásban jelentkező problémákat csak a vallás képes
feloldani, ezért nincs egyetemes illetékessége, ugyanúgy, mint a jognak, gazdaságnak,
politikának vagy művészetnek. A vallás mégis különbözik a többi rendszertől, mivel nem
csak a saját problémamegoldásaira teremt teret. Magát a megkülönböztetést helyezi
középpontba, helyet adva a paradoxonnak. A kétség, amely saját lényegére vonatkozóan
felmerül, bele van integrálva a paradoxonba.
Luhmann szerint a vallás funkcióvesztése nem történhet meg, mivel ez az értelemadó
paradoxon az a funkció, amely a leglényegesebb a modern társadalomban.
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JÜRGEN HABERMAS

• 1929. június 18.

• német filozófus, 
szociológus

• frankfurti iskola

Jürgen Habermas a frankfurti iskola képviselője, napjainkban is élő és munkálkodó tudós.
Német származású filozófus és szociológus, 1929. június 18-án született.
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HABERMAS: TRANSZCENDENS ÉS RACIONALITÁS

• A vallás tematikája

• Vallás és társadalom fejlődése:

• Rítus és mítosz

• Metafizika és rítus

• Műveltség és etika

• Kommunikáció és etika

Habermas öt kontextusban foglalkozott a vallás tematikájával (Edmund Arens): filozófiai
(zsidó misztika), fejlődéselmélet (mítosz, tan, kinyilatkoztatott vallás, ideológia, vallás
elmúlása), kommunikatív cselekvés, a Nachmetaphysisches Denkenben érzékelhető
kontextus, és teológiai kritikákkal való viták.
A vallás és társadalom fejlődését négy szakaszra bontja. Az archaikus társadalmakban a
rítusok és mítoszok megjelenése volt jellemző, a fejlett társadalmakban vallási és
metafizikai világképek és rituális gyakorlatok, kora modern társadalmakban a műveltség
és etika befolyásolta a vallást, a modern korban pedig a kommunikáció és etika szolgált a
vallás alapjául.
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HABERMAS

• Racionalitás felváltja a vallást, a 
transzcendenst

• Különbségtétel gondolkodás és kultúra 
között

A vallási közösségből kommunikáló cselekvés válik a fejlődési folyamat révén, a növekvő
racionalizálódás által a transzcendens eltűnik, a profán és szent közti határ elmosódik. A
társadalmi racionalizálódás által a hagyományos vallási örökség elrugaszkodik
gyökereitől és a transzcendenstől.
A kommunikatív cselekvés része a szakrális nyelviesülés elmélete. A szakrális dimenzió
elavul, előtérbe kerül a jog és az erkölcs. A szakrális vegyül a nyelvészettel. A metafizika
leváltja a mítoszt, a racionalitás a metafizikát.
Habermas valláskritikájában hangsúlyt helyez a különbségtételre is. A racionalitás
felszabadult az objektív igazság, az erkölcsi jó és a szubjektív megbízhatóság alól. A vallás
a felvilágosodás előtt akadályozta a különbségtételt a gondolkodás és a kultúra között.
Mikor e kettő differenciálódott, a vallás a társadalom szélére szorult. A vallás egy idő
után már nem tud többet adni a szekuláris etikánál és felelősségnél.
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HABERMAS

• Vallási diskurzus:

– Vallási

– Teológiai

– Filozófiai

A kilencvenes évektől kezdve Habermas több oldalról kezdi el megközelíteni a vallási
dimenziót. A vallás valóságértelmező funkciója és sajátos racionalitása szempontjából
több teret enged az értelmezésben.
Háromféle irányból közelíti meg a diskurzust: vallási, teológiai és filozófiai. A vallási
diskurzus a hívő közösségen belüli kommunikációt jelenti, amelyet hagyományos formák
határoznak meg, rituális gyakorlatokban mutatkozik meg illetve az egyén privát
élményében. A teológiai diskurzus eltávolodik a vallási gyakorlattól, tudományos
diskurzus felé fordul, majd annak eredményeit visszafordítja a gyakorlatra. A filozófiai
diskurzus az objektivitás szemszögéből igyekszik megközelíteni a vallási kommunikációt,
ez a fő különbség közte és a teológiai megközelítés között, valamint a vallási élményt is
hasonlóan kezelni: a teológia számára a vallási élmény tartalma igaz, a filozófia mintegy
külső szemlélőként vizsgálja.
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HABERMAS

• A vallás racionalizálhatóvá teszi a transzcendens 
valóságot

• Teológia és keresztény vallás
• Politikai változások

• A transzcendens megértéséhez szükséges a vallási 
kommunikáció

A vallás feladata, hogy értelmet szállítson, fordítson. Segít a nem hétköznapit
hétköznapivá tenni. A transzcendens valóságot racionalizálhatóvá teszi.

Habermas különös figyelmet fordít a teológia, és a keresztény vallás társadalmi
szerepére. A vallás elősegítheti a civil társadalom építését, és a rendszerkritikus politikai
cselekvést, ellentétben korábbi, hatalom stabilizáló erejével. A hit és tudás viszonya nem
elhanyagolható a társadalmi változások tekintetében, a tudomány nem élvezhet
kizárólagos előnyt a politikában, a világnézeti és vallási felfogások is jelentősek. A
társadalmi és kulturális szekularizáció folyamán a vallásnak felelnie kell korábbi határaira.

Párhuzamot lehet vonni Habermas és Luhmann transzcendensről való gondolkodásában.
„Habermas megrázó és felforgató jellegzetességgel, Luhmann bizalmatlan ismeretlennel
jelöli meg” (Máté-Tóth, 2013, 56) a túl lévő valóságot. Mindketten arra törekednek, hogy
valamilyen módon meg tudjuk érteni, és el tudjuk érni a túlvilágot, és kezelni tudjuk azt.
Erre pedig mindketten a kommunikációt találják megfelelő módszernek.
A vallás azonban ebben az értelmezésben nem a hagyományos vallási elemeket
tartalmazó felfogás, hanem a vallás lényegét kifejező fogalom, egy vallásfenomenológiai
felfogás, mely funkciókat jelöl.
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HORÁNYI ÖZSÉB

• 1942. március 27.

• gyengeáramú 
villamosmérnök, 
általános nyelvész

Horányi Özséb magyar származású gyengeáramú villamosmérnök, a nyelvtudományok
kandidátusa, egyetemi tanár. 1942. március 27-én született. Jelenleg a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen oktat.
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PARTICIPÁCIÓS ELMÉLET

• Horányi Özséb: vallás és kommunikáció viszonya

• A kommunikáció a közösségben zajlik

• Szignifikáció: nyers és szimbolikus

• A valóság különböző fakultásokból áll

Horányi Özséb Magyarországon szinte egyedülállóan foglalkozott a vallás és
kommunikáció viszonyával, melyet participációs elméletnek nevezett el. Alapja a
közösség, ahol a kommunikáció zajlik. A közösségek abban különböznek egymástól, hogy
sajátos kommunikációjuk van, mely más közösségekre nem jellemző. A közösségben lévő
felkészültség lehetővé teszi a szignifikációt és a megértést. A felkészültség segít az
ágenseknek probléma-kezelővé válni. A kommunikáció révén integrálódik az ágens a
közösségbe. A szignifikáció segít elérni a valóság különböző fakultásai: nyers és
szimbolikus. A nyers fakultás nem kapcsolódik más elemekkel a szignifikáció
folyamatában, egy eleve létező, a szimbolikus azonban létrejön. A szignifikátum, vagyis
jelölt cselekvés eredménye. Ez a transzcendálás során jön létre. Nem minden
transzcendálás vallási jellegű, azonban a vallási szignifikáció transzcendálás.
A transzcendens az osztentatív (megmutatkozó) szignifikációban jelenik meg, mint eleve
adott létező, egy nyers fakultás adott elemén jelenik meg, ezáltal értelmezi az ágens
tapasztalatát. Ellentétes irányú a szimbolikus folyamattal, mivel az ágens passzív ebben
az esetben.
Akkor tekinthető valami szakrálisnak, amennyiben redukció alakul ki a teológiai
terminusokra, illetve utal a transzcendens megállapítására felkészült ágensre. A szakrális
szignifikátumok többlet felkészültséget igénylő közösségekből származnak, amelyekben
a szignifikációs folyamatok kódokat szerepeltetnek.
Horányi szerint a valóság különböző fakultásokból áll, ahol a szignifikáció és az ágensek
felkészültségének találkozása hozza létre a kommunikációt. A vallás bizonyos közösség
szakrális felkészültségeit képes megadni, a közösségen nem terjed túl.
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PARTICIPÁCIÓS ELMÉLET

• Transzcendens megjelenése

• közösségtípusok

• teológiai

• fenomenológiai

Pete Krisztián és P. Szilczl Dóra a közösségeket különböző vallási közösségtípusokra
vonatkoztatja: egyház, felekezet, szekta, kultusz, vagy mozgalom. Felkészültség és státusz
különbözik, A többlet felkészültség helyezi a közösség által legitimált státuszba az ágenst,
a laikus státusz más szinten jelenik meg a közösségi rendszerben. A laikusnak nincs joga
vallásinak titulálni egy folyamatot, mert nincs abban a státuszban.
Azonban ebből a megkülönböztetésből kimarad a népi vallásosság és a misztika, mivel
ezek nem részei vallási intézményeknek. Korpics és Szilczl tanulmányukban a
transzcendens dimenziót a vallásfenomenológia segítségével írják le. A transzcendens
egy általánosan jelenlévő létmód, egy terület. Teológiai és fenomenológiai oldalról
közelítik meg a transzcendens fogalmát. A transzcendens fogalmának valóságos létezést
tulajdonítanak, mely csak teológiailag állja meg a helyét, kommunikációelméleti
szempontból nem. A kommunikációtudomány a vallástudományhoz hasonlóan nem
állíthat cselekményt a transzcendensről.
A közösség tere teszi lehetővé az ágensek számára, hogy a transzcendenst ittenivé
tegyék.
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ÖSSZEFOGLALÁS

• Habermas és Luhmann: funkcionális megközelítés
• A vallás szerepe

• Horányi: szubsztanciális megközelítés
• Közös vallásfogalom

• Vallási és nem vallási

A kommunikációelméleti modellek szerzői közül Habermas és Luhmann funkcionális
oldalról közelít, vallásfogalmuk funkcionális. Emellett létezik szubsztanciális
megközelítés, mely nem a vallás szerepére koncentrál, hanem arra, hogy adott vallás mit
állít magáról, és milyen közös elemek jellemzőek adott vallásokra, ezáltal egy közös
vallásfogalom megfogalmazásának lehetőségére. Erre a megközelítésre Horányi Özséb
vállalkozott. A szubsztanciális megközelítés afelé is tesz egy lépést, hogy meg tudjuk
különböztetni a vallásit a nem vallásitól, melyre szükség lehet a funkcionális
megközelítés mellett.
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A SAJÁTOSAN VALLÁSI

• A vallás meghatározása mindig végtelen kísérlet

• Szubsztanciális és funkcionális definíció

• Émikus és etikus megközelítés

A következőkben egy olyan téma bevezetőjét beszéljük át röviden, melyet kifejteni a
következő órán fogunk részletesen.
A vallás meghatározása mindig nehéz és végtelen kísérlet lesz, azonban használhatunk
adott diszciplínák általi megközelítést, amikor egy adott tudományterületen
vizsgálódunk. A vallástudomány alapvetően két típust különböztet meg: szubsztanciális
és funkcionális vallásdefiníciót, mint igazság és mint funkció. Emellett jellemző egy
másfajta különbségtétel, az etikus és émikus megközelítés. Az émikus belső, míg az
etikus külső szemlélőként vizsgálja a vallást. A vallástudomány a lehető legjobban
törekszik az objektív megközelítésre, azonban ha elkezdünk foglalkozni egy témával,
óhatatlan lesz valamilyen szintű személyes érintettség. Az a megnyilatkozás, amelyben a
feltétlenre mint abszolút értelmező és normatív faktorra történik hivatkozás, sajátosan
vallásinak nevezzük (Máté-Tóth, 2013, 74.) A „feltétlen” a numinózushoz hasonló
fogalomként szerepel a definícióban, azonban amíg Otto egy belső megközelítésből, ez a
munkadefiníció külső, etikus megközelítésből használja a fogalmat.
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A SAJÁTOSAN VALLÁSI

• Sajátosan vallási: a feltétlen fogalma

• Egyén és közösség a feltétlenre hivatkozva értelmezi 
a dolgokat vallásiként

A feltétlen fogalma egy kommunikációs rendszer elemének megjelenése, amelyről az
egyén és a közösség nem rendelkezhet. Funkcionális értelmezésben az egyén és a
közösség számára a vallás szerepe a dolgok értelemmel való feltöltése, valamint
cselekvést határoz meg és normát állít. Gustav Mensching rámutat a vallás azon
jellegzetességére, miszerint a hagyományokon túl minden vallási cselekmény, melyet az
azt művelő közösség vagy személy annak nevez. Ezek lehetnek profán cselekmények is,
melyek a feltétlenre hivatkozva nyernek igazolást.
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SAJÁTOSAN VALLÁSI MEGJELENÉSE

• Szent kozmosz

• Szent és profán

• Specialista és laikus

• Vallási intézmény

• Funkció

Végezetül amit ki kell elemelni, hogy a sajátosan vallási ötféleképp jelenthet meg: Szent
kozmosz, szent és profán, specialista és laikus, vallási intézmény és funkció. Ezt az öt
módot a következő órán vesszük át egyenként részletesen.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Mi a kommunikációelmélet feladata?
2. Mit jelent a kommunikációelméleti 

kontrasztálás?
3. Hogyan értelmezi Luhmann a 

kommunikációt?
4. Sorolja fel a vallás és társadalom 

fejlődésének négy szakaszát!
5. Mi a participációs elmélet és mik a 

legfontosabb tartalmi elemei?
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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3. ÓRA

A SAJÁTOSAN VALLÁSI
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ISMÉTLÉS: A SAJÁTOSAN VALLÁSI MEGJELENÉSE

• Szent kozmosz

• Szent és profán

• Specialista és laikus

• Vallási intézmény

• Funkció

Az előző órán beszéltünk a sajátosan vallási fogalmáról és felvezettük a részletes
kifejtést. Említettük azt is, hogy a sajátosan vallási ötféleképp jelenthet meg: Szent
kozmosz, szent és profán, specialista és laikus, vallási intézmény és funkció. Ezt az öt
megjelenést fogjuk a mai órán végig venni részben.
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SZENT KOZMOSZ

• Elsődleges jellegzetesség: totalitás

• Szent kozmosz: tudás és értelmezés

• Alapvető vallási dimenzió

• Kozmosz:
• rendezett mindenség

• káosz ellentéte

Szent kozmosz
A totalitás, mindenség a vallási elsődleges jellemzője. A szent kozmosz alapvető tudás és
értelmezés. Egy egyetemes vonatkoztatási rendszer, mely nem csak a vallási
hagyományok teológiáit és az egyén számára fontos belső hitet, foglalja magába, hanem
egy alapvető dimenzió, a vallási maga.
A kozmosz nem csak a mindenséget jelenti, hanem a káosz ellentéte is egyben. A
mindenség rendezettsége, melynek szentsége ezáltal jelenik meg.
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SZENT ÉS PROFÁN

• Szent kozmosz révén különítődik el

• Eliade: szent időszakok és terek

• Szent és profán egymást meghatározzák

• Intézményes közegben és hagyományban is 
megjelenhet

Szent és profán
A szent és profán a szent kozmosz révén különítődik el egymástól. A szent a profántól
eltérő kapcsolatban áll a kozmosszal. Eliade szerint az értelemadás a lényege a
megkülönböztetésnek, ugyanis a szent adja a profán értelmét szent időszakok és terek
által. Ugyanígy a profán időszakok és terek nélkül nem lehetne szent. Kölcsönösen
határozzák meg egymást.
A megkülönböztetés történhet intézményes közegben, például a naptári napok szent és
profán közötti különbségtétele. Hagyományos rendszerben és azon kívül jelenlévő
tudásokat foglalhat magába.
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SPECIALISTA ÉS LAIKUS

• Az emberi közösség tesz különbséget szent és 
profán között

• Csoportok: vallási specialisták vagy laikusok

• Vallási hagyományok, gyakorlatok: hivatali-jogi 
specialista

• Más területeken más megkülönböztetés jellemző

Specialista és laikus
A szent és a profán között a közösség tesz különbséget. Bizonyos csoportok a szent
kozmosz megnyilvánulásait látják különböző helyszíneken, időszakokban és
cselekvésekben. Ezért vannak vallási specialisták és laikusok. A kettő közötti
különbségtétel módját a szent kozmosz érvényesíti, legtöbbször a vallási hagyományok
eltérő történelmi gyakorlatai által. Minden folyamat a kozmoszból kapja értelmét, ezáltal
biztosít identitást, teremt társadalmat vagy tesz lehetővé orientációt. A specialista
leginkább hivatali funkcióban érvényes. Más területeken másképp határozódik meg a
specialista és laikus szerepe.
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INTÉZMÉNY

• A szent kozmosz megjelenítését hivatalosan végzi

• Bürokratikus: vallási közösség jogrendszere szerint 
létrehozott 

• Tudásszociológiai értelem: hagyományok, kulturális 
formák

Intézmény
A szent kozmosz a sajátosan vallási intézmény által hivatalosan megjelenhet.
Bürokratikus értelemben a vallási közösség jogrendszere által létrehozott egység,
melyeknek nem minden tevékenysége sajátosan vallási, így a vallási és nem vallási
diskurzus számára is jelentős. Tudásszociológiai értelemben a sajátosan vallási
intézmények adott kor hagyományait jelentik, amelyek megmutatják a feltétlen
dimenzióját a közösség számára.
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FUNKCIÓ

• Belső funkció: közösség viszonyai
• Önértelmezés és kohézió

• Külső funkció: társadalom
• Közösségi érzések és cselekvések

• Közösségadás és értelemalkotás

Funkció
A vallási funkció szintén külső és belső funkciókkal rendelkezik: irányulhat a közösség
belső viszonyaira vagy a társadalom egészére. Mindkettőre jellemző a közösségalkotás és
az értelemadás funkciója. A közösség számára segíti az önértelmezést és a kohéziót. A
sajátosan vallási tartalmának eltűnésével veszélybe kerülhet a közösség fennmaradása.
A társadalom a sajátos vallási jelenségek nélkül a normák meggyengülnek, kaotikussá
válhat a közösség. A sajátosan vallási olyan feltétlenségeket mutat meg, amelyek közös
érzéseket és cselekvéseket tesznek értelmessé.
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SZEMÉLYES DIMENZIÓ

• Vallásfenomenológia és valláslélektan területe

• Hagyományos vallási közeg: gyermekkorban és 
felnőttkorban különböző

• Kommunikáció felőli megközelítés:
• Aktív

• Passzív

A sajátosan vallási személyes dimenziója
A sajátosan vallási megmutatkozhat személyes dimenzióban, mellyel a
vallásfenomenológia és valláslélektan foglalkozik. Az egyéni vallás többrétegű:
hagyományos valláshoz való kötődés, ami által a személy valamilyen szinten
befolyásolódik. Ez akkor jelenik meg, ha a személy hagyományos vallási közegben
nevelkedik. Mikor felnő, sok esetben átértékeli a hagyományrendszert. A gyermeki és a
felnőtt sajátosan vallási különbözik, mivel a felnőtt nyitott a feltétlennel kapcsolatos
tudásra, és aszerint cselekszik.
Kommunikációtudományi megközelítésből a sajátosan vallási kétféle típust foglalhat
magába, amelyeket a személy szerepe szerint lehet meghatározni: passzív vagy aktív
szereplőként. A személyiség kialakulása alatt először szimbólumokkal, élmény okozta
benyomásokkal kommunikál, másrészt szöveggel. Egy olyan közegben mozog, ahol
megtanulja az élményeit transzcendensként felfogni.
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SZEMÉLYES DIMENZIÓ

• A feltétlent nem lehet kommunikálni, csak jelölni

• Fromm: a vallás független a hagyományoktól

• A transzcendens, vallási kívül áll a teisztikus
kereteken

• X-élmény: minden személy számára másképp 
ragadható meg

Vallási neveltetés esetén a gyermek fogékonyabb lesz a transzcendens tételezésére,
felnőttek a megtérés útján sajátítják el.
Tejes mértékben azonban soha nem tudjuk kommunikálni a transzcendenst, a feltétlent;
mégis akként tudjuk jelölni. Erich Fromm a vallást a hagyományoktól függetlenül
határozta meg, mint egy eszmét, cselekvési rendszert, amely tájékozódási keretet és
tárgyat biztosít a személy odaadásának. (Fromm 1995, 24. In: Máté-Tóth, 2013, 84). Az
egyén sajátos vallási meggyőződése ebből formálódik. Azonban a képesség, amely
Fromm szerint elősegíti a feltétlenbe vetett hitet, nem egyenlő a vallási meggyőződéssel.
Egy olyan élmény, amelyet kifejezni nem lehet, a sajátosan vallási dimenzió értelmezési
kerete. Így a személyes dimenzió a kommunikáció gondolkodási keretein belül lesz
elhelyezve.

Az embernek szüksége van vallásra, azonban ez nem mindig nyilvánul meg, és
megnyilvánulásaiban is nagyon sokféle lehet. Vallástörténeti és kulturális
különbségeknek köszönhetően sokféle neve van a feltétlennek, túlviláginak (brahman,
tao, nirvana, Isten). Számunkra azonban nem az elnevezés, a rajtunk túlmutató
jellegzetességek fontosak, hanem az, hogy saját magunk hogyan éljük meg és képzeljük
el az alapját. A sajátosan vallásit Fromm egy új fogalommal, az X-élmény (X-tapasztalás)
fogalmával közelíti meg, melynek öt ismérvét írja le. Az első, hogy az ember
problémaként fogja fel az életét. Az élmény értékhierarchiájábanelérhető a csúcsélmény,
ahol a személy maga a cél. Az X-élmény szabadságot, elengedettséget, ürességet és
nyitottságot biztosít. Ez teisztikus szóhasználatban lehet a transzcendencia élménye,
ezen a fogalmi kereten azonban túl kell lépnünk. Nem azért vallási, mert a vallási
hagyományhoz kapcsolódik, hanem mert az individuum magát feltételesként a
feltétlenhez rendeli.
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IMÁDSÁG, MEDITÁCIÓ, MISZTIKA

• Heiler: imádságtípusok
• primitív ember imája

• rituális imádságformulák

• himnusz

• hellén magas kultúra imádsága

• filozófiai gondolkodás imádságkritikája és –ideálja

• vallási zsenik imádsága

• kiemelkedő férfiegyéniségek imádságai

• közösség istentiszteleti imádsága

• individuális imádság mint vallási kötelezettség és jótett

Imádság, meditáció, misztika
A személyes vallási megszólalás hagyományos formája az imádság, melynek különböző
típusai lehetnek. Heiler nyomán ezek a következők lehetnek: primitív, rituális, himnusz,
hellén kultúra, filozófiai, vallási zsenik (misztika), kiemelkedő férfiegyéniségek, közösségi
istentisztelet és individuális vallási kötelezettség imádságai.
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IMÁDSÁG, MEDITÁCIÓ, MISZTIKA

• Imádság és áhítat között különbség van

• Imádság: vallási kereteken belül, objektív 
jellemzők

• Áhítat: szubjektív

Az imádság, imádat lelki állapot, melyben valamilyen isteni jelenik meg. A szeretet a
vallási imádat profanizálódása. Az áhítat az elmélyülés tudatállapota, ahol vallási és
profán élmények is megjelenhetnek. Egy csendes ráhangolódás, mely esztétikai és vallási
érték, melyet kelthetnek tárgyak, fantáziaképek és izgalom formájában jelenik meg. Az
imádkozás objektív, az áhítat szubjektív jellemzőkkel bír.
Az ima kapcsolatteremtés ember és Isten között. A modern ember könnyen összekeveri
az imát és az áhítatot, mivel csak a vallási kereteken belül tud gondolkodni.
Az imában a vallás irracionalitása jelenik meg. A vallásos ember tapasztalat szerint az
ima a vallás központja. Így az imádság lényege az Isten és ember közötti élő
kapcsolatteremtés, kommunikáció. Enélkül a hit csupán elmélet, a cselekedeteknek
nincs mélysége. A személy távol marad Istentől.
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IMÁDSÁG, MEDITÁCIÓ, MISZTIKA

• Primitív ima: legegyszerűbb és legtisztább

• Kapcsolatteremtés Istennel

• Társadalmi háttér: személyes vallási megszólalás 
sokáig nem létezett

• Meditáció, misztika és imádság ugyanazt a lényeget 
hordozza magában

Heiler a primitív imát tekintette a legtisztábbnak és legőszintébbnek. Első körben az
imádságok alkalmait vizsgálja, például a vészhelyzet esetében az élni akarás
kifejeződése. A primitív törzsek nem egymás ellen fordultak, a család fontos volt az
egyének számára, együtt imádkoztak. Emellett Heiler leírja, hogy a kérés, könyörgés
mellett a hálaadás és köszönet sem volt ismeretlen a primitív ember számára. Mély lelki
élményeket közvetlenül fejeztek ki, akár egyszerű, rövid formában, nem mélységet
keresve, hanem egyszerű kapcsolatteremtést Istennel. Ebben nyilvánul meg a vallás
irracionalitása, olyan alapelemekben, amelyek egyszerűen az imádság tiszta formáját
mutatják meg.

Fontos kitekinteni a társadalmi háttérre. Sokáig a vallásszabadság nem érintett
mindenkit, a személyes vallási megszólalás egyházi vezetők privilégiuma volt. A használt
szavak és kommunikáció gyakran szimbólumok és jelképek által történt. Később ezek
elveszítették érthetőségüket a legtöbb ember számára, így a személyes vallási
megszólalás ekkor kezdett kialakulni.

Összegezve az imádság egy olyan kommunikáció, amelyben megjelenik a sajátosan
vallási, azáltal, hogy a személy a feltétlenhez fordul. Az imádság alkotja meg a
transzcendenst, vallási kommunikációt hozva létre. Az imádság kultúrától és vallástól
függően lehet bármilyen vallásra érvényes fogalom, használható meditáció vagy misztika
fogalma is, mivel a lényege ugyanaz, mint az imádság lényege.
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DIVINÁCIÓ ÉS PRÓFÉCIA

• Jövő előrelátása

• Fontos eleme az isteni inspiráció

• Koincidenciák magyarázata

• Prófécia: a jövő lehetséges kimenetelének 
előrevetítése változást hozhat a társadalomban

Divináció és prófécia
A divináció a jövő előrelátása, valamilyen istenség által inspirálva. A prófétizmus
ugyanezt jelenti, csak a divináció tágabb keretben. Feltétele a rítus és az inspiráció.
Közösségi gyakorlat, mivel a közösség a jós által teszi fel kérdéseit az istenségnek. Mégis,
a divinációt egy személy végzi, így lényegében a személyes vallási kommunikáció
területére sorolható.
Evans-Pritchard a divináció belső logikáját és összefüggéseit elemezte, nem annak
igazságtartalmát közép-afrikai népcsoportokban. Társadalmi érvényesség szempontjából
a kultúra gondolkodásmódja racionális. A vizsgált törzs minden, racionálisan látható és
megmagyarázható ok mögött egy mögöttes értelmezést, tartalmat is keres. A
boszorkányságban keresik a koincidenciák magyarázatát, a dolgok mélyebb értelmét.
A kommunikáció e sajátos formájában a feltétlenhez forduló közösség a társadalom
egységét biztosító értelmezéseket keres, egy sajátos transzcendens szférát alkotva maga
köré, melyben magyarázatot talál a megmagyarázhatatlanra.
A prófétaság a jóslás intézményesített típusa, ahol nem a jósláson, hanem egyfajta
társadalomkritikán van a hangsúly. A lehetséges jövő bemutatása változást hozhat.
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KÖZÖSSÉGI DIMENZIÓ

• Próféták és vallási meggyőződés hívei és követői

• Szociológiai szempont: egyház, denomináció, 
szekta, kultusz

• Nincs társadalom és közösség kommunikáció nélkül

• Intézményi szempont: adott egyházi területen élők 
közössége

• Sajátosan vallási szempont: ad intra és ad extra

A sajátosan vallási közösségi dimenziója
A közösség a vallási meggyőződés, próféták követőit jelenti vallástörténeti szempontból.
Szociológiai szempontból négy típusa van a vallási közösségnek: egyház, denomináció,
szekta és kultusz. Ez azonban inkább intézményi megközelítés.
A vallási kommunikáció alanya a közösség színterén a kommunikációval kölcsönhatásban
jelenik meg. Nincs társadalom és közösség kommunikáció nélkül.

Egyházi szempontból a közösség adott egyházi területhez tartozó hívők sokaságát jelenti.

A sajátosan vallásinak kétféle közösségtípusa lehet: egy befelé vonatkozó (ad intra),
vagyis a rítus, és egy kifelé mutató (ad extra), vagyis a misszió dimenziója.
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AD INTRA: RÍTUS

• Bell: átmeneti, évfordulókhoz kötött, csere és 
közösségépítő, szenvedéssel kapcsolatos, böjthöz 
és fesztiválokhoz kapcsolódó és politikai rítusok 

• Funkcionalista: mi a szerepük

• Esszencialista: nem csak külső, hanem rítusok által 
közvetített vallási tartalmak

• Formalista: rítusok struktúrájának leírása

• Rendszer és egyedi cselekvés között van különbség

A vallás társadalmi dimenziója ugyanolyan fontos lehet, mint a személyes. A társadalmi
identitás értelmezésében a vallásfogalomnak jelentős szerepe van.
A közösség oldaláról szóló sajátosan vallási megjelenése a rítus által megy végbe. A rítus
szabályozott és szent térben végrehajtott közös cselekmény, Kultúra és történelem
változtatta és bővítette fajtáit. Intézményesedett formában hasonló a liturgia és a
ceremónia, melyek inkább a gyakorlatot, míg a rítus az egész komplex cselekményt
foglalja magában.
A rítus célja lehet kiengesztelődés, hagyomány előtti tisztelgés, hatalom jelképezése
vagy delegálása. A gyakorlat során használnak szimbólumokat és szövegeket.
Catherine Bell hat különböző rítuskategóriát fogalmaz meg: átmeneti, évfordulókhoz
kötött, csere és közösségépítő, szenvedéssel kapcsolatos, böjthöz és fesztiválokhoz
kapcsolódó és politikai rítusokat (Bell 1992, 2007, Bell és Aslan 2009, Máté-Tóth, 2013).

Axel Michaels három rítuselméletet különböztet meg: funkcionalista (milyen szerepet
töltenek be a rituálék a társadalomban), esszencialista vagy szubsztancialista (rítusok
által közvetített vallási tartalmakat kutatják), formalista (strukturális leírás)

Rappaport szerint rituális az a forma, amely az emberi tevékenység más területeivel
közös alkotórészeket hordoz magában. Az egyéni cselekmény és a cselekmények
rendszere, struktúrája esetében fontos a megkülönböztetés.
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AD INTRA: RÍTUS

• Antropológiai szemlélet: milyen céllal végzi a 
közösség?

• reprezencionális, lingvisztikai vagy irodalomtudományi 

• Wallace: technológiai, terapikus, társadalmi, 
megváltó, revitalizáló

• Turner: rituális folyamat megalkothat egy közösséget

A rítust az alapján lehet meghatározni antropológiai szemmel, hogy milyen céllal végzi
azt a közösség. Ez történhet reprezencionális (hit megtapasztalása), lingvisztikai (rituális
névadás) vagy irodalomtudományi (metaforák ereje és hatalma) szempontból.

Anthony Wallace két csoportra osztotta a rítusokat, szent cselekmények és tárgyak
alapján. Wallace különböző jellemzők alapján listázta a típusokat, a részt vevő
személyek, ruházatuk, magatartásuk és további jelenségeket figyelembe véve, primitívtől
a fejlett vallásokig.
A rituális cselekvés öt osztályát találja: technológiai, terapikus, társadalmi, megváltó és
revitalizáló.

Victor Turner a rituális folyamatot mint társadalmi folyamatok alakítóját értelmezte. A
rítusok képesek a személyen és kapcsolatain változtatni, elmozdítani, újrateremteni a
közösséget. Ezáltal a rítus, mint sajátosan vallási jelent meg, és kapcsolódott össze a
társadalmi kommunikációval. Közösséget teremt, és csak annak a közösségnek szól, aki
részt vesz benne.
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AD EXTRA: MISSZIÓ

• A misszió sajátosan vallási kommunikáció, mely a 
közösség felé, kifelé irányul.

• Misszió: nem vallásos, maga módján vallásos, vagy 
egyházát nem követő vallásosak esetén működhet

• Az intézményi vallásosság szerepvállalása lehet 
politikai vagy sajátosan vallási (a feltétlenre irányuló)

A misszió kifelé irányuló sajátosan vallási kommunikáció. Olyan társadalmakban játszik
fontos szerepet, ahol a vallási intézmények körüli társadalom nagy része nem vallásos,
sajátosan vallásos (maga módján), vagy egyházával nem tart kapcsolatot. Mindig adott
egyház igaznak vélt tanításainak terjesztését foglalja magába. Az egyház közösségi
küldetése.
A kerewsztény misszió rendelkezik a legnagyobb történelemmel, amely néhol már
politikai érdekekből is történt, ezáltal inkább prozelitizmusnak nevezhető, mely nem
pusztán térítés, hanem átkényszerítés egy másik vallásba. A vallási intézmények állam
felé való kommunikációja ritkán vallási, inkább politikai jellegű. Míg a rítus adott
közösség fenntartása érdekében befelé, az intézményi érdekérvényesítés kifelé irányuló
kommunikációt folytat. Egy vallási személy felszólalása nem feltétlenül jelent vallási
kommunikációt. Sajátosan vallási kommunikáció történik abban az esetben, amikor a
kommunikáció alapja a feltétlen, amikor a közösséghez való beszédben a vallást
képviselő emlékeztet az erkölcsi normák egyetemességére, és kritikát fogalmaz meg az
egyenlőtlen társadalmi viszonyok felett. Nem egyházi érdeket képviselnek, hanem a
feltétlen közvetítését.
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DISKURZUSELMÉLETEK

• Habermas: a diskurzus szociális-nyelvi interakciók 
rendszere

• Van Dijk: kritikai diskurzuselemzés

• Megmutatja, hol van szükség a változásra, 
társadalmi egyenlőtlenségekre fókuszál

• McCutcheon: sui generis vallás

A következőkben a vallásdiskurzus témáját kezdjük el, melyet a következő órán
folytatunk és fejezünk be.

Habermas szerint a diskurzusok szociális – nyelvi interakciók szövegszerű, megértésre
orientált rendszere, melyben erős hangsúlyt kap a dialogikus és interakcionális elem.
Foucault a hatalmi viszonyrendszerre koncentrál, és a diskurzus alakítja ki az
interszubjektivitást.

Teun A. Van Dijk a diskurzuselemzés módszertanával foglalkozott. Kritikai
diskurzuselemzésnek nevezi elméletét, amelyben arra kíváncsi, hogyan érhetők tetten a
hatalmi viszonyok a társadalmi diskurzusokban.

A kritikai elemzés feltárja a hatalmi viszonyokat, és megmutatja, hol van szükség
változásra. Érzékeny a társadalmi egyenlőtlenségekre, gender, kisebbségi kérdésekre.

Olyan kérdések érdeklik, mint a hatalommal rendelkező csoportok nyilvánosságot
ellenőrző módszerei, s milyen hatással vannak ezek a módszerek a hátrányos helyzetű
csoportokra, hogyan jelenik meg az egyenlőtlenség.

McCutcheon Eliade nyomán négy határ vonására hívja fel a figyelmet az egy vallás, „sui
generis” vallást illetően: vallási és nem vallási jelenségek, vallástudomány és más
tudományágak, privát és nyilvános, hagyomány és modernitás határait. A sui generis
vallás szembeállítja a modern társadalmi valóságot a hagyomány és nem valós világával.
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A kritikai vallásdiskurzusnak feladata, „hogy kimutassa, mely társadalmi csoport milyen
érdekekből és milyen elemekből konstruál „vallást”, illetve a társadalomban vallásnak
nevezett dimenzió mögött milyen diszkurzív folyamatok érhetők tetten”. (Máté-Tóth,
2013, 115).
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MODERN IDENTITÁS

• Társadalom és egyén viszonya: egyén vagy 
társadalom oldaláról

• Az egyén önálló identitás, aktív vagy passzív módon 
identifikálódik, személyes döntés útján kerül a 
közösségbe

• Kollektív identitás esetén a személy vallási 
értelemben azonosul a közösséggel

• Modern és posztmodern

A társadalom és egyén viszonyát két irányból lehet vizsgálni: ahogy korábban Berger és
Luckmann kapcsán felmerült, a kérdés az, hogy a társadalom az egyének, vagy az egyén
a társadalom terméke.

Első megközelítés: a vallás csak az egyéné lehet. Az egyén önálló identitás. Pszichológiai
értelemben az identitás az önkép és objektum egybeolvadása. Az identifikáció két
irányba történhet: aktív, vagyis a személy azonosítja magát egy rajta kívüli objektummal,
vagy passzív, ahol külső valóság révén azonosul.
Az identitás kialakítása interakciókban történik. Ez több szakaszból áll: öröklött források
(állampolgárság, nem, etnicitás), a személyes döntések (beilleszkedés a választott
közegbe, nyelv, jelzések elsajátítása, amelyek a csoporton belüli identitást erősítik), és a
relacionális identitás alakítása (hétköznapi és egyéb rendszeres konverzációk által).

A kollektív identitás vonatkozásában beszélhetünk a személyes beilleszkedésről. A
személy döntések révén csatlakozik egy közösséghez, mintegy vallási értelemben
azonosul vele. Egy rituális csatlakozás megy végbe, abban az esetben is, ha a közösség
maga nem vallási jellegű. Az identitás alakulása folyamat-jellegű kell, hogy legyen. Ha ez
nem érvényesül, a folyamat megáll, mítosszá alakul.

Az identitás koronként változhat, adott társadalom és kultúra formálhatja. Ez alapján
beszélhetünk modern, és poszt-modern identitásról is.
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ERETNEKSÉG KÉNYSZERE

• Erikson: identitás kimunkálása

• Világháborúk után a hagyomány háttérbe szorult

• Előtérbe került az egyéni önmeghatározás

• Berger: hagyományok személyessé tétele

• Az eretnekség kényszere (1979)

Erikson: identitás kimunkálása. A világháború után a személy és a társadalmi csoportok
nem tudtak kiegyensúlyozott dinamikával alakulni. A támogató közeg nélkül a közeg
destruktívvá válik.
A hagyomány megingott, az önmeghatározás megbomlott. A vallási hagyományok
megváltoztak.

Peter L. Berger szerint van egy folyamat, amely társadalmat teremt a hagyományok
belsővé, személyessé tétele által. Az ember a társadalom terméke, mivel a hagyományok
nélkül nem tudna belső identitást formálni, ugyanakkor a társadalom az ember terméke,
mivel a hagyományok interiorizálódnak, újabb jellegzetességeket felvéve.
A vallás egyre kevésbé tartalmaz magától értetődő elemeket, az egyén döntései és
felfogása alapján alakítja ki saját vallását. Berger 1979-ben Az eretnekség kényszere
címmel írt művében fejti ki, hogy az egyéni vallásosság növekedése a vallási
hagyományok alárendelődését eredményezi. Ez egy olyan állapot, ami újfajta út a
vallásosság alakulásában, nem hanyatlás, hanem új nézőpont. Az egyén döntés alapján
tartozik intézményekhez vagy hagyományokhoz, amely a korábbi homogenitást megtöri,
és tágabb teret nyit a személy számára.
A kulturális és vallási pluralizmus idején a közeggel való azonosulás már nem olyan
magától értetődő, mint korábban, változásokkal kell szembenézni mind az egyén, mind a
társadalom szintjén.
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IDENTITÁSALAKÍTÁS MULTIFOKÁLIS KÖZEGE

• Egyén: kereslet

• Intézmények: kínálat

• Patchwork vallásosság

• Vallási pluralitás: válogatni kell a hagyományok 
között

Az identitásalkotás közege plurálissá válhat. Az egyén oldaláról mint kereslet, az
intézmények oldaláról mint kínálat jelenik meg. A személy egyrészt a saját kulturális
helyzete, neveltetése alapján válogat elemeket, másrészt saját ízlése szerint, és saját
igényei szerinti mértékben köteleződik el adott felfogáshoz vagy felekezethez.
Szociológiai megközelítésben ezt patchwork vallásosságnak nevezik.

A vallási intézmények és hagyományok olyan kínálatokra törekednek, amelyekkel
megragadhatják azt, amire a kereső embernek szüksége van saját identitásának
megragadásához. A társadalmat hosszú időn keresztül elsődlegesen meghatározó vallási
intézményeknek válogatniuk kell hagyományaikból, hogy megmaradjanak esélyeik a
többi vallási intézmény között.
Az individuum az öt körülvevő plurális kínálatok által értelmezi az identitást, amely által
azonosulni tud a heterogén viszonyok között.
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POSZTMODERN IDENTITÁS

• Lyotard: vége a modern mítoszoknak

• Posztmodern: egység és sokféleség paradoxona

• Ihab Hassan: átmeneti életszféra

• Hans Künig: csak egy igazság lehet

• Két véglet: 
• individuális önkény vagy visszatérés a premodernhez

A modern identitásváltozás a XX. század második felében ment végbe. Azonban ma már
egyfajta posztmodern identitásról is beszélhetünk.
Jean-Francois Lyotard francia teoretikus jelezte, hogy a modern világban orientációt
biztosító keretek már változtak, a modern mítoszoknak vége. Ezek voltak a jövőt
meghatározó gondolatok, mint a „haladás”, „emancipáció”, „technológia”, „világbéke”. Az
identitás, az önkiteljesedés lépett az emberek tudatába, egyrészt keresztény megváltást
ígérve, másrészt keleti, megszabadulást hirdető vallási hagyományokat, és a nyugati
ezoterikát felhasználva.

A posztmodern kifejezés a modern paradigma utániságot jelzi, amely nem egy időbeli,
sokkal inkább látásmódbeli különbségre utal. Az egyetemes igazságok korának vége, a
vallási pluralitás került az előtérbe.
A posztmodern felfogásban egyszerre van jelen az egység keresésének és a sokféleség
megőrzésének paradoxona.

Ihab Hassan egy olyan átmeneti életszféráról beszél, amelyben elkötelezettség nélkül
lehet megtalálni az elégedettséget.
Hans Küng szerint az a felfogás, mely szerint minden vallás igaz, egy hamis világkép, az
igazság lényegtelennek tekintése. Csak egy igazság lehet, amelyről elfelejtkeztek az
emberek.

A vallási pluralizmusban két véglet a teljes individuális önkény, ahol az egyén saját
döntései alapján keresi a megfelelő utat a maga számára, a másik a premodern világba
való visszatérés, azonban ebben a másokkal történő párbeszédek által való önkereséstől

68



fosztja meg magát a személy.
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A VALLÁS SZELLEMI ERŐTÉR

• A vallási hagyományok:

• iránymutatást és kultúrát adhatnak

• bárki számára elérhetőek

• mélyebb megéléshez komolyabb ismeret kell

• szükség lehet egy vezetőre

A vallások iránymutatást és kulturális alapot biztosítanak az ember számára. A
szekularizációs elképzelések ellenére különböző vallási formák ma is jelen vannak,
hagyományos és újabb eszmék egyaránt.
A tradicionális vallások eszméi mindenki számára elérhetőek, rítusain bárki részt vehet,
azonban csak akkor érthetik meg igazán több száz évre visszanyúló mélységüket, ha nem
csak a jelen szemüvegén keresztül vizsgálják. Minden kornak meg vannak a saját
értelmezési formái, így lehetséges, hogy ezek a szövegek a ma emberének is jelentenek
valamit. Megfelelő értelmezéshez azonban szükség lehet egy vezetőre, aki
megalapozottabb ismereteket tud átadni. Ehhez tanulni kell, hogy megtaláljuk a
biztonságos utat.
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INTERIORIZÁCIÓ ÉS ALKALMAZÁS

• A posztmodern vallási kínálatok interiorizációjánál
figyelni kell arra, hogy milyen ígéreteket kapunk.

• A valóra váltás eszközeit profán szemszögből is 
lehet vizsgálni.

• A második naivitás felé

Interiorizáció és alkalmazás
A vallási kínálatok mögött sokszor üres ígéretek rejtőzhetnek. A vallási ígéretek nem csak
a földi életen túli, hanem itteni életünk békéjét és kiegyensúlyozottságát is hirdeti.
Ezeknek valóra váltása profán eszközökkel is vizsgálható.

A második naivitás felé
Paul Ricoeur szerint létezik első és második naivitás. A gyermeki naivitás tekintélyre
alapul, melyből csalódások és kijózanodások segítenek továbbfejlődni. A második
naivitás mintegy továbblépés a teljes racionalitástól – a felnőtt játékra.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Sorolja fel a sajátosan vallási öt 
megjelenési formáját, és fejtse ki mindet 
1-2 mondatban.

2. Mit jelent a sajátosan vallási személyes 
dimenziója egy gyerek és egy felnőtt 
esetén?

3. Mi a kritikai vallásdiskurzus feladata?
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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4. ÓRA

VALLÁSDISKURZUS
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A VALLÁS DEKONSTRUKCIÓJA

• Milyen térben zajlik a vallási diskurzus?
• természeti tér

• Dekonstrukció paradigmája

A következőkben a vallási tér megjelöléséről lesz szó. Az a tér, ahol a vallási diskurzus
jelen van, egy természeti tér, amelynek nincsen vége. Ehhez a strukturalizmus, vagyis
dekonstrukció paradigmájának feltevéseit nem szabad figyelmen kívül hagyni.
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STRUKTURALIZMUS ÉS POSZTSTRUKTURALIZMUS

• Saussure: strukturalizmus megalapítója
• Nyelvi alakzatok és logikák határozzák meg a struktúrákat

• A jelölő megelőzi a jelöltet

• A fogalom önmagában nem tartalom

• Módszertani objektivizmus: a rendszer alkotja a személyt

• Posztstrukturalizmus: felbontja a merev 
kategóriákat, ellentétpárokat

• Derrida: látens dimenziók feltárása

A strukturalizmus, melynek alapítója Ferdinand de Saussure, a nyelvi struktúrákat
megfelelteti a kulturális és gondolkodási struktúrákkal. A nyelvi alakzatok és logikák
határozzák meg a struktúrákat, azokat a strukturalizmus egészében tárgyalja. A nyelv
rendszere és a beszélt nyelv különbözik.
A strukturalizmusban a jelölő megelőzi a jelöltet, tehát a létező azáltal nyer jelentőséget,
hogy hol helyezkedek el a viszonyok és viszonyulások között. A hangsúly a jelölő
műveleten van, tehát a dolognak önmagában nincs értelme, amíg meg nem jelöljük azt.
Lévi-Strauss bizonytalan jelölőnek nevezte a jelölő és jelölt közötti instabil viszonyt,
amelyben a fogalmaknak nincs saját, önmeghatározó jelentése és tartalma. A rendszer
alkotja meg a személy identitását: módszertani objektivizmus. Az egyén és a cselekvések
csak másodlagosak a struktúra mögött.

A posztstrukturalizmus elmélyítette a strukturalizmus elméleteit. Derrida szerint
léteznek szignifikánsok, a jelölési folyamat különbségtételek által történik. A merev
kategóriákat fel kell bontani, a fogalmaknak szüksége van ellentétpárjukra. Az
értelmezést a kiegészítés felől kell megkezdeni, a diskurzus eltolásával. Nem akarja
felbontani a rendszert hagyományra és modernre, átível a határokon, és egymás mellé
helyezi az ellentétes felfogásokat és kifejezéseket., és feltárja az összefüggéseket, a
látens szempontokat, amelyek változást hozhatnak. Derrida a dekonstukció által kívánja
feltárni ezeket a látens dimenziókat.
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DERRIDA A VALLÁSRÓL

• Khóra: rendszereken kívüli, intertextuális vagy 
kontextuális tér

• Egy sajátos hely, amelynek lényege, hogy nem illeszkedik a 
rendszer eredeti vagy dekonstruált ismérveihez.

• Speciális vallási jellegű dimenzió:
• vallás: alap- vagy megnyilatkozott formában fordul elő

• Fenntartja a nyitottságot az új lehetőségekre

A dekonstrukció szétszereli a rendszereket, hogy rendszeren kívüli területeket alkosson
(khóra), amely nem illeszkedik a korábbi ismérvekhez. Derrida paradox módon tárgyalja
ezt a „túli” dimenziót, egyszerre negatív teológiával és annak tagadásával. A khórát
szembeállítja a vallási alapokkal, mindeközben keresztény attribútumokat használva
határozza meg.
Sajátos rendszerlogikával jut el egy speciális dimenzióhoz, amelyet vallásinak lehet hívni.
Ez a vallási tér nem intézményesült vallásosságot foglal magába, hanem egy vallási
jelleget jelent. A nyelv alap- és beszélt alkalmazásában értelmezhető, ugyanígy a vallás
is, egyrészt alap, másrészt megnyilatkozott formájában. Ez a dekonstruktív vallás-
értelmezés túllép a modernitás és a felvilágosodás eszméin is. A dekonstrukció
fenntartja a nyitottságot az új lehetőségekre, és a régi újraértemezésére.
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ELŐSZÓ ÉS UTÓSZÓ, TÁRGYALÁS NÉLKÜL

• Derrida: Hit és tudás
• Kurzíva és Utóirat: újra alapot kell találni

• Határok felbontása

• A vallás: önálló valóság, réteges
• Előírás, felelet, szembenállás, felelősség, szabadság

• A vallás fundamentummá válik

Előszó és utószó, tárgyalás nélkül
Hit és tudás (2006): A vallásról való tárgyalást hosszú előszóval (Kurzíva) és utóirattal
teszi, mintegy azt jelezve, hogy a vallási vitáknak újra alapot kell találni a modernitásban.
Derrida bizonyos kifejezéseknek új értelmet ad, elmondása szerint elhatolva a nyelv
végső határáig, hogy egy olyan alapot kapjon, amire kultúrát, gondolkodást lehet építeni.
A vallást, mint a gondolkodás, a nyelv és az egzisztencia alapvető dimenzióját tárgyalja, s
a megvalósult ígéretre adott válaszként értelmezi.
A vallás minden kultúrában elsősorban a latin, európai kultúrához kötődik, leginkább a
kereszténységhez.

Derrida a vallást, mint önálló valóságot vizsgálja, amely több rétegből épül fel. Ebből
legfontosabb „a vallási”, mely kiemelkedik a többi tény közül (európai, kereszténység,
stb.).
A vallás maga egy előírás, amit be kell tartani, egy felelet a másság kérdésére, a
szembenállás a mássággal. Emellett felelősség, ugyanakkor szabadság is egyben.
Posztstrukturalista megközelítésben a vallást rekonstruálni igyekszik, mivel a vallásról
való diskurzus újra teret nyert az elmúlt években. A megszokott vallási dichotómiákat
felbontva megtölti a fogalmat másfajta elemekkel és jellegzetességekkel. Ezáltal a vallás
fundamentummá válik.
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LEHETETLEN LEHETŐSÉG

• Ateizmus és hit egyszerre lehet jelen

• Istenfogalom: Isten nem teljesen megvalósult

• Kiszámíthatatlan

• Lehetetlen-lehetőség

• Nincs mögöttes világ: nem tudunk átlépni a 
transzcendenciába

Derrida számára az ateizmus az Istenről való nézetek visszafogottsága, a hit és vallás
bizonytalanságának észben tartása. A hitből nem zárható ki az ateizmus, egyszerre hívő
és ateista.
Istenről való diskurzusában tehát ezen keretek között gondolkodik, és fenntartja a
lehetőségeket, miszerint Isten nem teljesen megvalósult. Isten megjelenése
kiszámíthatatlan és meglepetésszerű. Lehetetlen, mivel transzcendens, mégis
lehetséges: lehetetlen lehetőség.
Derrida rengeteg írásában foglalkozott az istenfogalommal. Az isteni dimenziót filozófiai
és teológiai értelemben igyekszik megragadni. A lehetetlen-lehetőség feloldása azért
lehetséges, mert a lehetetlenség az újra megújulás jellemzője.

A transzcendencia az idő maga Derrida (és Lévinas) felfogásában, így a transzcendencia
mint lehetetlen miatti szenvedésként jelenik meg, mivel nincs mögöttes világ. A jövő
meglepetés-szerűen lép elénk, ezért nincs lehetőség átlépni bármilyen transzcendens
világba. Ez teszi az embert bizonytalanná.
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HELYTELEN HELY

• A diskurzus terét tágítani kell

• Khóra: földrajzi és gondolati hely
• (isten-fogalomhoz hasonlóan használja)

• Sivatagba vonulni: 
• A kiüresedés állapota kell ahhoz, hogy felfedezzünk

• Ez misztikus tapasztalások által lehetséges

Derrida tágítani kívnánja a diskurzus terét. A khóra nem csak földrajzi, hanem gondolati
hely, az egymással ellentétes dimenziók tere., amelyet nem lehet meghatározni, és
Derrida nem is próbálja definiálni.
Sivatagba kell vonulnunk ahhoz, hogy a kezdet előtti kezdet pozíciójából szemlélhessük a
felfedezni valót, az elhangzottat.
A sivatagba, semmibe, pusztaságba való húzódás a misztikus élmények, tapasztalások
helyszínét szimbolizálja.
Derrida negatív teológiát alkalmaz a misztikus szövegek elemzésekor. A kiüresedést
kulcsfogalomként használja, amelyet Istenre, emberre és a beszédre is vonatkoztat.
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MESSIÁSRA VÁRVA

• Meglepetésszerű jövő:

• nem a múlt folytatása

• messiási jövőkép

• Dekonstrukció: poszt-szekularizációs alapállás

• Messianizmus

• Messianisztikus rendszerek

John Caputo abban összefoglalja a dekonstrukciót, hogy az ember a jövőre vágyakozik, a
messiási, kiszámíthatatlan jövőre vár. A jelen egy olyan jövő felé való várakozásban él,
ahol nem kell a múlt szenvedéseit és fájdalmait átélnie. Messiási jellege ebben áll, mivel
nem a múlt folytatásáról van szó, hanem valami újról, egy meglepetésszerű változásról.
Derrida a dekonstrukciót mintegy poszt-szekularizációs állapotot értelmezi.

Derrida különbséget tesz a messiási dimenzió és a messianisztikus rendszerek között,
amelyek a vallási és filozófiai rendszerekre épülnek. A rendszerek perspektívájából a
Messiás beazonosítható, egy meghatározott alak. A messianizmus nem kívánja
determinálni a Messiás alakját, csak egy megváltásra, egy meglepetésre vár.
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KERESZTÉNYSÉG

• Derrida: keresztény-zsidó vallások körein belül 
fogalmazta meg elméleteit

• Nancy: kereszténység dekonstrukciója
• Megtestesülés: megérint és megérintett

• Kereszténység: 
• transzcendens és immanens

• evilági és metafizikai

Kereszténység – Derrida és Nancy
Derrida elméletei a keresztény-zsidó vallási kultúrkör keretein belül maradnak.
Keresztény fogalmakat használ, nyelvi és szemantikai közege mutatja a keresztény
vonatkozásokat. Emellett pozitívan áll a kereszténységhez, az egyetlen morális vallásnak
tartja.
Derrida nem akar egyértelmű identitást választani, görög, zsidó és keresztény
hagyományelemeket vegyít.

A kereszténység dekonstrukcióját Jean-Luc Nancy végezte el, a megtestesülés
szempontjából.
Nancy és Derrida az érintés problematikáját elemzi Jézusnál, aki egyszerre megérint és
megérintett, paradoxont állítva. A megérinthetetlen test megérint, ezáltal mi is érintéssé
válunk – a keresztény vallást az érintés metaforájaként értelmezi.

A kereszténység egyszerre van jelen a világban, és hirdeti a metafizikai értelmezéseket.
Transzcendens és immanens. A metafizikai rendszerek az érinthetetlenséget
hangsúlyozva háttérbe szorították az evilágiságot. Ezt a folyamatot fel kellett számolni,
így a kereszténység újra megtalálhatja a helyét a modern kultúrában.
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ÜRES JELÖLŐ

• Laclau és Mouffe:

• A vallás, mint üres jelülő

• Alapfogalmak:
• artikuláció

• elemek

• momentum

• A diskurzus folyamatosan változhat

Laclau és Mouffe posztsturkturalista szerzők a vallást mint üres jelölőt értelmezik.
Szerintük a beszéd és a cselekvés is diszkurzív. A diskurzuson kívüli objektumoknak is
lehet transzcendens valósága, ugyanakkor artikulálatlan minden, ami a diskurzuson kívül
helyezkedik el. A diskurzuson belül lévő dolog artikulálódik, a kívül eső nem. Az elemek
között viszony alakul ki, az elemek az artikuláció által momentumokká alakulnak. A
momentumok azonban nem szükségszerűek, ezért feltételezhető a diskurzuson túli
valóság.

A diskurzust nem lehet zárt rendszerként felfogni, határai relatívak. Folyamatos
változáson és formálódáson megy keresztül. Így a társadalom sem stabil, bár léteznek
benne stabil struktúrák, amelyeket meg lehet változtatni.

Amennyiben a társadalomban minden a diskurzus része, amelyre ugyanakkor a radikális
dinamizmus jellemző, akkor semmi nincs a társadalomban, amely konstans lenne. Ez a
pozíció a társadalom minimális stabilitását is megkérdőjelezi. A szerzőpáros azonban
elfogadja, hogy a társadalomban léteznek stabil struktúrák, de ezeket nem tartják
változtathatatlanoknak. Úgy képzelik, hogy a diskurzusban kialakulnak olyan stabil
csomópontok, amelyek hegemonikus szerepet játszanak benne, vagyis rövidebb-
hosszabb ideig meghatározzák azt.
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ÁLLAMHATALOM ÉS VALLÁS

• Agonisztikus pluralizmus
• antagonizmus -> agonizmus

• Modern demokrácia:
• értékek pluralitása
• világ varázstalanítása
• elkerülhetetlen konfliktusok

• Egyház és állam elkülönül
• Vallás és politika összetartozhat

Mouffe agonisztikus pluralizmus által elemzi a vallás kérdéskörét. Az agonizmus célja az
antagonizmus átalakítása agonizmussá. A szenvedélyek kifejezése nem ellenségeket,
hanem ellenfeleket szül. A modern demokráciában újra kell gondolni a konfliktust,
elismerni az értékek pluralitását és a világ varázstalanítását.
Az ellenfelek között csak konfliktuális konszenzus jöhet létre.

A vallás és állam viszonyának elemzésében Mouffe semleges államról beszél. Ez
jelentheti az állam agnosztikusságát a vallási és erkölcsi kérdések témájában, ugyanakkor
nem semleges alapvető politikai értékekkel szemben. Az egyház elkülönül az államtól.
Azonban a vallás nem csak a magánszféra területén releváns, hanem a politikai
diskurzusban is helye lehet. Az államot és a vallást szétválasztja, de a vallás és a politika
viszonya más kérdéskört érint.
A vallási igényeknek artikulálódniuk kell a társadalmi diskurzusban, hiszen a vallás
hozzájárulhat a közjó alapelveire való emlékeztetéshez, vallási közösségek érdekeit
képviselheti és megmutathatja a politikai igazságtalanságot.
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ISTEN NEVE

• Laclau:

• Isten egy és oszthatatlan

• más nem állítható róla

• Politika: hasonló paradoxonok mint a vallás 
esetében

• Üres jelölő: a megváltás, a teljesség ígérete

Laclau isten nevéről írt tanulmányában kifejti, hogy Istenről semmi nem állítható, csak
hogy egy és oszthatatlan. Isten neve üres jelölő, nem lehet megnevezni, hiszen az
tiszteletlenség lenne vele szemben.
A politikai teljesség esetében a pozitív kijelentésektől el kell távolodni, és ahogy a
misztikus teljesség esetében, a paradoxonoknak kell teret adni. A politikai teljesség
ígérete szintén üres jelölővel kell rendelkezzen, ahogy a misztikusok beszélnek az Isten
kifejezésről. Az üresség lényege, hogy tartalom nélküli, még nem létező szignifikátum.
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ÜRES JELÖLŐ

• A társadalmi mező nem befejezett

• A befejezésre való törekvés alakítja a hegemóniát

• Üresség: biztosítja a pozíciók ekvivalenciáját

• Az üres jelölő határvonalat húz: a sokféleséget 
dichotómmá alakítja

A diskurzuselméletben a társadalmi mező nyitott, nem befejezett, de törekednek a
befejezésre, ami a politikai diskurzus szerves eleme. Az üres jelölők mentén artikulálódik
a politikai diskurzus, így tudják betölteni a szerepüket, a hegemónia kialakításának
lehetővé tételét.
Az artikulációban jelen vannak egyetemes elvek, de nem kapcsolódnak politikai
érdekcsoportokhoz. Az üresség biztosítja a pozíciók egyenlőségét, ezután adott
momentum megtelhet tartalommal a hegemónia által.
A hegemónná váláshoz szükség van közös politikai identitás megteremtésére, ezáltal
dichotómmá válik. Az üres jelölő segítségével határvonalat húz, így a szereplők a két
ellentétes tartalommal fognak foglalkozni. Átmeneti hegemónia alakul ki, és új diskurzus.
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VALLÁS MINT ÜRES JELÖLŐ

• Az elnyomás és politikai vezetés helyett a hatalmat 
más központra kell áthelyezni

• Átmenetiség: a hegemóniák váltják egymást

• Aluldefiniált fogalom esetében a vallás üres jelölő
• Az egyén maga határozza meg a valláshoz fűződő viszonyát

• Iszlám: különböző diskurzusokban más-más jelentés

Vallás, mint üres jelölő
Mi tartja egyben a társadalmat? Korábban az elnyomás és politikai vezetés volt az
összetartozás alapja. Ennek elmúlása után más megoldást kell keresni: a hatalom
átruházása más központra, vagy az átmenetiség diskurzusának begyakorlása, ahol váltják
egymást a hegemóniák. Ennek feltétele az üres jelölő, amely összefogja a társadalmat
egy vélt vagy valós ellenséggel szemben. Ha a vallás fogalma üres, nem teljesen
meghatározott, akkor lehet az üres jelölő. A társadalom tagjai határozzák meg a
valláshoz fűződő viszonyukat.
A nem-meghatározott vallás egy eleme alkalmas az üres jelölő szerepére. Valamilyen
vallási fogalom képes elmozdítani a diskurzust és megjeleníteni hegemóniát.

Az iszlám jelölői szerepben nem egy nagy vallási irányzat, hanem sok kis iszlám, amely
közösségektől függően sok mindent jelenthet. Tág értelemben azonban mesterjelölői
szerepe van, kulcsszerepet játszik a vallás, földi élet és állam identitásának
megalkotásában. Az iszlám mint üres jelölő bizonyos diskurzusokban bizonyos
jelentéseket kap. Mintegy törésvonalként jelenik, meg amely segít az identitásformálás.
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VALLÁS MINT ÜRES JELÖLŐ

• Kritériumok:

• aluldefiniált vallásfogalom

• egymással ellentétes elemek közös platformot alkotnak

• a társadalmi csoportok a vallási tematika által határozzák meg 
identitásukat

• az üres fogalom tartalmat kap

Ha a diskurzus megfelel a következő előírásoknak, beszélhetünk a vallásról, mint üres 
jelölőről:
– aluldefiniált vallásfogalom
– egymással ellentétes elemek közös platformokat alkotnak a vallási diskurzusban
– a csoportok a vallási tematika által határozzák meg politikai identitásukat
– az üres jelölő megtelik tartalommal egy hegemónia által
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DISKURZUSÖRÖKSÉG

• Rendszerváltás: modernizáció

• Vallásosság jelentősége csökkent

• 2000-es évek:
• A modernizáció hatása gyengült

• Vallás vizsgálata:
• felekezetek képviselői
• intézmények szerepe a közoktatásban
• felekezeti megoszlás

A kelet-közép európai átmeneti társadalmak vallással kapcsolatos változásai elsősorban
a diskurzus örökségein és jellegzetességein keresztül ragadható meg.
Az 1990-es gazdasági és politikai fordulat ellenére a társadalom nem cserélődött le, a
múlt viszonyai ott élnek az emlékezetben. A társadalmi struktúrák lépésekben változnak,
nem egy törés hatására.
A gazdasági változások, városiasodás, iparosodás, iskolázottság növekedése a vallás
visszaszorulásához vezetett, annak jelentősége csökkent. Az utóbbi évtizedben azonban
olyan tényezőkre mutattak rá, amelyek gyengítették a modernizáció vallásra gyakorolt
hatását.
A vallást tág fogalomként, különböző megközelítésekben érdemes vizsgálni, a
vallásfelekezetek képviselőinek pozíciója, vallási intézmények szerepe a közoktatásban és
a felekezeti megoszlás vonatkozásában.
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KERESZTÉNYIES

• XX. század második harmada:

• a társadalmi berendezkedés alapja a kereszténység

• oktatás jelentős része az egyház kezében

• világi diskurzus jelent meg mellette

• 1990: ennek a diskurzusnak az öröksége

A XX. század második harmadának diskurzusa keresztényiesnek tekinthető, mivel a
kereszténység a társadalmi berendezkedés alapja, viszont nem a kereszténységre, hanem
a gyakorlati viszonyokra koncentrál.
Ebben a korszakban a társadalom számára magától értetődő volt, hogy a keresztény
vallási vezetők a Parlament felső házában foglaltak helyet. A kritikák ellenére a
kereszténységre hivatkozó diskurzus erős relevanciával bírt a társadalmi kérdésekben. Az
iskolák jelentős része egyházi tulajdonban volt, így vallási ismereteket is oktattak a
hagyományos tananyag mellett.
A keresztényies alap mellett azonban a világi diskurzus is jelen volt, és egyre növekedett.
Voltak, akik szerint a kereszténység erős hangsúlyozása nyomán kritizálták a zsidóságot,
amely az antiszemitizmushoz vezetett.

Az 1990-es években ez a fajta diskurzus támadt fel újra és erősödött meg.
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VALLÁSÜLDÖZŐ ATEISTA

• 1948-50-től

• Kommunista diktatúra:
• egyházi iskolák felszámolása

• vallási vezetők bebörtönzése

• kommunista ideológia nevelése

• Titkos dimenzió: családi szféra
• vallásosság őrzése

1948–1950-től a vallásüldöző ateista diskurzus lépett az uralkodó szerepbe. A
kommunista diktatúra az értékrendszer teljes lecserélését hajtotta végre, az előző
korszakkal való szakítás által.
A vallási képviselők elvesztették hatalmukat, az iskolákat államosították, a tanulók
kommunista neveltetést kaptak. A totális diktatúra a nyilvánosság előtt sikeres volt,
azonban kialakult egy nem nyilvános, privát szféra, amely leginkább családi dimenzióban
mozgott, és a korábbi korszak titkos továbbőrzéséről szólt.
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VALLÁST INSTRUMENTALIZÁLÓ ATEISTA

• 1968-74-től rendszerváltásig

• Engedmények vallásgyakorlás, és az oktatás 
szférájában

• Háttérben ellenőrzések

• A nyilvánosság számára elfogadott

• 80-as évek: általános nyugalom

A Kádár korszak második felében, 1968-74-től a vallásüldözés megváltozott. Az egyházak
valamilyen szinten értéket jelentettek, tárgyalópartnerré váltak. Engedményeket kaptak,
a vallásszabadságot nem korlátozták annyira, mint korábban. A nyilvánosság mögött
azonban még mindig szigorú ellenőrzések folytak.
Oktatás szintjén engedményeket kaptak az egyházak, a keresztelkedés aránya sem esett
vissza. A 80-as évekre egyfajta nyugalom lett uralkodó mind a gazdasági, mind vallási
szférában.
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EGYIDEJŰ EGYIDEJŰTLENSÉG

• Kelet-Közép Európa: múltba kapaszkodó 
vallásfelfogás

• Modern vallási csoportok: vissza az ősi 
hagyományokhoz

• Múlt felé fordulás oka: a korábbi rendszerek 
félbeszakították az emlékezés folyamatát

A mai vallási diskurzus egyszerre tartja számon a múlt és közelmúlt modelljeit. A vallás
kulturális szerepe akkor lehet lényeges, ha a vallást mint funkciót értelmezzük. A vallás
többezer éves történelmi jelenléte és fogalmának „üres” volta segít abban, hogy kiemelt
szerepe legyen az emlékeztetés révén gyakorolt diskurzusban (Mát-Tóth, 2013, 181).
A mai Magyarországon és Kelet-közép Európában a vallásos diskurzus fő jellemzője a
múlt felé fordulás. A hagyomány, történelem és vallás fogalmak szorosan
összekapcsolódnak az emberek emlékezetében intézményes vallások és új vallási
mozgalmak és csoportok körében is. A tiszta ősiséghez akar visszanyúlni, mint
mértékadóhoz, irányadóhoz.
A múlthoz való ragaszkodás az átmeneti társadalmak kapaszkodópontját jelenti, a
mindenhova és sehova nem tartozás kettősségében való stabilitáskeresést.
A kommunista diktatúra időszaka félbeszakította a régió múltfeldolgozását, így utólag
tört fel az emlékezés.
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ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KITEKINTÉS

• Vallástudományi és kommunikációelméleti szerzők 
hasonlóan közelítették meg a vallási diskurzust

• Két irány:
• Vallás, mint diszkurzív tér

• Vallás, mint a diskurzus alapeleme

• Mai Magyarország és környéke: egyidejű 
egyidejűtlenség: a múlthoz való visszanyúlás

A vallástudomány klasszikusai és kommunikációelméleti szerzői hasonló irányban
gondolkodtak a vallás fogalmáról és a vallási kommunikációról.
A diskurzuselméletek a társadalmi dinamikát hivatottak megragadni, és a vallást mint a
társadalom diszkurzív terét elemzik. Más értelmezésekben a vallást a társadalmi
diskurzus egyik alapelemeként tartották számon. Ehhez a vallás fogalmát mint üres
jelölőt kell elfogadni.
A mai kelet-közép-európai országokban a vallásosság egyidejűtlen, visszanyúlik
különböző korszakok vallási hagyományaihoz, a múltban keresve a stabilitást.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Miben különbözik a strukturalizmus és a 
posztstrukturalizmus?

2. Mit jelent a khóra?
3. Mi a különbség a messiási dimenzió és a 

messianisztikus rendszerek között?
4. Mit jelent az üres jelölő fogalma?
5. Mikor válik a vallás üres jelölővé?
6. Mi jellemző a vallási diskurzusra 1948 és 

1990 között?
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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MÁSODIK TÉMAEGYSÉG

VALLÁS A HAZAI ÍROTT 
SAJTÓBAN
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5. ÓRA

VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK ÉS 
TÁRSADALMI DIMENZIÓK
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BEVEZETÉS

• 1989-91: politikai fordulat  újra 
pozícionálás – nyilvánosság

• Viták a sajtóval kapcsolatban

• Átrendeződés

• Szokatlan helyzet az egyházak számára

• A folyamatokból nem lehet kilépni

Az 1989–91 politikai fordulat – magyar egyházak lehetősége nyílt újra pozícionálni
önmagukat. Ennek egyik kiemelt fontosságú területe a nyilvánosság előtti megjelenés.
A rendszerváltás óta napjainkig állandó viták a sajtóról, annak politikai szerepéről és
jelentőségéről, az általa közvetített értékekről, a sajtóetika kérdéseiről és különböző
társadalmi alrendszerek egymáshoz való viszonyáról.
A kor közegére jellemző, hogy ekkor a sajtó világa is átrendeződött.
Az egyházak eddig szokatlan helyzettel találták szemben magukat:
- A nem egyházi sajtóval folyamatosan alakítani kellett a kapcsolatot. Ez szokatlan volt,

begyakorlatlan flexibilitást követelt
- Számos, az egyház saját tanításával kapcsolatos kérdést is tisztázni kellett. Például: a

lelkészek politikai szerepvállalása, pártokkal való kapcsolattartás, egyház saját tere és
a társadalmi tér közötti elméleti és gyakorlati határ tisztázása

A korszak jellemzője, hogy semmi nem volt állandó, csak a kényszer, hogy a
folyamatoktól nem lehet függetlenedni.
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HIPOTÉZISEK

1. Az egyházi–vallási tematika a rendszerváltást követően
a társadalmi kommunikációban kezdetben kevéssé volt
jelen, később bekerült a vitatható témák közé.

2. Az egyházi–vallási tematika jelenléte az 1990–2002
közötti periódusban folyamatosan növekedett.

3. A három pólusú magyar politikai–ideológiai tér az
általános vélekedés szerint is háromféleképpen
viszonyul az egyházi–vallási tematikához.

A kutatás arra koncentrált, hogy a hazai írott sajtóorgánumokban milyen módon jelent
meg és alakult a magyar egyházak képe.

A kutatás hipotézisei:

„Az egyházi–vallási tematika a rendszerváltást követően a társadalmi kommunikációban
kezdetben kevéssé volt jelen, később bekerült a vitatható témák közé. A kezdeti
„vitathatatlanság” részben az egyházak 1948–1988 közötti elnyomottságából, illetve
bénítottságából fakadó tisztelettel magyarázható, részben azzal, hogy a folyamatos
gazdasági, jogi és politikairendszerváltoztatásban a vallási, egyházpolitikai kérdések az
első parlament ügymenetében csak később kerültek napirendre.

Az egyházi–vallási tematika jelenléte az 1990–2002 közötti periódusban folyamatosan
növekedett. Ez a trend egyrészt valószínűsíthető a vallási és egyházi szervezetek
létszámának növekedéséből, másrészt az ezekhez valamilyen formában és mélységben
tartozók magas számából.

A három pólusú magyar politikai–ideológiai tér az általános vélekedés szerint is
háromféleképpen viszonyul az egyházi–vallási tematikához. Feltételezésünk szerint az
ezekhez kapcsolódó sajtótermékekben ez az ideológiai meghatározottság nyomon
követhető. A jobboldali politika kifejezetten a nagy történelmi egyházakat támogatja, és
a többit többé-kevésbé veszélyesnek látja. A szocialista politika ideológiamentes
kiegyensúlyozottságra törekszik. A liberális politika az állam és az egyház radikális
szétválasztásának elvét követve, a költségvetési összefonódás és a kiemelt politikai
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érdekérvényesítés miatt a történelmi nagy egyházakat kritizálja, és a vallásszabadság
érvényesülését megjelenítő új vallási közösségeket támogatja.” (Máté-Tóth és Juhász
2007, 10. p.)

100



AZ EGYHÁZ FOGALMA

• Funkcionális definíció

• 1990/IV-es törvény

• A törvény tartalma és az egyházak 
öndefiníciója a kutatás keretein kívül esik

A kutatásban egyház minden olyan társadalmi szervezet, amelyet a 1990/IV-es törvény
annak tart és amelyeket a tv. hatálybalépését követően jegyeztek be.
Ez funkcionális definíció. Tartalmaz olyan közösségeket is, amelyeket a törvény kereten
kívül nem nevezünk egyháznak (és ők sem magukat). Pl.: zsidó közösségek
A törvény tartalma és az egyházak öndefiníciója a kutatás keretein kívül esik.
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VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK A MAGYAR POLITIKAI
NAPILAPOKBAN

Módszertan

Kulcsszavak:

egyház felekezet szekta gyülekezet

kisegyház vallás szabadegyház katolikus

református evangélikus ortodox buddhizmus

hinduizmus kereszténység zsidó vallás
iszlám 

közösség

1990-2002 közötti mintát vizsgáltak.
A kutatók az Országgyűlési Könyvtár által fenntartott Pressdok 2003-as adatbázisát
használták jelen kutatásukhoz. Az adatbázis politikai, jogi és gazdasági cikkek forrásait
tartalmazza.
Elsőként kereséseket hajtottak végre az alábbi kulcsszavakra: egyház, felekezet, szekta,
gyülekezet, kisegyház, vallás, szabadegyház, katolikus, református, evangélikus, ortodox,
buddhizmus, hinduizmus, kereszténység, zsidó vallás, iszlám közösség.
Emellett a bejegyzett egyházak teljes nevére is rákerestek. Így 15110 eredmény lett a
kutatás alapja. Ezeket az adatok SPSS statisztikai programmal elemezték a későbbiekben.
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KUTATÁSI KÉRDÉS

• Hogyan változott a vallási-egyházi tematika 
az írott sajtóban a rendszerváltást követő 12 
évben?

• Statisztikai tartalomelemzés

• Grounded Theory

Ahogy elhangzott, Kutatási kérdésükben arra a kérdésre keresték a választ a kutatók,
hogy hogyan változott a vallási-egyházi tematika az írott sajtóban a rendszerváltást
követő 12 évben.
Erre a kérdésre statisztikai tartalomelemzéssel, a cikkek címeinek és a bennük szereplő
kulcskifejezések előfordulásaival keresték a választ.
A cikkek tartalmát a grounded theory alkalmazásával elemezték a szerzők. Itt kisebb
mintán a cikkek teljes szövegét analizálták.
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STATISZTIKAI ADATOK

• kb. 50-60.000 cikk évente

• Vallási cikkek: 6-7% évente

• A sajtóérdeklődés hullámzó, de növekedő tendenciát 
mutat a vallási téma irányába

A PRESSDOK adatbázis átlagosan 50.000-60.000 cikket vesz fel évente adatbázisába.
A vallási tárgyú cikkeket adott év összes cikkéhez viszonyítva állapították meg. Átlagosan
6-7%-ot tett ki a vallási cikkek aránya adott évben.
A vallási kérdésekkel kapcsolatos sajtóérdeklődés változó, de növekedő jellemzőket
mutat. 1992-ben és 1995-ben a legalacsonyabb az érdeklődés, 1995-öt követően
jelentősen növekedik.
A növekedő és csökkenő periódusokat figyelembe véve megállapítható, hogy a
rendszerváltást követő három kormány időszakát tekintve mindhárom esetében az
utolsó évekre jellemző a csökkenés. A Horn-kormány első éveiben növekedés látható. A
FIDESZ kormány első évében erőteljes visszaesés, míg a következő évben erőteljes
növekedés történt.
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STATISZTIKAI ADATOK

• 1995-ig csökkenés, 2002-ig újra növekedés

• Egyházi események: 1995 körül jelentősebb 
változások

• Rendszerváltás után: egyház fokozatosan 
eltávolodott a nyilvánosságból

Négy napilap vizsgálatánál nagyobb különbségek vannak, a kezdeti, több mint 1%-os
jelenlét után 1995-ig csökkenés, majd 2002-ig újra növekedés jellemző.
A magyar sajtópiac változásai okozzák ezt a különbséget, hiszen az egész adatbázisra
vonatkozó eredményekben olyan termék is elemzésre került, amely néhány év alatt
kikerült az adatbázisból. A négy országos politikai napilap esetében az eredmények
egyenletesebb eloszlást mutatnak.

1995-től a sajtó inkább fordult az egyház felé, mint korábban. A kutatók felvetik, hogy
ennek oka az lehetett, hogy a mindent átfogó nyugtalanság és félelem ellensúlyozására
talán a vallási szférából vártak segítséget az emberek.
Az 1995 körüli évben több egyházi változás is végbement: egyházfinanszírozás a Magyar
Köztársaság és a Vatikán közötti viszonyt szabályozó megállapodás belpolitikai és
diplomáciai előkészítése, új tisztségviselőket választott a Magyar Katolikus Püspöki Kar,
1996-ban Magyarországra látogatott II. János Pál.

Az 1995 előtti csökkenési tendenciára különböző magyarázatok születtek: az első a
kijózanodás elmélete, amely szerint az egyházak presztízsértéke a rendszerváltás után
először megugrott, majd évről-évre csökkent. Második magyarázat az egyházak
szerepvállalása a gazdasági és politikai közegben. A politikai szabadság viszonylag
keveseknek hozott jólétet, és az egyházat is a politikán keresztül ítélte meg a társadalom.
Harmadik magyarázatként az egyházak önmagára-találása jelenik meg. A rendszerváltás
után a politika nem ellenőrizte már az egyházak működését, és saját maguk kezdték
érvényesíteni érdekeiket.

105



VALLÁSI TEMATIKA NÉGY 
NAPILAPBAN

A négy napilap vallási cikkeinek megoszlása:

Magyar Hírlap 25%

Magyar Nemzet 39%

Népszabadság 25%

Népszava 11%

A négy napilap vallási cikkeinek megoszlása:
Magyar Hírlap 25%
Magyar Nemzet 39 %
Népszabadság 25 %
Népszava 11 %
A Magyar Nemzet foglalkozott legnagyobb arányban a vallási témával, majd a
Népszabadság és a Magyar Hírlap.
A vallási cikkek változásának elemzésekor azt az eredményt kapták, hogy a Magyar Hírlap
’92–’97 között a cikkek egyharmadát hozta, megelőzve a többit, a Magyar Nemzet az
első két évben volt a legerősebb. 1995-ben egyenlő arányban volt jelen a
Népszabadsággal, majd erősödött és tartotta a vezető szerepet. A Horn-kormány alatt
visszaszorulóban volt, a baloldalinak tartott lapok előretörtek.
A későbbiekben azt elemezték, hogy elkülöníthető-e baloldali és nemzeti hozzáállás a
különböző lapoknál.

A Magyar Hírlap és a Népszava az éves átlagot meghaladó mennyiségű cikket jelentetett
meg vallási kérdéskörben, a Magyar Nemzet átlagot megközelítő, míg a Népszabadság
először átlagos, majd a legmagasabb tendenciát mutató arányokat hozta. Ebben az
esetben feltételezhető egy tudatos szerkesztőségi döntés.
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VALLÁSI TÉMÁK 

• Mely témák a leggyakoribbak az országos politikai 
napilapoknál?

• PRESSDOK kódolás: 
• legmagasabb arány: Magyar Nemzet
• más cikkekhez való viszonyításban azonban a 

legkisebb

• Legmagasabban előforduló kód: „vallás”: nem 
vonhatók le mély következtetések

A következőkben azokat a témákat keresték az elemzők, hogy mely témák a
leggyakoribbak az országos politikai napilapoknál. Ezt egyrészt a PRESSDOK kódjai, majd
saját kódok alapján végezték el.

Tematikus megoszlások a PRESSDOK kódjai alapján: A vallás és egyház témakört nem
választja szét világosan, és nem lehet tudni, hogy a szerzetesség és a szabadegyházak
kategóriáját beleérti-e vagy nem. Az adatok alapján szinte kizárólag keresztény témakört
érintenek a cikkek. A vallás kód előfordulása legnagyobb arányban a Magyar Nemzetben
fordul elő, 41%-ban. Ezt követi a Népszabadság, a Magyar Hírlap, majd a Népszava. A
vallás-egyház téma azonban a Magyar Nemzet esetén kétharmadát fedi le a cikkeknek,
míg a többinél háromnegyedét.
A PRESSDOK általi kódolás révén a kutatók nem kaptak választ arra a feltevésre, hogy a
különböző lapok tematikájában vannak-e jellegzetességek, így a saját, finomabb
kódolásukat is alkalmazták az adatbázison.
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VALLÁSI TÉMÁK

• Saját kódrendszer:
• egyház, vallás, katolikus, református

• Vallás és egyház: növekedés, 1997-es nagy ugrás

• Kisegyházak, szekták: növekedés, 1999-es ugrás

• Ökumenikus és vallásközi cikkek: alacsony arányok

Tematikus megoszlások a saját kódrendszer alapján: Az alapján kerestek, hogy a
kódszavak milyen mértékben és milyen kombinációkkal szerepelnek.
Legmagasabb előfordulású szavak az egyház, vallás, katolikus és református kódok
voltak.

Az egyház kulcsszó cikkei évenkénti növekedést mutatnak. Legmagasabb arányban a
Magyar Nemzet foglalkozik a témával.
A vallás kifejezésnél hasonló az eloszlás, az előzőhöz hasonlóan az 1997-es év hozott
jelentősebb fordulatot.

A szekták és kisegyházak jelenléténél szintén növekedést tapasztaltak, 1999-ben történt
nagy ugrás. (Mivel ez az Orbán-kormány második évében történt, valószínűleg az
1990/IV-es törvény módosításával kapcsolatos történésekkel magyarázható.) A lapok
szerint nem volt különbség a megoszlásban.

Ökumenikus és vallásközi cikkek: a felekezetek, vallási, intézményi és intézmény nevek
kulcsszavaira lefuttatott keresésekben az együttes előfordulások megoszlásait vizsgálták.
A felekezeti és vallási szavak együttes előfordulása ökumenikus cikknek illetve vallási
cikknek nevezhető. Ezek azonban nagyon alacsony szinten voltak jelen.
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ÖSSZEFOGLALÁS

• Vallási témájú cikkek növekedése

• Magyar Nemzet: jobboldali, szinte állandó vezető 
szerep

• Népszabadság: baloldali, bizonyos eseményeknél 
erős növekedés

• Keresztény téma túlsúlya jellemző

Az összes sajtóterméknél jelentős növekedés volt megfigyelhető a vallási témákban. A
négy kiemelt napilapban nem egyenletes ez a növekedés, a Magyar Nemzet esetében a
legmagasabb az arány, a Népszabadság bizonyos periódusokban esett át nagyobb
ugrásokon.
A kereszténységgel kapcsolatos cikkek túlsúlya olyannyira jelentős volt, hogy más témák
elemzésére nem nyílt lehetőség.
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VALLÁS ÉS TÁRSADALOM A MAGYAR SAJTÓBAN

39%

42%

10%

9%

Társadalmi területek megjelenése vallási cikkekben

Kultúra

Politika

Párt

Gazdaság

A következőkben a társadalmi területek megjelenését vizsgálták az elemzők. A vallási
kulcsszavak mellett kulturális, politikai és gazdasági kódokat is készítettek. Négy
csoportot állítottak össze 5-5 kulcsszóval (kivéve a pártok kategóriánál): kultúra, politika,
párt és gazdaság.
Ezeket a kategóriákat keresték a vallási kulcsszavak által gyűjtött adatbázisban.
A Kultúra 39,43%, a Politika 42,10%, a Párt 9,57%, a Gazdaság kulcsszavai 8,91%-ban
jelentek meg az elemzett cikkekben. A politikai és kulturális dimenzió együtt kiteszi a
minta 80%-át, míg a másik két dimenzió 10-10%-nál kisebb arányban van jelen.
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KULCSSZAVAK MEGOSZLÁSA

• Átlag feletti kulcsszavak:

• Magyar

• Politika

• Oktatás

• Párt

• Miniszter

• Törvény

• Ingatlan

A kulcsszavak közül leggyakoribbak a magyar, a politika és az oktatás szavak voltak. Ezt
követte a párt és a miniszter, majd a törvény és az ingatlan. Ezek a kifejezések
számítottak átlag feletti előfordulásúnak.
A kultúra és a politika legtöbb esetben azonos arányban van, de az átlag alatti
előfordulások esetén közel 7%-kal megelőzi a politika dimenzióját. Így a mintán ezt a két
dimenziót érdemes vizsgálni.
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VALLÁS ÉS KULTÚRA

• Kultúra kulcsszavai: magyar, oktatás, kultúra, zene, 
művészet.

• A reformátusokkal foglalkozó cikkekben a 
legmagasabb a „magyar” kulcsszó aránya.

• Kormányok szerint növekedő tendencia figyelhető 
meg.

A kultúra kulcsszavai közül legmagasabb arányban a „magyar” kifejezés fordul elő, majd
az „oktatás”, kultúra, zene és művészet. A vallási-egyházi cikkek alapvetően a magyar
kultúrával foglalkoznak. A „magyar” kulcsszó (59,3%) felekezeti megoszlásban a
református cikkeknél a legjellemzőbb (48%), így felülreprezentáltnak tekinthető a
katolikusokhoz képest (35%), mivel az országos megoszlásban kétharmad a katolikusok,
és egyötöd a reformátusok aránya.
Kormányok szerint a magyarság témája emelkedik, így nem mutat eltérést a vallási
témák megjelenésétől.
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VALLÁS ÉS KULTÚRA

• Magyarság-egyház szoros összefüggése: jobboldali 
gondolkodás

• Magyar Nemzet > Népszabadság

• „Oktatás”: 

• egyforma arány a három periódusban

• civil lapoknál magasabb, mint az egyházi lapoknál

A magyarság és a vallás-egyház ilyen szoros összefüggése jobboldali gondolkodásra
enged következtetni. A Népszabadság és Magyar Nemzet szempontjából a magyarságra
vonatkozó cikkek esetében 70-30% volt a megjelenési arány. a Magyar Nemzet javára,
amelyet inkább jobboldalinak, míg a Népszabadságot baloldalinak fogadja el a
közvélemény.

Az „oktatás” kifejezés fontos szerepet játszik az egyházak számára ebben az időszakban.
Az egyházi iskolák újra megjelenése és továbbvitele fontos feladat volt a rendszerváltást
követően. A kormányok szerinti megoszlásban kivehető, hogy az Antall kormány alatt
29%, a Horn kormányban 33%, az Orbán kormány alatt 38%-ban jelent meg az oktatási
téma. Így jelentős különbség nem mondható el a különböző periódusokról ebben a
tekintetben. Azonban a téma a civil napilapokban háromszor olyan mennyiségben van
jelen, mint az egyházi hetilapokban.
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VALLÁS ÉS POLITIKA

• Erős jelenlét: „politika” 46,14%

• Orbán kormány: 53%-ra növekedett a politika és 
egyház viszonyát taglaló cikkek száma, ez duplája a 
korábbi periódusoknak

• Katolikus és református egyenlő arány: 
Magyarországon ez a két egyház jelentős politikai 
szempontból

A politikával kapcsolatos kulcsszavak viszonylag erős jelenlétet mutatnak. A politika
46,14%-ban jelenik meg a cikkekben. Kormányok szerinti megoszlásban az Orbán
kormánynál szerepel a kifejezések több, mint fele (53%). Ekkor a vallás és politika
összefüggése jelentős mértékben növekedett. Ennél az esetnél a miniszter és a
parlament szavak is jelentős növekedést mutattak a többi kormányhoz képest.
Jelentősebb volt a miniszterek egyházi kötődése, de ekkora mértékű növekedés ezzel
még nem magyarázható.
Felekezeti megoszlásban a politika dimenziói nagyjából egyforma mértékben vannak
jelen a katolikus és református témájú cikkekben. Így vagy két politizáló egyház, vagy két
egyház van a politika számára Magyarországon.
A civil lapok inkább politikai szempontból tárgyalják az egyházakat, mint az egyházi
lapok.
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VALLÁS ÉS PÁRTOK

• Pártok megjelenése:

• Antall-kormány: KDNP és SZDSZ

• Horn-kormány: SZDSZ és MSZP

• Orbán-kormány: MSZP és FIDESZ (és SZDSZ)

• A pártok említettsége a civil lapoknál több, mint 90%-os

A pártok jelenléte az egyházi-vallási dimenzióban a következőképp alakult: a pártok
dimenziója nem egészen 10%-a a mintának.
A minta majdnem felét az MSZP és az SZDSZ képviseli, majd ezt követően a FIDESZ és a
KDNP, az MDF és a MIÉP, amelyek a kereszténydemokráciát képviselik az első két párt
után. Ezek alapján olyan, mintha a sajtó nagyobb figyelmet fordítana a szembenállásra,
mint az összetartozásra.
A három kormány alatt a pártok jelentősége átrendeződött.
Az Antall-kormány idején legjelentősebben a KDNP az egyház oldaláról, az SZDSZ a
liberális oldalról voltak jelen. A Horn-kormány alatt az SZDSZ és az MSZP vették át a
vezető szerepet. Az Orbán kormány alatt jelentősen megnövekedett cikkek száma az
MSZP-nek, és a FIDESZ feltörekvésének köszönhető, amely mögött nem sokkal
lemaradva a SZDSZ is jelen volt.
A pártok említése szinte teljes egészében (90,6%) a civil lapokban van csak jelen.
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VALLÁS ÉS GAZDASÁG

• Gazdasági dimenzió kulcsszavai: 

• Ingatlan

• Kárpótlás

• Finanszírozás

• Szegény

• Karitatív

• Eltérő érdeklődés civil és egyházi lapoknál

Végezetül a vallás és a gazdasági dimenzió összefüggéseit kell áttekinteni.
A kontextushoz kiemelendő: A privatizáció következtében a hatalmas egyházi vagyonnak
csak a fenntartáshoz szükséges része került vissza hozzájuk. Azonban mégis
presztízsveszteség érte őket, amelynek köze lehet a kényszerű gazdasági
átrendeződéshez.
A gazdasági dimenzió kulcsszavai közül az „ingatlan” kifejezés került szóba a legtöbbször,
63,3%-ban. A többi kifejezés mind 20% alatti arányban jelent meg a gazdasági
dimenzióban, a „kárpótlás” és a „finanszírozás” kifejezések vezetésével.

A civil lapoknál e három kifejezés jelenik meg a legmagasabb arányban, míg az egyházi
lapoknál a „karitatív”, „szegény” és „finanszírozás” kifejezések a gyakoribbak. Azonban
még mindig a civil lapoknál jelenik meg nagyobb arányban az összes kifejezés.

A kormányok esetében az ingatlan témája már az első években előkerült, az
egyházfinanszírozás csak később jelent meg, az Orbán-kormány alatt, ahogy a karitatív
tevékenységek is.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Az 1989–91-es politikai fordulat nyomán 
milyen helyzetbe kerültek az egyházak?

2. Hogyan definiálja a bemutatott kutatás az 
egyház fogalmát?

3. Növekedett vagy csökkent a vallási témák 
száma az elemzett időszakban?

4. Mely egyházzal kapcsolatos cikkek voltak 
túlsúlyban?

5. Mely társadalmi területek jelentek meg 
főként a vizsgált minta vallási cikkeiben?
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A TÉMAEGYSÉG FORRÁSAI

Máté-Tóth András, Juhász Valéria (2007).
Vallási közösségek az írott sajtóban:
Kvantitatív és kvalitatív elemzések. Szeged:
JATE Press.
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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HARMADIK TÉMAEGYSÉG:

EGY KORTÁRS  PÉLDA -
A  2015-ÖS MIGRÁCIÓ 
KÉRDÉSKÖRE
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6. ÓRA

A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS 
VÁLSÁG GYÖKEREI 
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AZ ISZLÁM VONATKOZÁS

• Iszlám bevezető ismeretanyag: 
http://eta.bibl.u-szeged.hu/1935/

• Ágazatok
– Siíta

– Szunnita

– Egyéb

Ezen kurzus keretében nem térünk ki részletesen az iszlám vallásra, annak történetére,
tanaira/teológiájára és sajátosságaira – csupán a témához releváns és vonatkozó
részekbe fogok rövid betekintést adni. Akit esetleg mélyebben érdekel az iszlám vallás,
annak ajánlom figyelmébe a tanszék által készített online, iszlámról szóló tananyagot. A
mellékelt linken ez ingyenesen elérhető. Link: http://eta.bibl.u-szeged.hu/1935/

Az első jelentős elem az iszlám vallás tematikájában, melynek lényeges szerepe van a
későbbiekben, amikor majd a 2015-ös migrációs hullámot kiváltó eseménysorozatot, és
annak gyökereit fogjuk áttekinteni, az az iszlámban található két fő ágazat, és azok
szembenállása. Ez a két ágazat a siíta és a szunnita. Az Arab Tavasz tárgyalásakor még ki
fogom emelni és bemutatom részletesen, hogy tulajdonképp a Magyarországon is
tapasztalt események fő gyökere leegyszerűsítve ezen két fő ágazat szembenállásán és
konfliktusán alapszik. Azonban a szunnita és siíta felfogás mellett – illetve azokon belül –
rengeteg egyéb irányzat szerepel, melyekről egy rövid áttekintést a következő dia képén
láthatunk.
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AZ ISZLÁM VONATKOZÁS

Ezen az ábrán láthatjuk tehát szemléltetve azt, hogy az iszlám vallás hány kisebb
elemből, építőkőből áll össze. Számunkra most az építőkövek milyensége és tartalma
nem lényeges. Azonban jóval lényegesebb az, hogy ez az ábra is jól mutatja: olyan, hogy
iszlám általánosságban nincsen, hanem különböző muszlim hagyományokról tudunk
beszélni. Amikor a migrációs folyamatokról, vagy az iszlámon belüli – esetleg kívüli –
konfliktusokról beszélünk, gondolkodunk, érdemes ezt szem előtt tartani. Azonban ez
nem csak ezen vallás sajátossága. Gondoljunk csak bele, hány keresztény felekezet és
egyház létezik ma, akár csak Magyarországon. Így tehát a kereszténység vonatkozásában
is elmondható, hogy olyan, hogy kereszténység, általánosságban nincsen, hanem
különböző keresztény hagyományokról beszélhetünk. Fontos különbségtétel ez, amely
elengedhetetlen a vallási tematikákról való árnyalt gondolkodás- és látásmódhoz.
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AZ ISZLÁM VONATKOZÁS - FOGALMAK

• Dzsihád
– Erőfeszítés

– Küzdelem

• Saría
– Morális és etikai útmutatás

– Tudósok értelmezik

– 4 forrás

A következőkben két olyan fogalmat kell letisztáznunk, amelyeket gyakran láthatunk és
hallhatunk a különböző médiumokban az itt bemutatásra kerülő téma vonatkozásában,
azonban gyakran értelmezésük és használtuk téves, gyakran felületes és pejoratív. Az
első ilyen fogalom a dzsihád fogalma. Ezen fogalmat a leggyakrabban szent háborúként
szokás fordítani – ez a fordítás azonban pontatlan, helytelen és sok félreértésre adott
okot az utóbbi időben. A dzsihád elsődlegesen Isten útján tett erőfeszítést és küzdelmet
jelent, mely lehet kisebb és nagyobb súlyú.
Kisebb vagy jelentéktelenebb dzsihád esetében ugyan megengedett az önvédelem
céljából történő fegyverviselés, azonban a civilek bántalmazása mindenkor tilos. A
nagyobb (vagy jelentősebb) dzsihád az emberi élet minden szegmensére kiterjed és
kihat, irányulhat az egyénre és a környezetre (pl. szegénység elleni küzdelem) egyaránt.

A másik ide kapcsolódó fogalom a saría, amelyet általában csak az iszlám törvénynek
szoktak nevezni a köznyelvben. Azonban a saría sokkal inkább egyfajta istentől eredő
morális és etikai útmutatás gyűjtőneve, mintsem egy írott törvénygyűjtemény.
Tartalmilag sokrétű, azonban jogilag egységes rendszerről van szó, mely iránymutatás
alkalmazása eltérhet lokális szinten. Értelmezése általában megfelelő előképzettséggel
rendelkező tudósok feladata. Alapvetően négy különböző forrásból származnak tartalmi
elemei:
1. Korán (Allah kinyilatkoztatása)
2. Szunna – mely Mohamed tanításait és cselekedeteit tartalmazza
3. A hagyomány: azaz a korai muszlim közösség Korán és Szunna értelmezése
4. Az évszázadok során felgyűlt muszlim tudósok jogi érvelései

(Fodor 2017)
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AZ ARAB TAVASZ - KEZDETEK

• 2010. December 17.

• Mohamed Bouazizi tiltakozása

Az előzmények vonatkozásában Dr. Rostoványi Zsolt 2014-es előadása alapján mutatom
most be a migrációs események legfőbb kiindulópontját: az Arab Tavaszt mely 2010.
December 17-én kezdődött. Az eseménysorozat elindítója egy utcai árus, Mohamed
Bouazizi tiltakozása volt, aki felgyújtottam magát Tunéziában, Szidi-Búzidban. Az
eseménynek köszönhetően az eddig feszülő problémák húrja elszakadt, és elindult egy
tiltakozáshullám, mely az Arab Tavasznak elnevezett eseménysorozatba torkollott.
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AZ ARAB TAVASZ - PROBLÉMÁK

• Modernizációs válság

• Politikai okok
– Egyesült Államok Közel-keleti politikája

– 9/11

– Regionális konfliktusok

• Kiszolgáltatottság

• Reformok és demokratizálás iránti igény

Mely problémákra igyekezett felhívni a figyelmet az Arab Tavasz? Mik azok az okok, amik
kiváltották az elégedetlenséget?

Modernizációs válság: a ‘60-as évek vége óta jellemző a régió nagy részére a komoly
társadalmi egyenlőtlenségek, munkanélküliség, lakáshiány, áremelkedés, stb. ami
kilátástalanságot szült. Főleg a fiatalokat érintette ez a kérdés, amelyet tovább árnyalt,
hogy a társadalom akkori összetételében nagyon magas a fiatalok aránya.

Politikai dimenzió: az akkori autokratikus rendszerek és a korrupt berendezkedés
nyomán az emberek vágya a szabadságra és demokráciára felerősödött. Az Egyesült
Államok Közel-keleti politikájáról elmondható, hogy következetlen és ellentmondásos
volt a regionális érdekek vonatkozásában. Mit is jelent ez pontosabban? A
kommunikációjuk fő motívumát a demokrácia fontosságának hangsúlyozása jellemezte,
miközben többségében az autokratikus rendszerek részesültek támogatásban. A 9/11-i
merényletet követő terror- és Irak ellenes háború a céljával ellentétes eredményeket
váltott ki és az antidemokratikus erők felemelkedésének kedvezett. A helyzetet árnyalta
az a nagy mennyiségű regionális konfliktus is, melyeknek részleteire itt most nem térünk
ki.

Mindennek nyomán látható, hogy az Arab Tavasz eseményei előtti arab helyzetet erős
kiszolgáltatottság jellemezte. A tüntetéseket indukálta az a tény is, hogy már az Arab
Tavasz előtt is markánsan jelen volt a reformok és a demokratizálás iránti igény,
gyakoriak voltak a felkelések, puccsok, tüntetések, katonai hatalomátvételek.

(Rostoványi 2014)
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AZ ARAB TAVASZ - JELLEGZETESSÉGEK

• Sok fiatal

• Egyidejűleg zajlott

• Nincsenek vezetők, forradalmi ideológia

A felkeléshullám szinte egyidejűleg ment végbe és rengeteg fiatal vett részt benne. Nem voltak
vezetők vagy markáns forradalmi ideológia, 2011 elején az iszlamista jelleg, az Amerika vagy
Izrael ellenes jelszavak mind-mind hiányoztak a megmozdulásból. Mérhetetlen spontaneitás volt
jellemző az egész mozgalomra, ami miatt egyáltalán nem voltak tisztázott egyértelmű
célkitűzések. Mindennek következményeként azonban az autokratikus vezetések közül többet is
sikerült megdönteni: Ben Ali (Tunézia), Ali Abdullah Szaleh (Jemen), Moamer el-Kadhafi (Líbia) és
Hoszni Mubárak (Egyiptom). Ez a megmozdulás nem vezetett forradalmi változásokhoz sajnos,
sőt, főként bizonytalanságot és instabilitást hagyott maga után. A berlini fal leomlásával vont
párhuzamok hamisnak bizonyultak. A központi hatalmak ill. Diktatórikus rendszerek, amelyek
összetartották a heterogén országokat meggyengültek. Ez a nem állami szereplők és csoportok
növekedését, komoly fragmentációt, fegyveres összetűzéseket, konfliktusokat és polgárháborús
viszonyok kialakulását okozta. A törzsi, etnikai, vallási szereplők között komoly törésvonalak
jöttek létre. Ez pedig kihatott az identitás kérdésére is: széttöredezett az ún. nemzetállam szintű
“irakiság” vagy “szíriaiság” tudat és vagy az országnál kisebb egységek (etnikai, törzsi) vagy a
transznacionális identitások növekedtek meg (iszlámság, muszlimság). Mindez pedig lehetőséget
teremtett az iszlamista szélsőséges csoportok előretörésére. Látni kell, hogy a régió országainak
helyzete igen eltérő és komplex volt, melyben az autokrata rendszerek egyfajta rendet
biztosítottak bizonyos szempontból. Egy stabil rend megtörése az állam teljes elgyengülését
okozhatja (pl. Szíria, Líbia, Irak). És a megdöntött rendszer helyébe egyáltalán nem biztos, hogy
jobb, lehet hogy rosszabb lép. Példa: Szíria, Aszad helyett Iszlám Állam. (Rostoványi 2014)

A következőkben két képet fogok bemutatni, amelyek segítenek kicsit jobban átlátni az
eseményeket. Az első egy térkép az Arab Tavasz színtereiről, a második pedig egy összefoglaló
táblázat a konkrét eseményekről időbeli sorrendben.
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AZ ARAB TAVASZ SZÍNTEREI
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AZ ARAB TAVASZ ESEMÉNYEI
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AZ ARAB TAVASZ - SZEMBENÁLLÁS

• „Arab hidegháború”
– Szaúd-Arábia  Irán

• Elsődleges cél: a régió feletti befolyás 
megszerzése

• A két blokk nem egységes

• Geopolitikai törés

Demokratikus fordulatot nem, azonban az arab öntudat megerősödését meghozta az
Arab Tavasz. Egyfajta Közel-keleti vagy arab hidegháború figyelhető meg ennek nyomán,
melynek két főszereplője: Szaúd-Arábia és Irán. A szaúdi-iráni rivalizálás a 80-as 90-es
évekre vezethető vissza. Leegyszerűsítve a kérdést a szunnita-sííta felfogás között zajló
konfliktusról van szó, azonban a valóság, hogy Irán (és az általa vezetett siíta tömb) és
Szaúd-Arábia (és az általa vezetett szunnita tömb) között feszül ellentét. Ki kell emelni,
hogy nem katonai konfliktusról beszélünk. Az elsődleges cél a régió feletti befolyás
megszerzése, amely érdekében mind két fél igyekszik a helyi, lokális szereplőket a saját
oldalára állítani különböző eszközökkel, támogatásokkal. Emellé társul még az iszlám
értelmezése fölötti hegemónia megszerzése, a saját vallási interpretáció elterjesztése.
Azonban nem ez az elsődleges. Irán szerepét a 2003-as amerikai, Irak elleni invázió
értékelte fel igazán. Továbbá erőteljes hatással volt a megerősödésre a siíták
ellenségeinek kiiktatása is: 2001 tálibok, 2003 baasziták. Emellett Irán volt a vezetője az
ún. siíta blokknak (Irán, Szíria, libanoni Hezbollah, Iraki siíták, Hamász (szunnita).
Együttműködésük alapja és legerősebb összetartó ereje a közös ellenség: Izrael.
Szaúd-Arábia az arab tavasz hatására megerősödött, Irán pozíciójának megerősödést
látva felerősítette szíriai befolyását. A Bassár el-Aszad (szír miniszterelnök) elleni
rendszert és a különböző iszlamista szervezeteket támogatta; a szélsőségeket azonban
elítélte - pl a Muszilm Testvériség és Mohamed Murszi megdöntését támogatta
Egyiptomban. Ki kell emelni, hogy a két blokk egyáltalán nem egységes, rengeteg
politikai és egyéb belső törésvonalak mentén fragmentálódik mind a két oldal - tehát itt
is érvényes és fontos szem előtt tartani, hogy nem szabad általánosítani a kérdésben, a
helyzet sokkal-sokkal összetettebb, mint ahogy elsőre tűnne. Mindemellett nagy szerepe
van a siíta újjáéledésnek, megerősödésnek is a kérdésben, amely kb. A 2000-es évek óta
jellemzi a térséget. Összegezve tehát fontos elmondani, hogy az ellentét vallási
dimenziója mellett markánsan meghatározó az vallásos geopolitikai törés is, amely
megjelenik a kérdéskör hátterében. (Rostoványi 2014)
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AZ ARAB TAVASZ – NYUGATI VONATKOZÁS

Demokratikus választások szorgalmazása

Kedvezőtlen pártok

Demokrácia-paradoxon

A nyugati társadalmak óriási problémája, hogy nem tudtak/tudnak úgymond mit kezdeni
az iszlamizmussal. Ebbe a migráció kérdésköre is beletartozik, azonban erről később lesz
szó. A nyugati vonatkozást illetően az arab tavasz idején/után Nyugat azt szorgalmazta,
hogy kerüljön sor mielőbb demokratikus választásokra, demokratikus rendszerek
kialakítására. Tunéziában és Egyiptomban ez meg is történt, azonban a választásokon az
iszlamista a pártok nyertek. Ez az esemény, illetve az azt követő időszak politikai lépései
tipikus példája az úgynevezett demokrácia-paradoxonnak. Ez abban nyilvánult meg, hogy
ugyanis mivel a győztesek nem jelentettek kedvező végkimenetelt az eredeti
elképzelésekhez képest, nyugat támogatta a megválasztott kormányok megdöntését. Jó
példa erre Egyiptom. (Rostoványi 2014)
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A SZÉLSŐSÉGES CSOPORTOK MEGERŐSÖDÉSE

• Arab Tavasz első fele: nincs iszlamista
jelleg

• 2011: iszlamizmus előretörése
– Kettős

– Szíria, Irak, Líbia, Jemen  előretörés

– Egyiptom, Tunézia  visszaszorulás

Arról már beszéltünk tehát, hogy míg az arab tavasz első felében egyáltalán nem volt
iszlamista jellege a konfliktusoknak, 2011 őszére az iszlamizmus előretört. 2013 óta
pedig igen komplex helyzettel állunk szemben.
Azonban ez az előretörés is kettős: azokban az országokban, ahol a központi hatalom
meggyengült és lokális, helyi erők erősödtek meg, ott határozottan beszélhetünk az
iszlamista szélsőséges csoportok megerősödéséről, térnyeréséről (Szíria, Irak, Líbia,
Jemen).
Azonban például Egyiptom és Tunézia esetében ellenkezőleg alakult a kérdés. Nem túlzás
azt állítani, hogy ezeken a területeken visszaszorultak az iszlamista vezetők, hiszen
például Egyiptomban a hadsereg megdöntötte a demokratikusan választott iszlamista
pártot (Muszlim Testvériség) és Mohamed Murszit. (Rostoványi 2014)
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ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA)

• Kialakulás: 2005-2006
• Cél: iraki és szíriai 

területeket összefogó 
kalifátus kialakítása

• Muszlim áldozatok
• Ügyes propaganda
• Politikai-ideológiai 

alap, nem vallási!
• A másik oldalról: 

iszlamofóbia

Az ISIS (teljes nevén Islamic State of Iraq and Syria) terrorista szervezet kialakulása körülbelül az Iraki
eseményekre vezethető vissza, így körülbelüli dátumnak 2005 végét/2006 elejét jelölhetjük ki. Céljuk egy,
az iraki és szíriai területeket összefogó kalifátus kialakítása volt, melyet 2014-re meg is valósítottak. 2019-
re azonban sikerült őket teljesen kiszorítani a szír ellenzékiek, a kurdok és a nyugati hatalmak
összefogásával. Ez a helyzet azonban ismét kedvező talaj lehet újabb terrorista csoportok és események
felemelkedésére, ismét komplex helyzettel állunk szemben – ezt fontos szem előtt tartani mielőtt azt
gondolnánk, megoldódtak a területet érintő problémák.
Áldozataik elsődlegesen muszlim emberek voltak: siíták és a jazidi közösségek képviselői. A muszlim
áldozatok felülreprezentáltságáról több tanulmány is elérhető. Sikerük egyik kulcsa a propaganda volt, ez
két pillérrel rendelkezett:
1. a posztomdern fiatalok identitásválságát kihasználva a média és a vallás eszközeivel próbálták

megnyerni ezeket az „útkereső” embereket.
2. A nyugati világ félelemérzetének növelése szisztematikus módon, ezáltal a muszlim és nem-muszlim

közösségek egymás ellen fordítása, a belső egység meggyengítése az etnikai konflktusokon keresztül

Általánosságban elmondható, hogy az ilyen szervezetek nem vallási, hanem főleg politikai-ideológiai
alapon működnek. Az általuk hirdetett és használt iszlám pusztán csak eszköz, mely a kívánt célhoz
vezet. A terrorista tetteket általában a dzsihád legitim módon történő kivitelezésének tekintik.
Azonban tetteik és hivatkozásaik ellentmondanak az iszlám alapvető útmutatásainak. Általánosan
elmondható, hogy ezek az emberek a látszattal ellentétben nem ismerik jól a Koránt és az iszlám
tanításokat, sokkal inkább a (vallási) kontextusból kiragadott, gyakran összefüggéstelen elemek
öncélú felhasználását láthatjuk itt megjelenni.

Végül fontos szem előtt tartani a másik oldalt is, hiszen minden éremnek két oldala van. Nyugaton
elképesztő méreteket öltött az iszalomfóbia terjedése az utóbbi időszakban történt események (és azok
médiamegjelenésének) hatására, amely csak fokozza és mélyíti ezt a komoly problémakört a
diszkrimináció, a rasszizmus vagy akár a tényleges tettlegességig fajuló események megjelenésén keresztül
egészen napjainkig. Ez a dimenzió fontos eleme lesz a további, migrációval kapcsolatos témakörnek is.
(Fodor 2017)
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A KORÁN ÉS AZ ERŐSZAK KÉRDÉSE

• Bármely szent könyvből 
levezethető az erőszak

• Az egyszerűsítés 
torzításhoz vezethet!

• Iszalmista és iszlamofób
oldalról egyaránt

• Vallási köntösbe bújtatott 
politikai-ideológiai 
érdekérvényesítés

Az erőszakot bármely szent könyvből le lehetne vezetni, nem csak a Koránból – ha a
Bibliából ragadnánk ki bizonyos részeket kontextus nélkül és tennénk leegyszerűsített
következtetéseket, hasonló eredményre jutnánk. Minden szent könyv összetett, sajátos
nyelvezettel, kontextussal és komplexitással rendelkezik, emiatt mindig van egy olyan
réteg vagy csoport (papság) az adott vallások közösségi dimenziójában, aki értelmezni és
magyarázni hivatott a szent iratokat. A leegyszerűsített kijelentések torzított
értelmezésekhez vezetnek. A különböző fundamentalista, szélsőséges, gyakran erőszakos
csoportok pedig több vallási hagyományban is bizonyították azt, hogy milyen
következményekkel jár, amikor ilyen kijelentésekre építjük fel nézeteinket. A Korán
vonatkozásában e problémát nem csak az iszlamista, hanem annak ellentéte, az
iszlamofób mozgalmak részéről is láthatjuk megjelenni. Az iszlám szélsőséges csoportok
vonatkozásában elmondható, hogy ezek az emberek általában a Koránt, a dzsihádot és a
saríát tekintik hivatkozási és legitimációs alapjuknak, azonban tetteik ellenkeznek a valós
tanításokkal. Így ismételten fontos kiemelni, amiről már volt szó, hogy ebben az esetben
vallási köntösbe bújtatott politikai-ideológiai érdekérvényesítésről van szó, nem
tényleges vallási vagy hitbéli ellentétről / „szent háborúról”.
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A MIGRÁCÓ KÉRDÉSKÖRE

• Aktualitás

• Könnyebb mozgás a határokon 
könnyebben kialakuló konfliktusok

• A politikai intézkedések és média nagy 
befolyásoló faktor

• Nem kétdimenziós jelenség

• Integráció: sok nehézség, alapvető 
dimenziókban történő változtatás

A migráció kérdésköre és az arra adandó válaszok szinte napirendi kérdés mind a mai
napig. A kortárs világrendben könnyebb az országok közötti mozgás, azonban emiatt
könnyebben is alakulhatnak ki (nagyrészt belső) konfliktusok a vallás és/vagy etnikai
dimenzió mentén. Ezeket a konfliktusokat pedig gyakran csak tovább mélyíti egy-egy
politikai intézkedés vagy kommunikációs stratégia. A média szerepe ugyancsak
elengedhetetlen abban, hogy a feszültségek milyen irányba vesznek fordulatot:
csökkenek esetleg vagy tovább növekednek, még inkább elmérgesednek.
Fontos kiemelni, hogy minden migrációs folyamat komplex kérdéskör, nem
egyszerűsíthetőek le a mögöttes okok és a történtekre adott reakciók pusztán két
dimenziósra (jó vs. rossz/feketén vs. fehéren látom). Szinten minden migrációs
folyamatban megjelenik: a tömegesség, migránsok és menekültek csoportjai, vándorló
és nem vándorló családtagok, a különféle társadalmi hálózatok, szervezőügynökségek és
embercsempészek, kibocsátó és fogadó országok migrációs politikái, illetve ezen
országok történetében meghatározó gazdasági, társadalmi, nemi és diszkurzív rendje
(Fodor 2017). Szakemberek szerint a leginkább járható út az integráció, azonban ennek
rengeteg nehézsége van, sikeressége több elemből áll össze, melyek szerves részei az
adott ország társadalmi berendezkedésének, illetve érintik nem csak a strukturális és
szociális háló átalakítását, hanem az attitűdformálást is akár az intézményi oktatáson
belül, akár azon kívül egyaránt.

135



A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK

• Kezdetek: 2015 tavasz-nyár

• Görögország – Macedónia – Szerbia –
Magyarország

• Macedónia példája
– Szabad mozgás 72 órán keresztül

– Tranzit vízum

– Túrterheltség  lezárt határok  konfliktusok

– Határok megnyitása, különvonatok indítása

2015 tavaszán indultak be azok a migrációs folyamatok, amelyekkel kapcsolatban majd
át fogjuk tekinteni a hazai vallási színtér diskurzus-szeleteit. Ekkor, folyamatosan növekvő
számban érkeztek menekültek a görög szigetekre. Itt megtörtént a regisztráció. Ezt
követően folytatták útjukat általában Macedóniába, onnan Szerbiába, Magyarországra -
így belépve a schengeni övezetbe. (Bár Görögország is a schengeni övezet része, azonban
több, 2011 óta kialakult esemény nehezítette az ottani regisztrációt, melyekről most
nem beszélünk bővebben. (Ennek Kasparek cikkében utána lehet járni).
A fent említett országok - kivéve Magyarország, erről bővebben később -, mivel tisztában
voltak azzal, hogy csupán tranzit országok elsődlegesen, kooperáltak az áthaladó
menekültekkel. Kialakult egyfajta hallgatólagos beleegyezés az országok részéről a
migrációra vonatkozóan.

Ezt jól illusztrálja Macedónia példája: miután egyre növekedett az országon áthaladó
menekültek száma, 2015 júniusában életbe lépett egy törvény, mely engedélyezte a
migránsok szabad mozgását 72 órán keresztül az országban annak érdekében, hogy
eljussanak a befogadó központba, ahol menedékjogot kérhetnek. Bevezettek egy
úgynevezett tranzit vízumot a menekültek számára.
Azonban a lassan növekvő emberáradat miatt augusztusra az ország túlterhelt lett, és
20-án lezárták a görög-macedón határt átmenetileg. Többen a határon ragadtak, ennek
nyomán pedig konfliktusok alakultak ki. A macedón kormány válaszként újra megnyitotta
az ország határait és külön vonatokat indított a menekültek számára, amelyek a
macedón-görög és a macedón-szerb határ között közlekedtek.
(Kasparek 2016)
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK - MAGYARORSZÁG

• Feldolgozni a menedékjog iránti kérelmek 
nagyrészét az ország felelőssége

• Konfliktusok, rossz körülmények

• Dublin III. felfüggesztése – visszavonták

• Kerítés a magyar – szerb határon

Magyarország esetében azonban árnyaltabb volt a helyzet, ugyanis a dublini rendszernek
köszönhetően azzal kellett szembesülnie az országnak és vezetőinek, hogy az ország felelőssége
feldolgozni a menedékjog iránti kérelmek nagyrészét.
Ugyancsak meg kell említeni azokat a konfliktusokat, amelyek a magyar határon kialakultak.
Részletesen nem fejtjük ki, azonban ez könnyen visszakereshető a különböző hírforrásokból. A
nyilvános diskurzus nagy része ekkor az embertelen körülményekről, visszaélésekről, rossz
bánásmódról szólt, melyet a menekülteknek kellett elszenvedniük - a másik oldalról, a
menekültek vonatkozásában pedig erőszakos cselekedetekről/tüntetésekről és elutasító
magatartásról lehetett olvasni.

2015 júniusában a Belügyminisztérium közleményt adott ki, mely kijelentette, hogy
Magyarország egyoldalúan felfüggeszti a Dublin III. rendelet alkalmazását technikai okok - azaz
az ország kapacitása - miatt. Ez a gyakorlatban azt jelentette volna, hogy a Nyugat-Európából
hozzánk visszaküldött nem fogadja vissza az ország. Azonban a bejelentést a rákövetkező napon
visszavonták a jelentős nyomás miatt, melynek nagyobb része Ausztriától származott.
Ugyanebben az időszakban bejelentették és elkezdték megépíteni a 175 km hosszú kerítést a
szerb-magyar határon. Ez a lépés komoly kritikát váltott ki az EU részéről. Azonban a
gyakorlatban azt tudni kell, hogy a kerítés nem centiméterre pontosan a határra épült, hanem
Magyarország területén belül; a tényleges határ előtt pár méterrel helyezkedik el.

A magyar álláspontról összességében tehát elmondható, hogy igyekezett a saját eszközeivel és
elképzeléseivel a káoszt és zűrzavart az által csökkenteni, hogy a folyamatos bevándorlást minél
szigorúbban korlátozza és ellenőrzi, miközben próbálta elkerülni, hogy az EU területére már
beérkezett menekültek az országba legyenek visszaküldve. Azonban ez nem egyszer kritikát
váltott ki az EU többi tagállama részéről, mivel több ponton nem volt összhangban az EU-s
keretekkel és irányelvekkel.
(Kasparek 2016)

Hangsúlyozom, hogy mi itt most egyik oldal mellett vagy ellen sem foglalunk állást, pusztán
igyekszünk objektíven áttekinteni az eseményeket, illetve az eseményekhez kapcsolódó
nyilvános diskurzus-elemeket.
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK

• Keleti-pályaudvar: nem hivatalos 
tranzitpont

• Hivatalos buszos vagy vonaton történő 
szállítás tilos

• BAMF vitairat kiszivárgása megindította a 
lavinát

• 71 halott Bécsben  szigorítások

Az intézkedéseket és a felsorolt eseményeket követően mondhatjuk, hogy Magyarország
is “csatlakozott” a már fent említett “hallgatólagos beleegyezést” gyakorló országokhoz.
A Keleti-pályaudvar egyfajta nem hivatalos tranzitponttá vált, ahol a bevándorlók
kapcsolatba tudtak lépni különböző nem hivatalos mobilitási lehetőségekkel, így
folytatva útjukat Németország és Svédország felé. A hivatalos szállítás buszon vagy
vonaton tilos volt Magyarországon. Ennek oka az volt, hogy hivatalosan az országban
kellett (volna) maradniuk a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásának ideje alatt.
Azonban a gyakorlatban néhány óránál többet nem maradtak a Keleti-pályaudvaron.

Augusztus végéig a menekültek által használt migrációs útvonal, melyet fentebb
felvázoltunk, ismeretlen, “észrevétlen” volt többnyire - nem kapott különösebb
figyelmet. Azonban augusztus 25-én kiszivárgott a Német Szövetségi Migrációs és
Menekültügyi Hivatal (BAMF) egy belső vitairata. Ebben az volt olvasható, hogy a BAMF a
szíriai menedékkérők számára a Dublin rendelet felfüggesztését tervezi. Ez a hír gyorsan
terjedt a bevándorlók között, és bár a német kormány tagadta, hogy bármilyen hasonló
lépésre készülnének, mégis, Németország vált a bevándorlás elsődleges célpontjává. Két
nappal később az osztrák rendőrség 71 holttestet talált Bécsben egy kamionba zárva,
melyet egy embercsempész hagyott hátra egy országút menti parkolóban. Ennek
nyomán fokozták a magyar-osztrák határ ellenőrzését, ami hatalmas fennakadásokat és
dugókat eredményezett. Tehát, minél többen akartak Németországba eljutni, annál
nehezebb volt ezt megtenni, mivel a csempészek tevékenysége egyre inkább korlátozva
és szűrve volt.
(Kasparek 2016)
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK

• A Keleti-pályaudvar helyzete egyre 
problémásabb

• March of Hope

• Német és osztrák határok megnyitása

• Merkel álláspontja

A Nyugat-balkáni útvonal akkor vált igazán láthatóvá, amikor egy héten keresztül, augusztus 31
és szeptember 4 között több ezer menekült gyalog megindult a Keleti-pályaudvarról nyugat felé.
A magyar kormány ingadozott aközött a két döntés között, hogy teljesen felfüggessze a
nemzetközi vonatközlekedést számukra, vagy pedig különvonatokat indítson. Végül
különbuszokat és vonatokat is indítottak az osztrák határra. A bevándorlók pályaudvaron való
tartása tehát reménytelennek tűnt. A Keleti-pályaudvar, mint átmeneti tranzitpont egyre
problémásabbá vált, nem csak a növekvő létszám, de az emberek megfelelő ellátásának, a
megfelelő körülmények hiánya miatt is.

A menet hamar elhíresült a #marchofhope hashtag alatt, és rövid idő alatt az autópályát is
elérte. A történtek okozta nyomásra Ausztria és Németország bejelentette, hogy megnyitják
határaikat és befogadják az érkezőket. Néhány nap alatt több ezren érkeztek ezekbe az
országokba. Több olyan elem is megjelent ekkor a közdiskurzusban, ahol a helyi emberek
üdvözlik, fogadják, ünneplik az érkezőket. Azonban a helyzet komolyodásával konkrét lépésekre
és megoldásokra volt szükség a nyugati országok részéről is, egy ponton túl kezelni kellett a meg
nem álló emberáradatot.

A March of Hope (a legjobban talán remény-menetnek lehetne fordítani) komoly fordulópontot
hozott. Németország központi szerepbe került, melyet tovább erősítettek az Angela Merkel
kancellár által augusztus végén elhangzott, sokat, sokféle kontextusban idézett szavak:
“Németország minden szíriai menekültet befogad.” A növekvő nyomás ellenére Németország
elutasította a határzárat és hogy limitálja a befogadottak számát, de visszavezették a
határellenőrzést.
(Kasparek 2016)

Lassanként az európai intézmények elkezdtek kialakítani egy egységes álláspontot,
válaszcsomagot a fennálló helyzetre. Ezt tételesen itt olvashatjuk végig:
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/migratory-pressures/history-migratory-
pressures/.

A következőkben tekintsünk át néhány, az eddig tárgyalt eseményekhez kapcsolódó képet.
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK –
LEHETSÉGES ÚTVONALAK 1.

Nyugat-balkáni útvonal Nyugat-balkáni útvonal kitérővel

A következő képeken láthatjuk a menekültek által használt útvonalakat és azok
változásait a különböző nemzetközi intézkedések nyomán.
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK –
LEHETSÉGES ÚTVONALAK 2.

Görög-albán útvonal útvonal Adriai átkelés
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK –
LEHETSÉGES ÚTVONALAK 3.

Közép-mediterrán útvonal Fekete-tenger – Ukránia –
Lengyelország útvonal
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK –
KÉPEK A SZERB-MAGYAR KERÍTÉSRŐL

1.

2. 3.

Felül látható a kerítés első verziója, az alsó két képen pedig a végleges határzár és
kialakított tranzitzóna.
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK – A 
SZERB-MAGYAR HATÁR

A röszkei zavargások 2015 szeptemberében Horgosi átkelő
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK –
KELETI-PÁLYAUDVAR

1. 2.

3.

2015. Szeptember elején készült képek
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A 2015-ÖS MIGRÁCIÓS ESEMÉNYEK –
MARCH OF HOPE

1. 2.

3. 4.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Mit jelent a dzsihád?

2. Mit jelent a saría?

3. Mik voltak az Arab Tavasz sajátosságai?

4. Levezethető-e a Bibliából az erőszak?

5. Foglalja össze a magyar álláspontot 
objektíven, 3-4 mondatban.
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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7. ÓRA

HAZAI VALLÁSI VEZETŐK A 
MIGRÁCIÓRÓL 2015-BEN 1.
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KITEKINTÉS: FOGALOMHASZNÁLAT

• Migráns
• Menekült
• Bevándorló

– Illegális/megélhetési bevándorló

• Migrant
• Refugee
• Immigrant
• Asylum seeker

A dián látható szavak akár magyar, akár angol nyelven használjuk azokat, alapvetően és
definícióik szerint semleges jelentéssel bírnak. A migráns (migrant) általában olyan
személyt jelöl, aki egyik helyről/területről/országból egy másikba/másikra költözik.
Ehhez a Cambridge és az Oxford szótárai hozzákapcsolják annak dimenzióját is, hogy ez
általában jobb életkörülmények vagy álláslehetőség reményében történik. Menekültek
(refugee) vonatkozásában a két említett szótár kiemeli, hogy ilyenkor olyan
életkörülmények elől kell menekülnie az embereknek, amelyek rákényszerítik őket
országuk, lakóhelyük elhagyására. Például: háborúk, illetve vallási, politikai vagy
gazdasági okok, természeti katasztrófák stb.
A bevándorló fogalma megcseréli a nézőpontokat: olyan személyt jelöl, aki egy bizonyos
országba jön, annak érdekében, hogy itt éljen tovább tartósan. Hazai sajtóban a
bevándorló fogalmát leginkább az illegális vagy megélhetési jelzőkkel szokták
kiegészíteni az utóbbi időben – gyakrabban találkozunk ezekkel a szókapcsolatokkal
együtt, mint önálló formában. Utolsóként az „asylum seeker” fogalmára térek ki,
melynek magyar fordítása: menedékjogot kérő személy. Mindkét szótár itt elsődlegesen
a politikai okokat jelöli meg a menekülés okaként (gyakran, sőt, elsődlegesen politikai
menekültekről van szó) és kiemeli, hogy olyan személyekről van szó, akik miután
menekülni kényszerültek, remélik, hogy a fogadó ország kormánya megvédi és
menedéket nyújt nekik saját hazájában.

Azzal kezdtük, hogy ezek a fogalmak semlegesek kivétel nélkül. Ugyanis az eltérés csupán
az érintettek helyzetében van, de nem szándékaikban, származásukban vagy
jellemvonásaikban. A 2015-ös év azonban felülírta ezt a semlegességet nem csak hazai,
de nemzetközi vonatkozásban is – külföldön is viták folytak a „helyes” szóhasználatról.
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Ezek a fogalmak a közdiskurzus nyomán megteltek másodlagos, gyakran politikai töltetű
tartalmakkal. Ennek köszönhetően gyakori, hétköznapi esetté vált, hogy egyik ember a
másik politikai hovatartozásáról közvetlen következtetéseket igyekszik levonni annak
nyomán, hogy az érintett mely fogalma(ka)t használja az itt felsoroltak közül. A semleges
szóhasználat feltételezése nem, vagy csak kis százalékban fordul elő. Főként
sajtóorgánumok és politikusok pozícionálják magukat azzal, hogy mely szavakat
használják következetesen, így nem csoda, ha a hétköznapi emberek életében is találkozni
lehet ezzel a jelenséggel. Láthatjuk tehát, hogy ebben az esetben hogyan viselkednek
ezek a fogalmak üres jelölőként.
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A MAGYARORSZÁGI DISKURZUS

magyarországi vallási vezetők

véleményei

nyilatkozatait 

2015 májusa környékén elárasztották a médiát 
a Közel-keleti migrációval kapcsolatos hírek.

Tehát ahogyan az eddigi órák alapján láttuk, 2015 májusa környékén elárasztották a
médiát a Közel-keleti migrációval kapcsolatos hírek.
A tavaszi hónapokat követően a szíriai népvándorlás és a migráció témája erősen
meghatározó diskurzuselemmé vált Európa területén, így Magyarországon is (ez most,
2019-re kezd lecsengeni, formálódni). A politikusok, különböző szervezetek, sőt sok
esetben magánszemélyek is igyekeztek nyilatkozni a kérdésben, elmondani, hogy hogyan
is állnak ehhez a témához, véleményt formálni – különösen a kezdeti, kaotikus
időszakban. Ebből a törekvésből a vallások és azok vezetői sem maradtak ki. A következő
pár órán a magyarországi vallási vezetők médiában történt nyilatkozatain keresztül
megnyilvánuló attitűdöket, véleményeket vesszük végig a migráció kérdésével
kapcsolatban annak kezdeti szakaszában, annak érdekében, hogy mélyebb betekintést
nyerjünk a migrációt érintő diskurzus vallási vonatkozásairól és dimenzióiról.
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AZ ELSŐ VIZSGÁLT IDŐSZAK: A KEZDETI SZAKASZ 1.

Felekezetek Nevek

Római katolikus
Ferenc Pápa, Erdő Péter, Veres András, Kiss-Rigó 
László, Beer Miklós, Balás Béla, Márfi Gyula, Székely 
János

Református Bogárdi Szabó István

Evangélikus Gáncs Péter

Hit Gyülekezete Németh Sándor

Baptista Szenczy Sándor

Zsidó vallás Köves Slomó, Heisler András 

Görög katolikus Kocsis Fülöp

Iszlám Bolek Zoltán

Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség

Iványi Gábor

Krisna-hívők Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 

Magyarországi Kopt Ortodox 
Egyház 

dr. Youssef Khalil

Az első időszakban a következő személyekkel nyilatkozatait fogjuk végig venni:

Ferenc Pápa
Erdő Péter - meghatározó ebben az időszakban
Veres András
Kiss-Rigó László
Beer Miklós - itt még nem kiemelkedő, a következőben viszont az lesz
Balás Béla
Márfi Gyula
Bogárdi Szabó István
Gáncs Péter
Németh Sándor
Szenczy Sándor
Köves Slomó
Feldmájer Péter
Heisler András
Kocsis Fülöp
Bolek Zoltán
Iványi Gábor
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége - Krisna-hívők
dr. Youssef Khalil - Magyarországi Kopt Ortodox Egyház 
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AZ ELSŐ VIZSGÁLT IDŐSZAK: A KEZDETI SZAKASZ 2.

• Időszak: 2015 nyár vége, ősz, tél eleje
(kezdeti szakasz)

• Kategóriák: vallási hovatartozás,
felekezetek szerinti csoportosítás

– hierarchia magasabb szintjéről

Érzékeny téma – nem történt típusokba történő kategorizálás

Annak érdekében, hogy adekvát módon tudjunk beszélni erről a témakörről, egy 2016
májusában megjelent kutatást fogunk alapul venni a téma áttekintéséhez (Barcsa, Máté-
Tóth 2016). Néhány adat a kutatásról:

Elsőként a kutatás módszerére vonatkozóan ki kell emelni, hogy az adatfelvétel nem
utólagos volt, hanem folyamatos - ezért a kutatás módszere a megalapozott elmélet
(grounded theory) módszerét használta fel. Egészen 2016 elejéig folyamatosan
monitorozva voltak az eredetileg figyelt online hírportálok. Ezt követően a gyűjtött cikkek
le lettek válogatva és kategóriákba lettek rendezve.
A leválogatás során azok a nyilatkozatok lettek megtartva, amely kifejezetten a papi
hierarchia felsőbb szintjéről érkeztek; a az első hullám miatti információsokkot követő
letisztultabb, folyamatos diskurzusban.
keresztény egyházak esetében püspököktől, bíborosoktól, apátoktól, kisebb vagy más
vallások és egyházak esetében vagy a közösség alapítójától, elnökétől, vezetőjétől.
Mivel - főleg az első időszakban - igen érzékeny témáról volt szó, ezért kerültük a
vélemények típusára vonatkozó kategorizálást (pl.: elutasító, támogató, vegyes). Főleg
azért, mert az első időszakban nemigen jelentek még meg kiforrott vélemények, sok
esetben érzelmi alapú nyilatkozatok is születtek. Ezért ezek a megnyilvánulások igen
árnyaltak voltak, sok esetben ellentmondó elemeket is tartalmaztak.
Ennek nyomán a kategóriák végül csak a vallási hovatartozás mentén lettek kijelölve, az
elhangzott nyilatkozatok vallási felekezetek szerint csoportosítva kerülnek bemutatásra
továbbiakban.
A vizsgált időszak a migráció kezdeti szakaszára (2015 nyár vége-ősz-tél eleje) lett
leredukálva, mert az egy fokkal jobban elkülönült a híráradatban.
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FERENC PÁPA ÉS A MIGRÁCIÓ 1.

"minket, keresztényeket is
fenyeget a veszély, hogy hagyjuk
magunkat megbénítani a
jövőbeni félelmektől, miközben
olyan dolgokban keressük a
biztonságot, amelyek múlandóak,
vagy egy olyan társadalomban,
amely inkább kirekeszt, mint
befogad„ (hvg.hu 2015d)

Ferenc pápa már a migráció kezdetén aggodalmát fejezte ki a menekültek sorsával
kapcsolatban és elismerését fejezte ki azokkal az országokkal szemben, akik
befogadásukra nyitottak, később már konkrét cselekvésre szólította fel az egyház híveit.
(Schwartz 2015)
Azt kérte tőlük, hogy ne zárkózzanak be, ne szembesítsék a menekülteket zárt ajtókkal,
imára szólított fel és sürgette a segítséget. Azt mondta, hogy "minket, keresztényeket is
fenyeget a veszély, hogy hagyjuk magunkat megbénítani a jövőbeni félelmektől,
miközben olyan dolgokban keressük a biztonságot, amelyek múlandóak, vagy egy olyan
társadalomban, amely inkább kirekeszt, mint befogad". (hvg.hu 2015d)
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FERENC PÁPA ÉS A MIGRÁCIÓ 2.

• Nem az keresztény, aki betű szerint
betartja az egyház tanításait, hanem aki
segít a rászorulókon.

• Felszólította a plébániákat, rendházakat,
hogy fogadjanak be menekülteket.

• Ezt később korrigálta azzal, hogy az oda
tartozó közösségeknek kell helyet
keresniük számukra.

Szeptemberben arra figyelmeztetve a keresztényeket, hogy a jó kereszténynek nem az
számít, aki a külvilág előtt azt mutatja, hogy "betű szerint" betartja az egyházi
tanításokat, hanem az, aki a szegényeket, gyengéket és elnyomottakat segíti. Az egyházfő
kijelentette, azt kéri a nemzetközi közösségtől "tegyen valamit az erőszak és a
visszaélések leállítására". (Mandiner 2015)
Szintén szeptemberben ezt fokozta azzal a kijelentésével, melyet a hvg.hu foglalt össze
(hvg.hu 2015), hogy arra szólított fel minden európai plébániát, vallási közösséget,
rendházat, hogy fogadjon be egy menekült családot. Ebben az általa vezetett római
egyházközség és két vatikáni plébánia is példát fog mutatni. Azt mondta, hogy ez legyen
a vallási közösségek konkrét gesztusa a decemberben kezdődő irgalmasság éve előtt.
(hvg.hu 2015)
Később ezt a kijelentését korrigálta, pontosította: „Amikor azt mondom, hogy a
plébániáknak be kell fogadni a bevándorlókat, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül a
plébánián kell élniük, hanem a plébániához tartozó közösségnek kell helyet keresni
számukra” (hvg.hu 2015b)
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FERENC PÁPA ÉS A MIGRÁCIÓ 3.

• Az öregedő Európát a bevándorlók tartják
életben.

• A migráció okának a háborút és az
éhezést látja, aminek ideiglenes
feltartóztatásának eszköze a kibocsátó
országok segítése lehet.

A pápa álláspontja a menekültekkel való
emberséges bánásmód, a támogatásuk és
segítésük. Illetve a probléma helyben történő
kezelése.

A hvg.hu által közölt interjú összefoglalóban azt olvashatjuk (hvg.hu 2015b): a pápa úgy
gondolja az öregedő Európát a bevándorlók tarthatják életben. Kiemelte, hogy a
terrorizmus fenyegetésétől való félelmet megérti, azonban Európának be kell fogadnia a
bevándorlókat.
Tárgyalta a bevándorlás problémáját, ami kapcsán megjegyezte, hogy az emberek
meneküléséhez vezető háborúkat és éhezést az igazságtalan társadalmi és gazdasági
világrend idézi elő, amely mögött pedig „az Istenként imádott pénz” (hvg.hu 2015b) áll.

Az Origo által közölt cikkben (2015), hogy a jelenség részleges feltartóztatásának
egyetlen módja az, ha a kivándorlásra kényszerülők országai hatékony segítségben
részesülnek.

Látható tehát, hogy a pápa már a kezdetekor (és azóta is) a menekültekkel való
emberséges bánásmódot, a támogatásukat és segítésüket hangsúlyozta. Emellett
folyamatosan sürgette a nyugati nagyhatalmakat a problémák helyben történő
megoldására, és az ott ragadt/ott maradt rászorultak támogatására. Azonban
Magyarországon ezekre a kijelentésekre igencsak vegyes reakciók születtek az egyházi
vezetők részéről.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: ERDŐ PÉTER 1.

„Jézus Krisztusnak az a radikális
tanítása, amely szerint még az
ellenséget is szeretni kell, a maga
korában is sokakban
megbotránkoztatást keltett. Ez a
mai helyzetre lefordítva azt jelenti,
hogy egy igazi keresztény a
menekültben sem nézheti azt, hogy
az illetőnek milyen a beállítottsága.
A nyomorúságot, ínséget szenvedőt
kell meglátnia benne, akin – ha tud
–, segítenie kell.” (hvg.hu 2015c)

Erdő Péter bíboros nevezhető az első időszak egyik legmeghatározóbb személyének. Az
elsők között nyilatkozott a témában, egy, még tavasszal az Infórádiónak adott interjúban
emlékeztetett: „Jézus Krisztusnak az a radikális tanítása, amely szerint még az ellenséget
is szeretni kell, a maga korában is sokakban megbotránkoztatást keltett. Ez a mai
helyzetre lefordítva azt jelenti, hogy egy igazi keresztény a menekültben sem nézheti azt,
hogy az illetőnek milyen a beállítottsága. A nyomorúságot, ínséget szenvedőt kell
meglátnia benne, akin – ha tud –, segítenie kell.” (hvg.hu 2015c)
Rámutatott továbbá, hogy a fő cél megszüntetni az elvándorlás okait, hiszen akkor
mindenki békében élhetne a saját hazájában. Amíg viszont ez nem történik meg a
szolidaritásnak kell dominálnia. (hvg.hu 2015c)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: ERDŐ PÉTER 2.

• Embercsempészet – megbotránkozás –
kritikák sora – válasz : helyesbítés.

• A média hiányolta az egyházak segítő
fellépését az önkéntesek mellett a
tranzitzónákban: a Karitász azonban
folyamatosan végzett ilyen jellegű
munkákat.

(Spirk 2015) 

Erdő Péter kijelentése, hogy embercsempészetnek nevezte a befogadás aktusát, nagy
megbotránkozást váltott ki. Többen kritizálták őt e miatt a kijelentése miatt. A brit The
Guardian az „egyháziak legfelháborítóbb menekültügyi megnyilatkozásának” (Spirk
2015) nevezte menekültügyben kijelentését. Erdő Péter egy, az Index.hu-nak adott
interjújában cáfolta, pontosította kijelentését. azt mondta, hogy mondandóját kiragadták
az összefüggéseiből. Elmondta, hogy a sajtótájékoztatón nagyobb összefüggéseiben arról
volt szó, hogy sok jogi akadálya van a menekültekkel való munkának. A sajtótájékoztatón
erre, a tevékenységük jogi környezetére tette ezt az utalást. Az az egy mondat, ki lett
ragadva az összefüggéseiből. Továbbá hangsúlyozta, amiket már fent is említettünk, hogy
mikben nyújt az egyház segítséget. (Spirk 2015)

Miután a helyzet komolyabbra fordult, civil aktivisták és önkéntesek segítették a
menekültek ellátását a tranzitzónákban. Azonban a média hiányolta az egyházi segítőket,
az egyházi segítséget. Válaszként szeptemberben a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia őszi tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón Erdő Péter így nyilatkozott
az index.hu-nak: „A Katolikus Karitász csendben, szerényen, de hatékonyan teszi a
dolgát, együttműködve a menekültekkel foglalkozó a hivatalos szervekkel. Nagyon sok
figyelmet fordítanak a kiskorúakra, rendkívül aktív a karitász például a fóti
gyermekotthonban, ahol nem csak élelmiszercsomagokkal és tisztítószerekkel segít,
hanem pszichológiai és egyéb személyes munkával, hiszen az oda érkező gyermekek
sokszor nagyon stresszes állapotban vannak. Hasonlóképpen segít számos más katolikus
szervezet is” (Spirk 2015) – hangsúlyozta.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: ERDŐ PÉTER 3.

• Katolikus egyházi szervezetek többnyire
befogadással és az integrálás segítésével
segítenek. (Hídlap 2015)

• Az egyház nem jogosult arra, hogy
befogadjon menekülteket – tárgyalásoka
kormánnyal. (Czene 2015)

• „Nagyon rugalmas és felelős közös
megoldás keresésére van szükség. Nem
lehet elkerülni az alkotó együttműködést.”

(Hídlap 2015)

A Hídlap által készíttet interjúban Erdő Péter azt mondta felmerült, hogy „nyugat-európai
modellek szerint bizonyos stabil, intézményes segítségnyújtási formákat szervezzünk,
például befogadóállomásokat” (Hídlap 2015). Európában ugyanis főleg a befogadás és az
integrálás segítése az a módszert, ahogy a problémákat igyekeznek kezelni, például egész
családokat helyeznek el épületeikben, intézményeikben a katolikus egyházi szervezetek.

Megemlítette továbbá, hogy Magyarországon átmeneti a helyzet, mivel az ide érkezők
többsége nem akar itt maradni. Éppen ezért egyértelműbb szabályok kellenének.
Ugyanis jelenleg az egyházak nem jogosultak a menekültek befogadására. „Ez tilos: ha
így tennének, akkor embercsempészek lennének. Erdő Péter elmondása szerint az
egyház tárgyalásokat folytat a kormánnyal. A bíboros reméli, hogy a tárgyalások
eredményeként még a hideg beállta előtt sikerül megoldást találni. .” (Czene 2015)

A Hídlap azon újságírói kérdésére válaszolva, hogy jól kezeli-e a kormány ezt a helyzetet
azt a választ kapta, miszerint „„borzalmasan nagy a probléma”, és jelenleg Európában
„igazán jól szinte senki nem tudja kezelni”. „Nagyon rugalmas és felelős közös megoldás
keresésére van szükség. Nem lehet elkerülni az alkotó együttműködést” –
figyelmeztetett [Erdő Péter], hozzátéve, hogy az idő sürget. „ (Hídlap 2015)

Ezt a kijelentést még az előtt tette, hogy Ferenc pápa egy-egy menekült család
befogadására szólított volna fel.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: VÁRSZEGI ASZTRIK

• Ha valaki odaérkezik,
mindenképpen be kell
fogadni, ki kell nyitni
előtte az ajtót.

• Az érkezőket
elszállásolták és
segítették a
továbbjutásban.

(Kolozsi 2015 )
bencés szerzetes, püspök
pannonhalmi főapát

A felháborodás mellett a média szembe állította Erdő Pétert a Pannonhalmi Bencés
Apátsággal.

Kiemelték, hogy az apátság különleges státuszt élvez, közvetlenül a pápának vannak
alárendelve, így semmilyen módon nem befolyásolják őket Erdő Péter kijelentései.

Az index úgy tudja, az említett sajtótájékoztató után pár nappal Várszegi Asztrik főapát
kimondta (Kolozsi 2015 ), hogy ha valaki odaérkezik, mindenképpen be kell fogadni, ki
kell nyitni előtte az ajtót.
Az érkezőket a tornateremben matracokra fektették le, majd osztrák önkéntesek
segítségével autókkal vitték át a családokat egy bécsi katolikus plébániára. Azonban a
kapacitásaik végesek, így remélik, hogy a krízishelyzet hamarosan rendeződni fog.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: MKPK ÁLLÁSFOGLALÁSA

Püspöki kar hivatalos közleménye:

„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rászorulók
megsegítésére – Ferenc pápával egységben – felkérte
a Katolikus Karitászt, hogy az állami hatóságokkal
együttműködve – miként eddig is – az adott jogi és
humanitárius helyzetben keresse a segítségnyújtás
leghatékonyabb módjait. A jelen történelmi helyzet
súlyának tudatában aggodalmunkat fejezzük ki közel-
keleti keresztény testvéreink sorsa iránt. Ezzel
egyidejűleg hangsúlyozzuk, hogy az államok joga és
kötelessége megvédeni polgáraikat.” (MKPK 2015)

A püspöki konferenciát követően a püspöki kar a következő hivatalos közleményt adta ki:
„A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rászorulók megsegítésére – Ferenc pápával
egységben – felkérte a Katolikus Karitászt, hogy az állami hatóságokkal együttműködve –
miként eddig is – az adott jogi és humanitárius helyzetben keresse a segítségnyújtás
leghatékonyabb módjait. A jelen történelmi helyzet súlyának tudatában aggodalmunkat
fejezzük ki közel-keleti keresztény testvéreink sorsa iránt. Ezzel egyidejűleg
hangsúlyozzuk, hogy az államok joga és kötelessége megvédeni polgáraikat.” (MKPK
2015)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: A PÁPÁNAK KÜLDÖTT LEVÉL

Levél a pápának:
„A vasárnapi Angelus előtt mondott szavait hálásan
köszönjük!

A menekültek befogadásáról és segítéséről szóló
felhívását készséggel és örömmel követjük. Szavai
nagy erősítést és bátorítást jelentenek a megkezdett
munkában.

Köszönjük, hogy előttünk jár az Evangélium útján és
megjelöli a cselekvés helyes irányát!

Kérjük imáit az igazságosságért, a békéért, a
rászorulókért és mindazokért, akik segítik őket!”
(Erdő – Veres – MKPK 2015)

Miután a pápa egy-egy család befogadására szólított fel, Erdő Péter és MKPK hivatalos 
véleménye a következő levélben nyilvánult meg, melyet a pápának küldtek:
„Őszentsége
FERENC PÁPA
Apostoli Palota
VATIKÁN

Szentséges Atya!
A vasárnapi Angelus előtt mondott szavait hálásan köszönjük!
A menekültek befogadásáról és segítéséről szóló felhívását készséggel és örömmel 
követjük. Szavai nagy erősítést és bátorítást jelentenek a megkezdett munkában.
Köszönjük, hogy előttünk jár az Evangélium útján és megjelöli a cselekvés helyes irányát!
Kérjük imáit az igazságosságért, a békéért, a rászorulókért és mindazokért, akik segítik 
őket!

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek,
az MKPK elnöke, a CCEE elnöke
Dr. Veres András
püspök
az MKPK megválasztott elnöke
és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia„ !” (Erdő – Veres – MKPK 2015)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: VERES ANDRÁS

• “a keresztényeknek segíteniük kell az
úton lévő, nehéz élethelyzetbe került
embereket, nemre, korra,
nemzetiségre vagy éppen felekezetre
való tekintet nélkül. Eddig sem volt
semmiféle véleménykülönbség az
egyházon belül a menekültek
támogatásáról, a keresztény ember
nem is tehet mást, mint segíti a
rászoruló, bajban lévő, nehéz
helyzetbe került embereket.”(Mandiner
2015b)

• A Katolikus Karitász, miután láthatóvá
vált, hogy nem maradnak a
menekültek, a tovább haladásukat
segítette.

Győri megyéspüspök
MKPK elnöke

Veres András, aki időközben Erdő Péter helyére lépett, és a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia megválasztott elnöke lett szeptember elején, azt mondta, hogy “a
keresztényeknek segíteniük kell az úton lévő, nehéz élethelyzetbe került embereket,
nemre, korra, nemzetiségre vagy éppen felekezetre való tekintet nélkül. Eddig sem volt
semmiféle véleménykülönbség az egyházon belül a menekültek támogatásáról, a
keresztény ember nem is tehet mást, mint segíti a rászoruló, bajban lévő, nehéz
helyzetbe került embereket.” (Mandiner 2015b)
Veres András kiemelte, hogy a Katolikus Karitász szervezetei eddig is folyamatosan
segítséget nyújtottak és ezt a továbbiakban is folytatják. Például miután láthatóvá vált,
hogy a menekültek nem akarnak tartósan Vas megyében tartózkodni, az tekintették
feladatuknak, hogy a vonulásukat segítsék. Ehhez azokon az útvonalakon, amelyeken
vonulnak, mobil illemhelyeket állítottak fel, valamint víz, élelmiszer, takaró, melegebb
ruházat kiosztásával segítik őket (Mandiner 2015b)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: KISS-RIGÓ LÁSZLÓ 1.

Első nyilatkozata:

A pápa nincs tisztában a
helyzettel.

Fenyegetés és invázió.

Veszélyezteti az univerzális
keresztény értékeket.

Nem fogadják el a
segítséget.

(Witte 2015) 
szeged-csanádi püspök

Kiss-Rigó László első nyilatkozatáról szóló cikkeket egy későbbi interjúban korrigálta.
Első nyilatkozatában a TheWashington Post szerint (Witte 2015) Kiss-Rigó egy hétfői
interjúban azt mondta, teljesen egyetért a miniszterelnökkel, "a pápának pedig fogalma
sincs a helyzetről„. Kiss-Rigó szerint az Európába áramló tömeg magukat menekültnek
kiadó emberekből áll, akik óriási fenyegetést jelentenek Európa "keresztény, univerzális
értékeire”. “Ők nem menekültek, ez egy invázió. Allahu Akbar kiáltásokkal jönnek
hozzánk. Át akarják venni a hatalmat". „A pápa nem tudja, mi a helyzet. (...) A
menekültek többsége arrogánsan és cinikusan viselkedik”– állítja a püspök, aki szerint
Európát olyan emberek árasztják el, akik menekültként érkeznek, de valójában „az
egyetemes keresztény értékeket” fenyegetik, a többségük pedig nem is érdemli meg a
segítséget, hiszen van pénze. Szemetet hagynak maguk után, és elutasítják, ha az ember
ételt ajánl nekik.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: KISS-RIGÓ LÁSZLÓ 2.

• Korrekció:
Eltorzították amit mondott.

Egyetért Ferenc pápával – humanitárius
segítségnyújtás.

Amennyiben legálisan tartózkodnak itt, amilyenekkel
ők nem nagyon találkoztak még – gazdasági
bevándorlók

• Egyetért Orbán Viktor menekültpolitikájával

• Egyetért a pápának küldött levéllel is és úgy véli az
összhangban áll az általa elmondottakkal.

(Civilhetes 2015)

Korrekció a Civilhetesnek (2015) adott interjúban: “eltorzították szavaimat” (Civilhetes
2015). Ő valójában nem uszított a menekültek ellen, egyetért azzal az útmutatással,
amelyet Ferenc pápa fogalmazott meg felhívásában, mely szerint kötelességük segíteni a
menekülteken katolikusként. „Humanitárius segítséget mindenkinek folyamatosan és
feltétel nélkül nyújtunk. A napokban például közel egymillió forint értékben vásároltunk
és szállítottunk takarókat.” (Civilhetes 2015) A szeged-csanádi egyházmegye arra
alkalmas intézményei befogadásra készek azok részére, aki menekültként regisztrálják
magukat, tehát megszerzik a szükséges papírokat a letelepedéshez. „Más kérdés, hogy a
mostani migránsok áradatában még nem találkoztunk ilyen személlyel”. (Civilhetes 2015)
Szerinte a mostani helyzet „egyfajta betolakodás”. Nem menekültek jönnek, hanem
gazdasági bevándorlók, akik elutasítják a segítséget mert nincs is rá anyagilag szükségük.
A lapnak azt is elmondta, hogy valóban egyetért Orbán Viktor menekültpolitikájával, és a
miniszterelnök szerinte azon kevés emberek egyike, aki képes rátalálni az „értelmes és
keresztény” megoldásra.
Kiss-Rigó László elmondta, hogy mindezek mellett egyetért a MKPK által, Ferenc pápának
küldött levél tartalmával, amely szerinte összhangban áll az általa elmondottakkal.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: MÁRFI GYULA

• „Véleményem szerint Európa
leigázása történik az iszlám által,
még ha nem is fegyverekkel
hanem hittel. A muszlimok számára
ez szent háborút jelent.” (Németh 2015)

• Azt azért kiemeli, hogy a
bevándorlók között vannak
segítségre szoruló menekültek is.

• „A pápa csak akkor tévedhetetlen,
ha hit és erkölcs dolgában az egész
egyház számára kötelező tanítást
ad. Itt nem erről van szó” (Németh
2015) Veszprémi érsek

A veol.hu készített interjút Márfi Gyula veszprémi érsekkel. (Németh 2015)
“Véleményem szerint Európa leigázása történik az iszlám által, még ha nem is
fegyverekkel hanem hittel. A muszlimok számára ez szent háborút jelent. Hajlandók
kockára tenni életüket, átvágnak háborgó tengeren, több száz kilométert gyalogolnak
rengeteg viszontagság között, hogy megérkezzenek új hazájukba, Európába. Ha az
európai keresztényeknek lenne hasonló hitük, s virágoznék nálunk a kereszténység, a
muszlimok nem jönnének ide.” (Németh 2015) A migráció legfőbb céljaként a dzsihádot
említi, “amely arra kötelezi a muszlim tömegeket, hogy hajtsák iszlám uralom alá a
földet”. (Németh 2015) A többi okot és célt mind csak másodlagosnak nevezi.
“Azt azonban szeretném hangsúlyozni, hogy a bevándorlók közt biztosan vannak
menekültek is, illetve segítségre szoruló felebarátaink, akiket Jézus tanítása szerint
segítenünk kell. (Magam is küldtem a karitászon keresztül pénzt is, takarót is.)“(Németh
2015)
A jövőt tekintve Európa lassú iszlamizálódását és a kereszténység fokozatos háttérbe
szorulását vázolja fel. A migrációt Isten büntetéseként jellemzi.
A pápa kijelentéseivel kapcsolatban elmondja, hogy „a pápa csak akkor tévedhetetlen,
ha hit és erkölcs dolgában az egész egyház számára kötelező tanítást ad. Itt nem erről
van szó. A Szentatya azt kérte, hogy minden plébánia fogadjon be egy menekült szír
családot. Nos, számos plébánia önmagát sem tudja fenntartani külső segítség nélkül.
Azonkívül a bevándorlók túlnyomó többsége nem menekült, nem szír és nem család. A
pápa megnyilatkozásait befolyásolja az a félelem is, hogy a muszlim országokban
fokozódhat a keresztények üldözése. De arra is gondolt, hogy az ő szülei is bevándorlók
voltak Argentínában. Ám bevándorlás és bevándorlás között is óriási különbségek
vannak. A Szentatya szülei keresztényként mentek egy keresztény országba, így könnyen
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alkalmazkodtak új környezetükhöz. A muszlimok azonban nem tudnak és nem is akarnak
alkalmazkodni. Ők mint már mondtam harci területre jöttek: nem alkalmazkodni, hanem
hódítani. “(Németh 2015)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: BEER MIKLÓS

• A migráció népvándorlás, ahol
nem lehet tudni ki menti az életét
és ki gazdasági bevándorló.

• Hosszú távon kell az itt maradók
integrációját megtervezni, akkor
is, ha ez gondokkal járónak
tűnik.

• Keresztényi befogadás.

• A muszlimok nem azonosak a
terroristákkal.

• Nagy baj az országunk
megosztottsága.

(Hirado.hu 2015) 
Váci egyházmegye püspöke

Beer Miklós váci püspökkel a hirado.hu (2015) készített interjút. A migráció jelenségét a
püspök következetesen népvándorlásnak nevezi, “mert egyszerűen nem tudjuk
eldönteni, hogy az adott migráns tényleg menekült-e, vagy csak „szerencselovag”, aki
több pénzt szeretne a zsebében tudni. Holott rettentő fontos kérdés, hogy kikről
beszélünk egyáltalán. Menekültekről, akik az életüket mentik, vagy olyanokról, akik
pusztán magasabb fizetésre vágynak”. (Hirado.hu 2015) Felszólít, hogy hosszútávon kell
gondolkodni, ő maga is inkább azt nézi, hogy “azokat, akik majd itt maradnak, hogyan
fogjuk letelepíteni az üresen álló falvainkba, az üres házakba, hogyan tudjuk megtanítani
őket az itteni életre. Feltéve persze, ha egyáltalán akarják ezt.“ (Hirado.hu 2015)

Az emberek hozzáállásáról elmondja, hogy “a templomba járó emberek, a papok
nagyobbik része, de akár a nem hívő, jó szándékú emberek többsége is úgy gondolkodik,
hogy „nem akar kígyót melengetni a keblén”, nem akar újabb gondot a nyakába,
megértem. Csak hát fel kell tenni a kérdést: akkor mitől is vagyunk keresztények? Miről is
szólt Jézus élete?” ”. (Hirado.hu 2015) Továbbá hivatkozik Ferenc pápára is, aki arra
szólít fel, hogy “nyissatok ajtót!”
Interjújában egy másik problémát is felvet: “Itt van ez a Charlie Hebdo-féle liberális,
ateista szellemiség. Ettől nem félünk? Sokkal távolabb van tőlünk a gondolatvilágunkat
tekintve, és sokkal aljasabb, mint az a muszlim, aki naponta imádkozik és a Korán szerint
akar élni. Persze tudom, a muszlimokat sokan a terroristákkal azonosítják. Micsoda baj
ez!” ”. (Hirado.hu 2015)
Végezetül megjegyzi, hogy “Borzasztó az országra jellemző megosztottság. Nagyon
fontos lenne, hogy kilépjünk ebből a lövészárokból, ebből a „szakadékállapotból”.
(Hirado.hu 2015)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: BALÁS BÉLA

• A kereszténység végét
jelentheti Európában a
kialakult menekültválság.

• A migráció
következményének
lehetséges víziója.

• Imával zárul a levele, ahol
Európai jövőjéért
fohászkodik.

(Balás Béla 2015)  

kaposvári püspök

Balás Béla kaposvári püspök ekkori metaforikus írása alapján a kereszténység végét
jelentheti Európában a kialakult menekültválság. A Heti Válaszban megjelent levelében
(Balás Béla 2015) a migráció következményeként lehetséges jövőképet írja le, egyfajta
apokaliptikus képet fest az események utáni világról. Ebben felrobbantott, lerombolt
templomokat, a keresztény hívők és papok üldözését, a politikai vezetők lefejezését, a
bor és disznó fogyasztásának betiltását, az irodalom cenzúráját és az európai emberek
kimenekülését jeleníti meg. A levelet egy fohász zárja Esti ima a földrész utolsó
keresztényeinek egyikétől címmel, melyben Európa jövőjéért fohászkodik a püspök.

A római katolikus egyház vonatkozásában még Székely Jánosról kell majd beszélnünk,
azonban ezt csak a következő órán fogjuk megtenni.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Mi a különbség a migráns, menekült és 
bevándorló fogalmai között?

2. Hogyan lehetne Ferenc Pápa 
álláspontját összefoglalni?

3. Ki volt a legmeghatározóbb személy 
ebben az időszakban?

4. Mi mondható el összességében a római 
katolikus álláspontról? (5-6 mondatban)
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!

170



8. ÓRA

HAZAI VALLÁSI VEZETŐK A 
MIGRÁCIÓRÓL 2015-BEN 2.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: SZÉKELY JÁNOS 1.

„a bevándorlók érkezése azt a
kérdést is felveti, hogy létezik-e
még az az Európa, amely képes
lenne bárkit is integrálni, amely
tudná, hogy milyen értékekhez,
életszemlélethez szeretné integrálni
az érkezőket. Európa mára sok
szempontból elveszítette
identitását, értékeit. A bevándorlási
hullám felszólít minket arra, hogy
hitünket, értékeinket újra
megtaláljuk.” (Gégény 2015)

Szombathelyi egyházmegye 
püspöke

Székely János püspök 2015-ben részletes, nyílt levelet adott (Gégény 2015) a
menekültkérdés kapcsán, amely részletes és konkrét útmutatást is megfogalmaz szinte
egyedülálló módon.

Megjelenik benne az a gondolat, miszerint “a bevándorlók érkezése azt a kérdést is
felveti, hogy létezik-e még az az Európa, amely képes lenne bárkit is integrálni, amely
tudná, hogy milyen értékekhez, életszemlélethez szeretné integrálni az érkezőket.
Európa mára sok szempontból elveszítette identitását, értékeit. A bevándorlási hullám
felszólít minket arra, hogy hitünket, értékeinket újra megtaláljuk.”(Gégény 2015)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: SZÉKELY JÁNOS

Nyílt levele:

Mindenkinek joga van a méltó
megélhetéshez.

Hangsúly a migráció okainak kezelésén:

• Béketeremtés a Közel-Keleten

• Új gazdasági rendszer a magántulajdon
korlátlan növekedése ellen.

• Föld szegényebb országainak segítése.
(Gégény  2015)

A következő állításokat tehetjük a levél tartalmáról. (Gégény 2015)
Ír az emberek egyéni jogáról, mely szerint mindenkinek joga van a méltó megélhetésre.
Emellett hangsúlyt fektet a migráció okainak kezelésére, azaz:
1. béke megteremtésére és azok eszközeire a Közel-Keleten
2. gyökeresen új gazdasági rendszer felépítése, amely megakadályozza a

magántulajdonban lévő vagyon rohamos és korlátlan növekedését
3. a Föld szegényebb országainak segítése.
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A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ: KOCSIS FÜLÖP 1.

„Imádkozunk hazánkért, családjainkért,
a menekültekért, és azokért is, akik más
céllal indultak útnak” című felhívás:

„Fájó szembesülni azokkal a vádakkal,
amelyek követelik tőlünk, hogy miért nem
teljesítjük Krisztusnak ezt a parancsát a
bevándorlókkal szemben.
Olyan emberáradat érkezett, amelyet
képtelenek vagyunk kellő szeretettel
befogadni. Talán joggal róhatnak meg
minket ezért, amikor úgy érezzük,
befogadóképességünk határaihoz értünk.
Ha végtelen szeretettel rendelkeznénk,
akkor gond nélkül tudnánk cselekedni. „

(Magyar Kurír 2015) Görögkatolikus püspök
Hajdúdorogi főegyházmegye

érsek-metropolitája 

„Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita „Imádkozunk hazánkért, családjainkért, a
menekültekért, és azokért is, akik más céllal indultak útnak” címmel felhívást tett közzé
szeptember 14-én az üldözött keresztényekért és a hazájukból elvándorolni
kényszerülőkért tartandó országos imanap kapcsán.

A Magyar Kurír közvetítése által olvasható írásban (Magyar Kurír 2015) azt mondja, hogy
„Fájó szembesülni azokkal a vádakkal, amelyek követelik tőlünk, hogy miért nem
teljesítjük Krisztusnak ezt a parancsát a bevándorlókkal szemben.
Olyan emberáradat érkezett, amelyet képtelenek vagyunk kellő szeretettel befogadni.
Talán joggal róhatnak meg minket ezért, amikor úgy érezzük, befogadóképességünk
határaihoz értünk. Ha végtelen szeretettel rendelkeznénk, akkor gond nélkül tudnánk
cselekedni.
Ám amíg ebben a homályos, kilátástalan helyzetben vagyunk, addig sem maradhatunk
tétlenek, addig is kell cselekednünk. Legfőképpen e hiányosságunk leküzdése érdekében.
Ha fölismerem, hogy kevés bennem a szeretet, akkor kérnem kell, hogy növekedjék
bennem. Arra van szükségem, hogy Isten, aki maga a szeretet, egyre fontosabb szerepet
kapjon az életemben, egyre nagyobb helyet kapjon bennem. Szeretethiányos az életünk,
a hitünk, a kereszténységünk. Ha a szeretet – vagyis az Isten – megfelelő mértékben
betöltene minket, akkor szemernyit sem kellene féltenünk a kereszténységünket, a
kereszténységből táplálkozó Európánkat. Akkor semmi sem sodorhatná azt el, sem
emberáradat, sem vallási erőszak.” (Magyar Kurír 2015)
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A GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ: KOCSIS FÜLÖP 2.

• Összetett hódítás a migrációs hullám, a
népvándorlás, ahol a szükséget szenvedőknek
segíteni kell, a többiek ellen pedig a hit és
keresztényi összefogás az, ami segítséget nyújthat.

• A keresztény hit támadás alatt áll, és ezt a
megoldhatatlannak tűnő helyzetet a Mindenható
felé fordulás tudja csak megmenteni.

• Imára szólít fel az emberekért, a helyes döntések
meghozataláért és azért, hogy Ferenc pápa kérését
teljesíteni tudják.

(Magyar Kurír 2015)

„Félezer évvel ezelőtt hittel és keresztény összefogással tudtuk megfékezni és
visszaszorítani az akkori iszlám áradatot. Jó, ha tudjuk, legalább mi, görög katolikusok,
hogy az akkori küzdők a pócsi Istenszülőnek tulajdonították, hogy végérvényesen
megfordult a hadiszerencse, és Zentától kezdve már csak visszafelé vonultak a hódítók,
mígnem teljesen elhagyták a Kárpát-medencét. Akkor végre föllélegezhetett Európa.
Most is hasonló szerep jutott nekünk. Bár konszolidáltabban érkeznek a tömegek, s így,
hála Istennek, nem kell fegyvert ragadnunk. De a hit és a keresztény összefogás most
sem maradhat, nem maradhatna el. Már csak azért sem, mert a hódítás sokkal
összetettebb. Számos keresztény is érkezik, sok-sok jóindulatú, jóakaratú, valóban
szükséget szenvedő vagy legalábbis fatálisan félrevezetett ember. Nekik az
együttérzésünkre, adott esetben a kenyerünkre, ruháinkra van szükségük. Nem
villogtathatunk sem kardot sem pajzsot, mert sokuk felé éppen a kitárt kezünkkel kell
fordulnunk. Nehéz tehát, nagyon nehéz tisztán látni, hogy mit is kell tennünk. Éppen
ezért a legnagyobb feladat most a hit és a keresztény összefogás.

Ha a huszonegyedik századi népvándorlás elsöpri Európát, az csak azért lesz, mert
elgyöngült a hitünk, mert elfogyott a szeretetünk. Kerítéssel, határzárral, rendőri
beavatkozással nem tudjuk megvédeni sem hazánkat sem kultúránkat. Ezek szükséges
rendelkezések, hogy a rendet valamelyest fönntarthassuk, de végső megoldást csak a
belső erő adhat.

Ő tudja, miért [Mindenható], de megengedte keresztény kultúránk gyökereinek
haderőkkel való elpusztítását az ősi keresztény központokban és gúnyrajzokkal,
demokráciát harsogó demagógiával az öreg keresztény Európában. Kívülről is, belülről is
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nagy erőkkel támadják a keresztény hitet.

Imádkozunk hazánkért, imádkozunk családjainkért, imádkozunk a menekültekért, és
azokért is, akik más céllal indultak útnak. Imádkozzunk állami és egyházi vezetőinkért,
hogy helyes döntéseket hozzanak. Kérjünk önmagunk számára is megvilágosítást, hogyan
tudjuk teljesíteni Ferenc pápánk kérését, hogy minden egyházközség fogadjon be
menekülteket. Nem maradhatunk tétlenek, de minden tettünk az Istenhez forduló
imádságból kell, hogy vegyen irányt és erőt. „ (Magyar Kurír 2015)
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REFORMÁTUS EGYHÁZ: BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN 1.

Magyarországi Református Egyház
(MRE) Zsinatának lelkészi
elnökekeként szakmai konzultációt
tartott a református egyház érintett
képviselőivel:

Menekültmisszió
tevékenységének bővítése. (MRE
forrásaiból és pályázatokból,
valamint nemzetközi forrásokból
működik.)

A menekültkérdést ne használják
fel belpolitikai csatározásokra.

(Reformatus.hu 2015) Dunamelléki református
Egyházkerületének püspöke

A Reformatus.hu-n került közzétételre (Reformatus.hu 2015), hogy 2015. szeptember 3-
án szakmai konzultációt tartott a református egyház érintett képviselőivel a jelenlegi
menekülthelyzettel kapcsolatban Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi
Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke. A szakmai szempontok és az
információk megvitatása után a Menekültmisszió eddigi tevékenységének bővítését
kérte.
Azt mondta: „A jelenlegi kritikus helyzetben a legelemibb jogok biztosítása mellet a
legfontosabb mind Magyarország polgárai és mind a menekültek számára a megfelelő és
pontos információk elérhetővé tétele. Ugyanakkor sajnálattal kell látnunk, hogy a
menekültkérdést belpolitikai csatározásokra használják fel. Kérünk és intünk mindenkit a
békére.” (Reformatus.hu 2015)
A református egyház 2006 óta működik Menekültmissziót, így ez a tevékenység nem új a
számukra. A menekültmisszió az MRE saját forrásaiból, amerikai és európai
partneregyházak támogatásával, illetve pályázati forrásokból működik.
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REFORMÁTUS EGYHÁZ: BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN 2. 

Továbbá:
Figyelembe kell venni milyen hosszú vándorlás

áll mögöttük.
Menekültek között sok a vallása miatt üldözött

keresztény, noha nem merik bevallani.
A média negatív híreket terjeszt.
Azt nyilatkozta ebből a problémából nem lehet

politikai tőkét kovácsolni.
Felhívja a figyelmet saját menekültjeinkre akik

ezzel az orosz háborúba történő behívást
igyekeznek elkerülni.

(Reformatus.hu 2015b)

Az MTI-nek adott interjújában (Reformatus.hu 2015b) kiemelte, hogy azokról a
helyekről, ahonnan tényleg menekülniük kell az embereknek, onnan nehéz ezt
megtenni. Nem is akarják elhagyni az otthonukat, így először csak a szomszédos
országokba mennek, ahonnan várják a híreket, hogy hátha visszamehetnek. Ez akár 2-3
év is lehet. „Onnan sodródnak aztán tovább, van, hogy hét-nyolc év alatt négy országban
is élnek egy-két évet. Ezeknek az embereknek tehát igen rövid idő alatt négy szokásjogot,
négy rendet és – úgy-ahogy – négy nyelvet kell megtanulniuk.” (Reformatus.hu 2015b)
Bogárdi Szabó István megjegyzi, hogy a menekültek között sok a vallása miatt üldözött
keresztyén, ez viszont a legtöbbször nem derül ki. „Az Európába érkezők ugyanis azt
tapasztalják, hogy nem szívesen fogadnak be vallási okokból üldözött embereket.
Miközben a menekültekről szóló 1951. évi Genfi Egyezmény leszögezi, hogy a vallási
okokból üldözött ember menekültnek minősül, a nyugati hatóságok az európai fogadó
állomásokon azt tanácsolják a menekülteknek, ne hivatkozzanak arra, hogy vallási
okokból üldözik őket.„ (Reformatus.hu 2015b)
Ezekről a vallási üldözésekről Európa hallgat, a média pedig a kivégzéseket és
merényleteket továbbítja a lakosságnak. A magyarországi politikai és közéletben pedig
ebből a problémából politikai tőkét kovácsolnak, amit Bogárdi szerint nem lenne szabad
megtenniük. „Az idén [2015] hetvenezer ember érkezett Magyarországra, és aki azzal
foglalkozik, hogy ebből a helyzetből hogyan tud a következő közvélemény-kutatáson vagy
választáson százalékpontot nyerni, az nem érti, hogy átszakadt a gát” (Reformatus.hu
2015b) – mondta.
„Könnyű kikiabálni az államnak, hogy fogadjon be mindenkit, de az államnak nincs saját
háza, hűtőszekrénye, ágya, cipője, szeretete: az csak nekünk van.” Az állam feladata,
hogy megvédje a polgárait. Az emberek pedig eldöntik, hogy segítenek-e a
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menekülteken.
Bogárdi Szabó István végül figyelmeztetett arra is, hogy a szomszédunkban nekünk is
vannak menekültjeink, az orosz határra behívót kapott fiatalok, akik nem akarnak elmenni
egy átláthatatlan háborúban.
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REFORMÁTUS EGYHÁZ: A SZEGEDI EGYHÁZKÖZÖSSÉG

Csongrádi Református Egyházmegye: 
1. Az ország és a nép védelme a vezetők és

rendvédelmi szervek feladata, amiért hálát adnak
Istennek.

2. Tudják, hogy a bevándorlók többsége keresztény hite
miatt üldözött és az össze ilyen emberrel szolidaritást
vállalnak.

3. A felebaráti szeretet jegyében segítséget nyújtanak a
bevándorlóknak, de vallásukkal nem értenek egyet és
hirdetni kívánják nekik Jézus evangéliumát.

4. Úgy vélik a migrációs események Isten ítélete a hit
elhagyása miatt, ami ellen szorgalmazzák a
visszatérést.

(Reformatus.hu 2015c)

A Csongrádi Református Egyházmegye, mint a migrációs válságban eddig leginkább
érintett területen élő református közösségek összessége nyilatkozatot tett közzé. Négy
pontban szedték össze gondolataikat.
„1) Valljuk, hogy a teremtő Isten szabta meg a népek idejét és helyét, hogy hol lakjanak.
Ebből következik, hogy egy ország és nép vezetői védik azt a területet és az ott lakókat,
amit Isten nekik kirendelt. Hálát adnak a kormányzatért, mely “Istentől kapott
feladatának tekinti hazánk és népünk védelmezését (Róma 13,1-8.), úgy, hogy közben a
felebaráti szeretet szorgalmazza és gyakorolja a hazánk területére érkezőkkel szemben.”
Továbbá, hálát adunk Istennek a rendvédelmi erők határőrizeti tevékenységéért.
2) Tudatában vagyunk annak, hogy a bevándorlók többsége olyan országokból érkezik,
melyek Jézus Krisztusnak és a keresztyénségnek nyílt ellenségei, s melyekben az ottani
keresztyéneket hitük miatt üldözik. Miközben hálát adunk Istennek azért, hogy ígérete
szerint világszerte őrzi az Ő Egyházát, aközben kötelességünknek érezzük, hogy
szolidaritást vállaljunk a világ bármely részén élő keresztyén emberrel és tiltakozunk a
világ bármely részén zajló szervezett, vagy spontán keresztyénüldözés ellen.
3) Hisszük, hogy Isten a történelem Ura, s minden esemény az Ő bölcs elhatározásából
fakad, és akarata nélkül semmi nem történhet meg – így a jelenlegi migrációs történések
mögött is Őt látjuk. A bibliai keresztyénség tudatában van annak, hogy az iszlám – amit a
bevándorlók hoznak Európába – Jézust, mint Isten Fiát, megváltót – elutasítja. Ennek
ellenére segítséget nyújtunk nekik, a felebaráti szeretet jegyében, melyet Jézus
parancsolt nekünk. Ennek jegyében üdvözöljük a Magyar Református Szeretetszolgálat,
és a Református Menekültmisszió áldozatos munkáját, amelyet a református hitelveknek
megfelelően, nem látványosan, de nagyon célszerűen végzett és végez a menekültek
közt. Tevékenységük támogatására mindenkit szeretettel buzdítunk! Segítségünk
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azonban nem jelenti azt, hogy egyet értünk vallásukkal. Hirdetni kívánjuk nekik Jézus
evangéliumát és segíteni szeretnénk őket a Jézusba vetett hitre eljutni.
4) Szomorúan látjuk, hogy Európa országai – hazánkat is beleértve – egy több évszázada
tartó folyamat során letértek a keresztyén hit alapjairól. E hitehagyás ellenére Isten,
mindeddig megőrizte ezeket az országokat. Most – a migrációs eseményeket ítéleteként
értelmezve – úgy véljük, arra figyelmeztet bennünket, hogy mielőbb kezdjük keresni Őt,
higgyünk Jézus Krisztus evangéliumában és az Ő megvetésének bűnét megbánva, térjünk
vissza Őhozzá, kezdjünk el Őt dicsőíteni és örömmel az Ő akarata szerint élni! (Makó,
2015. szeptember 25)” (Reformatus.hu 2015c)
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZ: GÁNCS PÉTER 

• A táborok túlterheltek, a
menedékkérők frusztráltak és
bizonytalanok.

• Plakátháborúk helyett cselekedni
kell.

• „Nagy szükség van a civil
társadalom összefogására is, hogy
méltó és emberséges módon
lássuk el azokat, akiknek ügyében
az eljárás folyik és ez alatt az idő
alatt tisztességes, emberi
körülményeket biztosítsunk
számukra” (Mandiner 2015c) Déli evangélikus

egyházkerület püspöke

A Mandiner cikke alapján (2015c) az evangélikus egyház pénzadománnyal is támogatta
az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöke
saját tapasztalata alapján elmondta, hogy a táborok túlterheltek, az ott dolgozók
leterheltek, a menedékkérők pedig tele vannak frusztrációval és bizonytalansággal. Ezért
kiemelte: „a plakátháborúk helyett eljött az ideje annak, hogy mindenki a maga helyén
tegye meg, amit tud” (Mandiner 2015c).
Hangsúlyozta továbbá: „Nagy szükség van a civil társadalom összefogására is, hogy méltó
és emberséges módon lássuk el azokat, akiknek ügyében az eljárás folyik és ez alatt az
idő alatt tisztességes, emberi körülményeket biztosítsunk számukra.” (Mandiner 2015c)
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MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 1.

• Az utazók többsége 80-90
százaléka 18-35 év közötti,
pénzzel és kommunikációs
eszközökkel felszerelt fiatal.

• Nem kérnek és nem fogadnak el
segítséget.

• Ez nem szükséghelyzet, a
hatóságok tudják kezelni.

• Egyébként a BÁH-val
együttműködnek ilyen ügyekben.

(Juhász 2015)

Szenczy Sándor baptista lelkipásztor,
Baptista Szeretetszolgálat vezetője

Szenczy Sándor lelkésszel a Magyar Hírlap készített interjút 2015 júliusában. (Juhász
2015)
Ebben kifejti, hogy az utazók többsége, mintegy 80-90 százaléka 18-35 év közötti,
pénzzel és kommunikációs eszközökkel felszerelt fiatal, aki nem kér és nem fogad el
segítséget a Baptista Szeretetszolgálat szerint.
A professzionális segélyszervezetek óvatosak, mivel nem szükséghelyzettel állnak
szemben. Hozzátette ugyanakkor, hogy természetesen segítenek a nehéz helyzetben
lévőkön, elsősorban a gyerekeken, a nőkön, az idős embereken, ha szükséges.
Legutóbbi, kiskunhalasi látogatásának tapasztalatai alapján úgy nyilatkozott, hogy a
hatóságok képesek kezelni a kialakult helyzetet.
Kevés kiegészítő segítségre van csak szükségük, ezért feleslegesnek látják "pesztrálni" az
eddig legalább három-öt országon keresztül Magyarországra érkezőket.
Elmondta: az "igazi" menekültek közül száztízet látnak el naponta, a szeretetszolgálat
több évtizede együttműködik a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal (BÁH) ilyen
ügyekben.
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MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 2.

Baptista Szeretetszolgálat nyilatkozata:

Fizikai segítségnyújtás: étel, orvosi ellátás

Elszállásolás

Fontosnak tartják, hogy megsegítésük minél
közelebb történjen otthonaikhoz – helyi
libanoni partnerszervezettel közös program.

Ez elsődlegesen szíriai gyerekeknek nyitott
iskola, valamint szociális segítség a
családoknak.

(Baptista Szeretetszolgálat Portál 2015) 

A Baptista Szeretetszolgálat honlapján feltüntetett nyilatkozat szerint (Baptista
Szeretetszolgálat Portál 2015) ők a fizikai segítségnyújtásra koncentrálnak első sorban. A
pályaudvarokon nagy részben hozzájárultak a menekültek ellátáshoz különböző
adományokkal, ételosztással, orvosi ellátással többek között. E mellett elszállásolni is
segített a már oltalmazott, vagy menekült státusszal rendelkező családokat és
egyedülállókat, szállást nyújtott nekik.
A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai fontosnak tartják azt is, hogy a menekülteket
hazájukhoz minél közelebb lássák el, elősegítve ezzel esetleges hazatérésüket. Ezt
támogatja meg a libanoni program, ami a helyi partnerszervezettel kifejezetten szíriai
gyerekeket befogadó iskolát nyitottak, hogy a menekülteknek legalább egy része
tanulhasson. Ezen túl a program keretein belül a családokat szociális segítségben is
részesítik, élelmiszerrel, ruhával látják el. Továbbá elindították a Fogadj örökbe!
elnevezésű jelképes örökbefogadási akciójukat. A Baptista Szeretetszolgálat például több
alkalommal segítette egy Szófia melletti táborban a szíriai menekülteket is.
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MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ: DR. 
YOUSSEF KHALIL

• A migránsok nem menekültek, hanem
mohamedán hittérítők.

• Mint állampolgár egyetért Orbán Viktor
intézkedéseivel.

• A cél a mohamedánok Európába
juttatása, így a terület megszállása, az
iszlám hit terjesztése.

• Az integráció lehetetlen.
• Nem tartja a muszlimokat ellenségnek,

de ellene van az erőszakra felszólító
tanításoknak, mert ez ellentétes
Krisztus tanításával.

(Magyar Nemzet 2015)

dr. Youssef Khalil, a 
Magyarországi Kopt 

Ortodox Egyház 
vezetője

Dr. Youssef Khalil, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője a Magyar Nemzetnek
adott interjúban (Magyar Nemzet 2015) azt mondta a migránsok nem menekültek,
hanem az arab országok küldik őket Európába, hogy a kontinenst is mohamedán hitre
térítsék. Ezért nem csak Németország, hanem az egész kontinens célpontja a
mohamedán migránsoknak.
További véleménye, hogy : „Magyar állampolgárként mondom most a véleményem, nem
mint vallási vezető. Mélyen egyetértek Orbán Viktor intézkedéseivel, amelyeket a
bevándorlással kapcsolatban hozott. Olvastam azt a szöveget, amelyet a kormányfő a
külföldre akkreditált nagykövetek előtt mondott; nagyon örültem annak, hogy van egy
európai politikus, aki ennyire tisztában van a kialakult helyzettel, és érti is, mi történik.
Azok, akik most Európába jönnek, valójában nem menekültek. Ha azok lennének,
mehetnének Szaúd-Arábiába, az emirátusokba, Katarba, azokba az országokba, amelyek
dúskálnak a pénzben”. (Magyar Nemzet 2015)
Azt mondja a környező országok azért nem engedik be a menekülteket, hogy azok
Európába kényszerüljenek és megszállják azt. Nem hiszi, hogy a bevándorlási hullámot
meg lehet állítani, már későnek gondolja ezt, elegen érkeztek meg ahhoz, hogy
„átvegyék a magyarok helyét” (Magyar Nemzet 2015). Az integrációt lehetetlennek véli,
mert „Az érkezők azzal a szándékkal jönnek, hogy terjesszék az iszlámot, idő kérdése, de
Európa mohamedán kontinens lesz. Mert akik érkeznek, abban hisznek, hogy ha nekik
köszönhetően az európaiak felveszik az iszlámot, ők a mennyországba kerülnek.”
(Magyar Nemzet 2015)
Hozzáteszi azonban, hogy „azt is szem előtt kell tartani: a mozlimok nem ellenségeink,
de nem szeretem azokat a tanításokat, amelyek erőszakra szólítanak. Krisztus a békére, a
szeretetre hív, mi ezért követjük őt. Jézus azt tanítja: szeresd felebarátod! Ezért sajnálom
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a mohamedánokat, és imádkozom értük.” (Magyar Nemzet 2015)
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK: 
KÖVES SLOMÓ 1.

• Világméretű probléma, komolyan
kell venni, ahol személyes
felelőssége van az embernek.

• Nagy kérdés a segítség
legmegfelelőbb módja.

• Félnek, mert a terror célcsoportjait,
de ismerik és ezért átérzik a
menekültek helyzetét.

• Globális megoldás kell az arab
országok bevonásával.

• Az integrációt szorgalmazni kell, de
a vallásszabadság nem sérülhet.

(Lanchidradio.hu 2015) EMIH egyik alapítója
Óbudai zsinagóga rabbija 

A Lánchíd Rádió készített interjút Köves Slomóval (Lanchidradio.hu 2015). Ebben az
óbudai zsinagóga rabbija azt mondja, hogy ez egy olyan helyzet, világméretű probléma,
amit komolyan kell venni. Személyes felelőssége mindenkinek, hogy segítsen
embertársán, annak vallásától vagy származásától függetlenül valamint globális
felelőssége az embereknek az, hogy ezt a problémát helyben kell kezelniük. Nagy kérdés,
hogy a jelenlegi helyzetben mi a segítség legmegfelelőbb módja.

Megemlítette az EMIH (Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség) elnöke azt is, hogy ez
miatt a nagyfokú, főleg muszlim migráció miatt a zsidóság furcsa helyzetben van.
Mégpedig azért, mert saját történelmük és tapasztalataik miatt könnyen azonosulnak
menedékkérőkkel, viszont az elmúlt egy-két évtized nyugat-európai folyamataiban a
fundamentalista iszlám csoportok terrorjának első számú célpontja többek között a
zsidóság. Ezért aggódnak és félnek, de Köves hangsúlyozza, hogy: „hitük szerint azért
nem lehet elítélni senkit, amit még nem követett el, még ha később el is követi. Aktuális
tettért lehet felelősségre vonni, elítélni, azért nem amit esetleg csinálni fog. ”
(Lanchidradio.hu 2015)

Szerinte globális megoldást kellene találni a helyzetre a gazdag arab országok
bevonásával. Valamint a befogadásoknál figyelni kell az emberek integrációjára, de nem
a vallásuk lemondásával egyetemben.
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK: 
KÖVES SLOMÓ 2.

Útmutatás a zsidóknak:

 A Tórához fordul: szeressétek az idegeneket –
értelmezés

Vendégszeretet jelentősége: korlátok a befogadásban.

Letelepedéshez joguk van, ha vállalják a közterheket,
mert az embernek joga van ott lakni ahol akar.

A veszélyt jelentőket joga van elküldeni a lakóknak,
azonban általánosító módon nem szabad ítélkezni, csak
a tényleges cselekedetek alapján.

(Kibic Magazin 2015)

A Kibic Magazin készített egy körkérdést a menekültügyről (Kibic Magazin 2015) az
kapcsán, amit az előző dián már tárgyaltunk, mégpedig a zsidók kettős helyzetéről ebben
a helyzetben. Megkérdezte a zsidó közösség néhány jelentősebb szereplőjét, hogy
milyen útmutatást adnának a zsidóknak.
Köves Slomó azt mondja, „ilyen helyzetben is érdemes „Izrael örök sziklájához”, a
Tórához – és annak tradicionális kommentárjaihoz – nyúlnunk a válasz reményében”
(Kibic Magazin 2015) . Azt írja a témában leggyakrabban idézett biblia vers a
„Szeressétek az idegent, mert idegenek voltatok Egyiptom országában
(5Mózes 10:19.). – a zsidó kommentárok szerint arra a nem-zsidónak született emberre
vonatkozik, aki betér a zsidó közösségbe (Talmud, Bává möciá 59b).” (Kibic Magazin
2015) Megemlíti emellé azt a talmudi alapszabályt (Sábát 63a.), amit itt is alkalmazni
kell, hogy ha van is mélyebb vizsgálat után a szó szerinti értelmezéstől eltérő
interpretáció, mindig figyelembe kell venni az Írásnak az elsődleges, szó szerinti
jelentését.

Emellett felhozza a vendégszeretet jelentőségét a zsidó vallás tanításai között. „A
hagyomány szerint Ábrahám ősapánk legfontosabb jellemzője volt az idegenekkel
gyakorolt vendéglátás és kedvesség.” (Kibic Magazin 2015) Azonban a vendéglátás nem
egyenlő a bevándorlók korlátlan befogadásával. Abban az esetben, ha munkavállalási
céllal érkeznek és ezzel a helybéliek lehetőségeit rontják, a következő választ hozza
ehhez Köves:
„Joszéf Káro rabbi (Spanyolország 1488–Zefat 1563) Sulchán áruchjában (uo. 156.
fejezet) találunk korlátokat az idegenek munkavállalására vonatkozóan. Ebből tudjuk,
hogy az idegenek a saját városukon kívül nem üzletelhetnek, mert azzal a helyiek
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megélhetését rontanák, ugyanakkor, „ha ugyanúgy vállalja az adófizetés terhét, akkor már
nem lehet őt visszatartani” (5. paragrafus). Ehhez a Römá (uo.) még a következőt teszi
hozzá: „ha azzal a szándékkal érkeznek, hogy letelepedjenek, és rendesen részt vállaljanak
a közterhekből, mint a helyi lakosok, ehhez egyes vélemények szerint joguk van, mert
minden embernek joga van ott lakni, ahol akar, hisz azok is, akik most ott laknak,
valamikor oda érkeztek és elfoglalták azt a helyet.”” (Kibic Magazin 2015)
Azonban a végén hozzáteszi még, hogy: „Mindemellett abban az esetben, ha felfedezünk
az idegenek között olyanokat, akiről biztosan lehet tudni, hogy veszélyt jelentenek a város
lakóira, akkor egyértelműen jogunk van elküldeni a veszélyt jelentőket és megakadályozni
letelepedésüket a városban, ahogy Akiva rabbi tanította a Talmudban (Bává möciá
62a.):„A saját életed előbbre való, mint a felebarátodé”. Azonban nem ítélkezhetünk
általánosító módon, és nem ítélhetünk el senkit, egyedül jelenlegi cselekedetei alapján.”
(Kibic Magazin 2015)
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK: 
HEISLER ANDRÁS

• Úgy véli, annak érdekében, hogy
a folyamat a lehető
leghumánusabb módon menjen
végbe az egyháznak kell
közbenjárnia, míg a probléma
megoldása pedig a kormányok,
illetve az unió feladata.

• A zsidó intézmények biztonsági
kockázati szintje a bevándorlás
előtt is nagy volt.

• A bevándorlás szigorú
ellenőrizésére van szükség

(Haraszti és Gabay 2015) 
Mazsihisz elnöke

A Mazsihisz elnöke, Heisler András a Magyar Időknek adott interjújában (Haraszti és
Gabay 2015) azt mondta: az egyház dolga, hogy a rászorulókon segítsen, de a
kormányok, illetve az Európai Unió feladata, hogy megoldást találjon a migrációs
válságra. „Azzal egyetértek, hogy embercsoportok tömeges mozgását szigorúan
kontrollálni kell. Fontos azonban azt is tudni, hogy már a jelenlegi migrációs folyamat
előtt egész Európában magasabbra emelkedett az összes zsidó intézmény biztonsági
kockázati szintje.” (Haraszti és Gabay 2015) – mondta a Magyar Időknek a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. Heisler András elismerte, hogy a nemzetközi
közvélemény, a sajtó hamis képet ad Magyarországról, hiszen Budapesten virágzó zsidó
élet van.
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HIT GYÜLEKEZETE: NÉMETH SÁNDOR

• Ez nem bevándorlás hanem
offenzíva, előbbinek van jogszerű
menetrendje, míg utóbbi egy
probléma, amit meg kell oldani.

• Természetes, hogy az országok
féltik nemzetüket és kultúrájukat.

• Fontos, hogy abban nyújtsunk
segítséget, amire megvan a
képességünk.

• Nem tartja helyesnek, hogy
vannak, akik felszólítanak a
könyörületességre, mert annak
belső indíttatásból kellene
történnie, és nem vádaskodás
ürügyeként kellene felhasználni.

(Mandiner 2015d) 

A Hit Gyülekezete 
vezető lelkésze

A Mandiner tudósítás alapján (Mandiner 2015d) Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének
vezetője szerint a jövevény nem tolakszik, ezért nem bevándorlásról, hanem offenzíváról
van szó egy ideje. A bevándorlásnak van egy jogszerű menetrendje, ezzel szemben ez az
invázió, egy olyan probléma, amivel szembe kell nézni.
Természetesnek véli, hogy az országok féltik nemzetüket és kultúrájukat, ez egy
egészséges védelem.
Azt mondja, hogy Európában letelepedni nem könnyű dolog, Európa nem tudja
megoldani ezeket a problémákat. „A támogatásnál és a segítségnél nagyon fontos, hogy
olyan segítséget nyújtsunk, amire megvan a képességünk. Abban nem tudunk segíteni,
amire nincs meg a képességünk. Akár anyagilag, akár szociálisan igaz.” (Mandiner 2015d)
„Németh Sándor szerint nem jó, hogy vannak, akik arra szólítanak fel, hogy az emberek
legyenek könyörületesek a migránsokhoz, a Hit Gyülekezete vezetője ezt rossznak és
kontraproduktívnak tartja. Ennek szerinte belülről kellene fakadnia minden embernél,
míg ma inkább kölcsönös vádaskodás ürügye lett belőle. „ (Mandiner 2015d)
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MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG: 
IVÁNYI GÁBOR

MET közlemény:

A Föld Istené, azt nemzet nem
sajátíthatja ki és nem zárhatja el a
segítséget kérők elöl.

Fejlettebb nemzetek felelőssége.

A magyar családok támogatása
nem állhat szemben a segítségre
szorulók támogatásával.

Az unió menekültekkel kapcsolatos
támogatási rendszere méltányos,
Magyarországra nem helyez
terheket.

(NOL 2015)

A „bevándorlásról és terrorizmusról” szóló úgynevezett nemzeti konzultáció kapcsán az
Iványi Gábor vezetésével működő Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET)
adott ki közleményt, melyet a NOL foglalt össze. (NOL 2015)
Eszerint a Föld Istené, azt nemzet nem sajátíthatja ki, így a kormány nem zárhatja el a
segítséget kérők elöl, az ilyen jellegű cselekedetet elfogadhatatlannak tartanák
Magyarország részéről.
Meggyőződésük, hogy:
1) A fejlettebb nemzetek felelőssége az emberségességi viszonyok kialakulása azokban

az országokban, melyek hozzájárultak ahhoz a megerősödéshez.
2) „A magyar családok és a születendő gyermekek támogatása” nem állhat szemben a

segítségre szorulók iránti szolidaritással. Már csak azért sem, mert ezt az
együttműködést az EU anyagilag is kiemelten támogatja.”

A közlemény azt írja a NOL szerint, hogy az uniónak a menekültekkel kapcsolatos
támogatási rendszere méltányos, Magyarországra nem helyez terheket.
Megjegyzik továbbá, hogy magyarok is nagy számban lettek befogadva világszerte,
amikor történelmi, vagy gazdasági okokból elhagyták hazájukat.
„Magyarország nem zártkert vagy magánterület. Mi, magyarok pedig vendégszerető és
együtt érző nép vagyunk. Ezért Istentől kapott felelősséggel és az általános emberi
humánum iránti elkötelezettségünkkel a menedéket keresők tisztességes támogatása és
segítése mellett állunk ki, és ezt várjuk országunk vezetőitől is – zárul a MET
közleménye.”
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MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG: BOLEK ZOLTÁN

Origo: Hol vannak az egyházak?

• Budapesti és debreceni
mecsetekben látják el az
embereket.

• Meleg ételt, ruhát és tanácsadást
kapnak.

• Arabul beszélő imámot vittek a
pályaudvarra, hogy segítse a
kommunikációt.

• A Bevándorlási Hivatal elutasítja a
menekülttáborok látogatására
irányuló kérelmeiket.

(Koncz 2015) Magyar Iszlám Közösség elnöke

Az Origo felkereste az egyházakat, hitközségeket azzal a kérdéssel, hogy milyen
segítséget nyújtanak ők a jelen helyzetben, mert a civilek mellett nem igazán látni őket.
(Koncz 2015)
A válaszok alapján készült cikkből emeljük ki itt Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség
elnökének válaszát. Ő hangsúlyozta a budapesti és a debreceni mecsetjeikben naponta
100 embert is el tudnak látni, ezen felül pedig a rászorulóknak meleg ételt, ruhát és
tanácsadást osztanak.
A pályaudvarra az étel mellé egy arabul beszélő imámot is kivittek, aki segítette a
kommunikációt.
"Naponta 5-6 emberünk vesz részt a pályaudvari ételosztásokon, kizárólag halal, vagyis a
muszlimok számára is elfogadható élelmiszert viszünk ki" – mondta Bolek Zoltán.
Hozzátette, hogy régóta kérik, hogy ellátogathassanak a menekülttáborokba is, de a
Bevándorlási Hivatal ezt elutasította minden alkalommal azzal az indokkal, hogy nem
akarnak térítőket az állomásokon.
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MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE

• Bekapcsolódik a menekültek megsegítését célzó
segélyprogramokba: kötelesség a segítségnyújtás
mindenkinek.

• Ételt osztottak mindennap, amiről szórólapokkal
tájékoztatták a menekülteket.

• A beérkező adományokat is a rászorulóknak
juttatták el.

• Az önvédelem fontos, de erre hivatkozva nem lehet
elmulasztani a segítségnyújtást.

• Úgy gondolják a vallások segíthetnek a különbségek
feloldásában.

• A jelenlegi konfliktusban az egyházak és segítők
jelenthetik a párbeszéd lehetőségét a tömegekkel.

(Krisna.hu 2015)

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége is bekapcsolódott a menekültek
megsegítését célzó segélyprogramokba melyről saját honlapjukon adtak hírt. (Krisna.hu
2015)
A Krisna-hívők emberbaráti és morális kötelességüknek tartják, hogy segítséget
nyújtsanak a bajba jutottaknak, tekintet nélkül a bőrszínükre, nemzetükre, vallásukra,
hiszen elsősorban lelkekként tekintenek minden élőlényre.
Az egyházuk humanitárius tevékenységére létrehozott Ételt az Életért Program
mindennapos nyilvános ételosztást tartott, aminek lehetőségéről térképes szóróanyagok
útján tájékoztatták az bevándorlókat. A beérkező adományokat (ruházat,
tisztálkodószerek stb.) továbbították együttműködő partnereiken keresztül az arra
rászoruló utazóknak.
A Keleti pályaudvaron szerzeteseik zenés mantrameditációval és lelki gondozói
segítséggel próbálták enyhíteni a rászorulók lelki-mentális terheit.
Azt írták: „Úgy gondoljuk, egy népnek, országnak joga és kötelessége önmaga
megvédelmezése, ám a biztonságra, vagy nemzeti érdekekre hivatkozva nem
feledkezhetünk meg legalapvetőbb emberi kötelességünkről, nem mulaszthatjuk el a
könyörületből fakadó segítségnyújtást, különösen, ha embertársunkat életveszély
fenyegeti!” (Krisna.hu 2015)
Hivatkoznak arra, hogy ahogy a magyarokat is befogadták külföldön, úgy itt is be kell
fogadni az ide érkezőket.
Az alábbi gondolattal zárták hírüket: „A nemzetállamok idejét jelen korunkban felváltotta
a multikulturalizmus, amelynek alapja, hogy változatos kultúrájú emberek képesek
harmóniában élni a tőlük különböző személyekkel. A vallásokat egytől egyig átható lelki
látásmód segítséget jelenthet a különbségek feloldásában és a könyörületesség
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kimutatásában. A jelen konfliktusban az egyházak és vallásos önkéntesek ezért hidat,
párbeszédet jelenthetnek az embertömegek között.” (Krisna.hu 2015)
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Miért volt különleges Székely János levele?
2. Soroljon fel 3 kulcsfogalmat Kocsis Fülöp nyilatkozatából, 

amely gondolatainak központi elemeit képezik!
3. Mi mondható el összességében a református álláspontról?
4. Mik voltak Gáncs Péter tapasztalatai?
5. Milyen intézkedéseket tett a baptista egyház?
6. Kinek a feladata a megoldást találni Köves Slomó és Heisler

András szerint?
7. Mik a közös, és mik az eltérő elemek Németh Sándor és dr. 

Youssef Khalil véleményében?
8. Mi volt a MET álláspontja?
9. Hogyan igyekezett javítani a Magyar Iszlám Közösség és  a 

Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége a fennálló 
állapotokon?
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!
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9. ÓRA

HAZAI VALLÁSI VEZETŐK A 
MIGRÁCIÓRÓL 2016 ÉS 2017 
KÖZÖTT 1.
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A MÁSODIK VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2016-2017

Elcsendesedett

események

Kiforrottabb,komplexebb 
vélemények

Cél:
Átfogó kép a 2016-2017-es időszak során született során 

született véleményekről.

Az első kutatás lezártát követően úgy láttuk, mindenképp szükség van az akkori helyzet
újragondolására, mert az elmúlt két évben nem csak az események, hanem a
vélemények is változtak. A migrációs kérdés első magyarországi hulláma egyfajta
iránymutatási kötelezettséget és kényszert okozott nem csak a politikai, hanem a vallási
vezetők számára is. Ahogy elcsendesedtek az események, úgy csendesedtek el a
vélemények is és váltak komplexebbé, kiforrottabbá. Ez nem azt jelenti, hogy a migráció
eseményei teljes mértékben elcsitultak volna – sőt! –, pusztán arról van szó, hogy a
váratlan eseményroham és az az által okozott sokk átalakult megoldás-kereséssé, a
migráció kérdése elvesztette az újdonság erejét, a kérdéskör és annak megoldása
mindennapossá vált az emberek életében. Állandósult az erről a témáról zajló diskurzus.
A szélsőségesebb vélmény-elemek feloldódtak és árnyaltabbá váltak, vagy pedig hátrébb
húzódtak sok esetben – vagy néhol épp ellenkezőleg, a szélsőséges vélemények csak
most, a második vizsgált időszakra fogalmazódtak meg, forrottak ki jobban.

Tehát a továbbiakban ismét azok a magyarországi online médiában megjelent
nyilatkozatok kerülnek fókuszba, amelyek a különböző vallások képviselői részéről
hangzottak el. Az objektivitásra törekvés érdekében az adott téma vonatkozásában cél
volt, hogy ne csak egyetlen forrásból történjen a tájékozódás. Több, különböző
szemléletű és beállítottságú médium is áttekintésre került egy-egy cikk vagy esemény
kapcsán. Ki kell emelni, hogy a továbbiakban sem hangsúlyozunk semmilyen
értékítéletet a feltárt nyilatkozatok kapcsán. A cél mindössze az, hogy átfogó képet
mutassunk a 2016-2017-es időszak során artikulálódott diskurzusról ezen téma
vonatkozásában.
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A MÁSODIK VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2016-2017

Felekezetek Nevek

Római katolikus
Márfi Gyula, Beer Miklós, Székely 
János, Kiss-Rigó László, Erdő Péter

Görög katolikus Kocsis Fülöp

Evangélikus Fabiny Tamás

Református Bogárdi Szabó István,

Zsidó vallás Heisler András, Köves Slomó

Iszlám Bolek Zoltán, Sulok Zoltán Szabolcs

Hit Gyülekezete Németh Sándor

Magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség

Iványi Gábor

Elsődlegesen azoknak a vallási vezetőknek a megnyilatkozásaira koncentráltunk, akik
több egyházat vagy közösséget és/vagy nagyobb területi egységet fognak össze, továbbá
a kisegyházak esetében magának az egyháznak a vezetői és/vagy alapítói. A
kiválasztásról a módszernél fogunk bővebben beszélni.
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A MÁSODIK VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2016-2017

Módszer

Keresésnek két dimenziója volt:

a) Előző kutatás során használt híroldalak
Index, HVG, Magyar Nemzet Online, Népszabadság
Online, Mandiner, 444, Szemlélek Blog, 24.hu,
Népszava, Magyar Idők, Magyar Kurír

b) Google kereső használatával releváns 
cikkek, akár kisebb oldalakon.

A kutatás utólagos feltárás volt, elsődlegesen az információkeresés és -feltárás alapjaira
támaszkodik. Az információkeresés- és feltárás módszertani alapjaihoz a
Könyvtártudomány követelményeit és előírásait alkalmaztuk. Mivel egy témához
kötődően igyekszünk minél teljesebben bemutatni az ide vonatkozó ismereteket, ezért
elmondhatjuk, hogy a tartalmi feltáráson belül egyfajta lazábban megvalósuló analitikus-
szintetikus feltárást végeztünk.
Vizsgálatunk mintája a 2016-os és 2017-es év cikkeit tartalmazza. Igyekeztünk minél
részletesebben végezni a kutatást. Célunk az volt, hogy minden véleményt feltárjunk.
Azonban így is előfordulhat, hogy nem minden nyilatkozatot sikerült megtalálnunk. Ezért
a kutatás nem nevezhető teljeskörűnek, de törekedtünk ezen kritérium megvalósítására.
A keresés folyamatát két dimenzió mentén végeztük. Először az előző tanulmányból
kiindulva kereséseket futtattunk le azoknak az online híroldalaknak a keresőiben,
amelyek eddigi tapasztalataink alapján jó esélyt mutattak arra, hogy tartalmaznak a
téma vonatkozásában cikkeket. Ide sorolhatóak: Index, HVG, Magyar Nemzet Online,
Népszabadság Online, Mandiner, 444, Szemlélek Blog, 24.hu, Népszava, Magyar Idők,
Magyar Kurír. Ezt követően a Google kereső használatával igyekeztünk feltárni olyan
cikkeket, amelyek relevánsak lehetnek a témában, azonban kisebb, általunk nem, vagy
kevésbé ismert híroldalakon jelenhettek meg.
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A MÁSODIK VIZSGÁLT IDŐSZAK: 2016-2017

Módszer 2.

Találatok adatbázisba rendezése:
Címkézés és kategorizálás:

 vallási vagy politikai
 személy
 cikk dátuma
 fontosság

74 cikk: szűrés az egyházi közösségek 
magasabb vezetőire

Miután a keresés szakaszával végeztünk, a kapott találatokat adatbázisba gyűjtöttük. Az
összegyűjtött találatokat ezután különböző címkékkel jelöltük meg és gyűjtöttük
kategóriákba. A kategorizálást több szinten végeztük el. Az első címke azt tartalmazta,
hogy a kapott cikk vallási vagy pedig politikai vonatkozású-e elsődlegesen. Ezt követően a
vallási témájú cikkeket felekezetek szerint címkéztük fel. A következő oszlopban
megjelöltük, hogy kinek a nevéhez köthető az adott nyilatkozat vagy kiről szól az adott
hír. Az utolsó három oszlopba kerültek a megjegyzésekre vonatkozó adatok:
(1) a rövid, egy mondatos összefoglalás
(2) a cikk megjelenésének dátuma,
(3) egy becslés arra vonatkozólag, hogy az előzetesen megfogalmazott céljaink

szempontjából az adott cikk fontos, nem fontos vagy pedig bizonytalan kategóriába
esik.

Eredetileg 112 cikket gyűjtöttünk, melyből a duplumszűrést és az átválogatást követően
74 cikket ítéltünk relevánsnak. Ebből a 74 cikkből kiindulva kezdtünk neki a következő
munkafázisnak.
A következő fázisban kiszűrtük azokat a cikkeket, amelyek olyan emberektől származtak,
akik a papi hierarchia alacsonyabb fokain helyezkednek el jelenleg. Így elsődlegesen
azoknak a vallási vezetőknek a megnyilatkozásaira koncentráltunk, akik több egyházat
vagy közösséget és/vagy nagyobb területi egységet fognak össze, továbbá a kisegyházak
esetében magának az egyháznak a vezetői és/vagy alapítói.
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HAZAI LÉPÉSEK

• Plakátkampány

• 2015. május, nemzeti konzultáció

• Kerítés

• 2016 október, népszavazás a kvóta 
referendum elfogadásának kapcsán

• 2017 szeptember, nemzeti konzultáció a 
Soros-tervről

• 2017 ősz,  EMMI-ben helyettes 
államtitkárság a keresztényüldözés ellen

Ahogy az első hullám számára a Ferenc pápa által tett nyilatkozatok képezték a kiindulási
pontot, úgy a második vizsgált időszakban a diskurzus alapját a Magyar Kormány által
végrehajtott intézkedések és nyilatkozatok jelentették sok esetben. Mielőtt részletesen
kifejtjük a vallási vezetők nyilatkozatait, pontokba szedve időrendi sorrendben mutatjuk
be a főbb, a tanulmány szempontjából releváns politikai intézkedéseket a migrációs
események kapcsán.

Az első időszakban a magyar kormány menekült-ellenes plakátkampányt indított.
2015 májusában nemzeti konzultációra került sor a bevándorlás és terrorizmus
témájában.
Ezt követően megindul Magyarország déli határán a kerítés megépítése.
2016 októberében a kormány népszavazást ír ki a kvóta referendum elfogadásának
kapcsán.
2017 szeptemberében újabb nemzeti konzultáció a Soros-tervről.
2017 őszén az Emberi Erőforrások Minisztériumában önálló kormányzati szervezeti
egység, azaz helyettes államtitkárság jön létre a keresztényüldözés ellen.
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• Keresztény értékrend eldobása ideológiai
és demográfiai vákuumot képez, emiatt
jönnek a migránsok.

• Nem hisz abban, hogy a muszlim
radikalizmus elől menekülnének az
emberek Európába.

• Úgy látja, hogy az integráció nem
lehetséges.

• Azt hangsúlyozza, hogy komolyan kell
venni a keresztény hitet, megtérésre és
megerősödésre van szükség.

2016 július

Magyar Hírlapnak adott interjú

(Kacsoh 2016)
Veszprémi érsek

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: MÁRFI GYULA

2016 júliusában jelent meg Márfi Gyula érsek interjúja, amelyet a Magyar Hírlapnak
adott.
Ebben elmondja, hogy véleménye szerint rossz úton jár a kereszténység, vissza kell térni
a gyökerekhez. A legmeghatározóbb értékek - Zene, építészet, irodalom - a keresztény
értékrendből születtek, mely értékrend eldobása ideológiai és demográfiai vákuumot
képez. Utóbbi miatt jönnek a migránsok is. Elmondja, hogy a muszlim erkölcsök
különbözőek a kereszténytől, ellentétek figyelhetőek meg a két vallás
gondolkodásmódjában. Kiemeli, hogy nem gyűlöli, sőt szereti és tiszteli a muszlimokat,
azonban a dzsihád, amelynek alapelve a terjeszkedés, okozza azt, hogy el akarják foglalni
Európát. Azonban erről nem ők, hanem mi tehetünk.
Nem hisz abban, hogy a muszlim radikalizmus elől menekülnének az emberek Európába,
mivel ebben nőnek fel az érintettek. A háború lehet oka az elvándorlásnak, ugyanakkor
szem előtt kell tartani, hogy mások, mint az európaiak, és ha ez nincs figyelembe véve,
rossz döntésekhez vezethet. Ezernégyszáz év tanulsága alapján úgy látja, hogy az
integráció nem lehetséges. Kiemeli, hogy éppen az a gond a multikulturalizmussal, hogy
Európa befogadja a menekülteket, azonban ők nem hajlandóak integrálódni,
beilleszkedni, alkalmazkodni. “Saját képükre és hasonlatosságukra akarnak alakítani
bennünket. Még azok is, akik menekültként érkeznek. Nem tisztelik, hanem megvetik a
másságot, azaz minket, sőt egyfajta felsőbbrendűségi tudat van bennük. [...] Az iszlám
nem csak vallás, hanem totalitárius politikai rendszer, ahogy azt az iráni Ayatollah
Khomeini is megmondta már.” (Kacsoh 2016)
Egyfajta lezárásaként a beszélgetésnek és így megoldásként azt hangsúlyozza, hogy
komolyan kell venni a keresztény hitet, a “se hit, se erkölcs” már szodomában és
Gomorrában megbukott. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a hitehagyott szülőknek újra
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legyenek hívő gyermekeik. A fiatalok felé való fordulás jelentheti a kiutat, az egyház
megerősödését. “A jövőbe ugyanis nem vezet más út: vagy vállunkra vesszük Krisztus
keresztjét, vagy megkapjuk Mohamed vas igáját. Nincs harmadik út. A mondás szerint a
természet ugyanis irtózik a légüres tértől, márpedig most Európa abban van. Ezt meg kell
szüntetni.” (Kacsoh 2016)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: MÁRFI GYULA 2.

• Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ad limina
látogatáson vettek részt Rómában, erről adott interjúban
érintette a migráció kérdését.

• Én valóban aggódom amiatt, hogy Európa iszlamizálódni
és dekrisztianizálódni fog, keresztény jellegét elveszíti.
(Gedő: 2017)

• Úgy látta, hogy a média híreszteléseivel ellentétben a
pápa tisztában van a migrációval járó gondokkal és
figyelemmel követi az eseményeket.

2017 november

Vatikáni rádiónak adott interjú

(Gedő: 2017)

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai 2017 november 20. és 24. között ad
limina látogatáson vettek részt Rómában, ennek keretében találkozott Márfi Gyula érsek
is Ferenc pápával. A vatikáni rádiónak adott interjújában beszámolt a találkozásról.
Ennek keretében érintette a migráció kérdését is.
Így fogalmazott:
„Azon a minikonferencián a Mediterráneumról volt szó, és én elmondtam az
aggályaimat, azt, hogy mi, magyarok 150 évig török megszállás alatt voltunk, és akkor
minden elpusztult, bennünk ezért is élnek a félelmek, génjeinkben hordjuk még ma is az
aggodalmakat. Én valóban aggódom amiatt, hogy Európa iszlamizálódni és
dekrisztianizálódni fog, keresztény jellegét elveszíti. Ugyanakkor elmondtam, hogy
természetesen a legkevésbé sem vagyok muszlimellenes. Ezen is mindenki mosolygott,
hiszen tudták, hogy ez így van.” (Gedő: 2017)
Ezután még kiemelte, hogy Ferenc pápa elmondta, hogy ismeri a veszélyeket, nyomon
követi az iszlám változásait és előírásait. Márfi úgy fogalmazott, hogy világos lett
számára, hogy Ferenc pápa jóval többet tud a migráció kérdéséről és az iszlámról, mint
ahogyan a média és az egyoldalú híradások beállítják. Kiemelte, hogy a pápa is
hangsúlyozta a prudentiát, azaz az okosságot. Ebben az interjúban ismét azzal a példával
él, hogy Jézus azt mondja, hogy legyetek szelídek, mint a galambok, de legyetek okosak,
mint a kígyók, és elmondja, hogy a pápa is így gondolkodik ez ügyben. Kiemeli továbbá,
hogy a híradásokból olyan képet kaphatunk, mely alapján a pápa egyoldalúan csak a
befogadást hangsúlyozza miközben nincs tisztában az ezzel járó gondokkal.
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“Minden nap emberek ezreit űzik el az
otthonukból a háborúk. Olyan embereket,
mint Ön. Olyan embereket, mint én. Az
erőszak elől menekülnek, és mindenüket
hátrahagyják. Mindenüket, kivéve az
álmaikat és a reményt, hogy egy
békésebb jövőt találnak. Hisszük, hogy
minden menekült megérdemli, hogy
biztonságban éljen. Mi a menekülteket
támogatjuk. Kérjük, csatlakozzon
hozzánk.”

(UNHCRCentralEurope: 2017) Váci egyházmegye püspöke

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: BEER MIKLÓS 1.

2017 júniusában, a menekültek világnapján Beer Miklós és Fabiny Tamás videóüzenetet
tettek közzé YouTube-on (UNHCRCentralEurope: 2017). Ebben a következőket mondják
el:
“Minden nap emberek ezreit űzik el az otthonukból a háborúk. Olyan embereket, mint
Ön. Olyan embereket, mint én. Az erőszak elől menekülnek, és mindenüket
hátrahagyják. Mindenüket, kivéve az álmaikat és a reményt, hogy egy békésebb jövőt
találnak. Hisszük, hogy minden menekült megérdemli, hogy biztonságban éljen. Mi a
menekülteket támogatjuk. Kérjük, csatlakozzon hozzánk.” Ez sok visszhangot vert, a
további interjúkban sokszor kérdezték ez kapcsán.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: BEER MIKLÓS 2.

• Azzal fordult a hívek felé, hogy a rászoruló
menekültstátuszt kapott embereknek nyújtsanak
segítséget.

• A Magyar Kurírnek adott interjújában úgy véli, hogy
minden jó szándékú embernek mérlegelnie kéne hogy
lehetőségeihez mérten segít-e a rászorulóknak.

2017 február
Magyar Kurír

„Most már tényleg olyan helyzetben vagyunk, hogy van
kerítés, nem jönnek be az illegális bevándorlók az ablakon.
Aki az ajtón jön be és a szemünkbe néz, azt a magyar
kormány befogadja.” (SZEMlélek: 2017)

2017 február
SzemlélekBlog

Beer Miklós, akit nevezhetünk a második időszak legmeghatározóbb személyének, 2017
februárban adott egy rövid interjút a Magyar Kurír részére (Magyar Kurír 2017), melynek
keretében azzal kapcsolatban kérdezték, hogy azzal a kéréssel fordult az emberekhez,
hogy mindenki karoljon fel egy legálisan hazánkba érkezett menekültet.
ltt elmondja, hogy sokan azok közül, akik megkapják a menekültstátuszt,
bizonytalanságba kerülnek, nem foglalkoznak velük, sokan hajléktalanszállón laknak.
Kérésében elsősorban lakhatási és élelmezési gondok megoldására szólít fel, továbbá
kiemeli, hogy a legfontosabb munkához juttatni őket, ezzel elősegítve az integrációt.
Kiemeli azonban, hogy itt csak a legálisan, menekültstátuszt kapott személyekről beszél,
az illegalitást nem támogatja. Elmondja továbbá, hogy Magyarországon szemléletváltásra
lenne szükség és minden jó szándékú embernek mérlegelnie kéne hogy lehetőségeihez
mérten segít-e a rászorulóknak.

Szintén 2017 februárjában egy videóüzenetben szólt a püspök úr a keresztényekhez a
SzemLélek blogon keresztül. (SZEMlélek: 2017) Ebben a következőket mondja el.
„A napi hírekben értesülünk arról, hogy a magyar kormány szeretné a bevándorlási
helyzetet egy új fázisba emelni. Ami azt jelenti, hogy aki beérkezik hozzánk, zárt
táborokban tartanák addig, ameddig el nem bírálják az ő menekültkérelmüket és meg
nem kapják a menekültstátuszukat. Úgy hallom, hogy már sokan rendelkeznek érvényes
igazolványokkal, megkapták a magyar kormánytól a befogadási engedélyt, rendelkeznek
menekültstátusszal. Ugyanakkor hallomásból úgy értesülök, hogy ezek az emberek
hajléktalanszállón, reménytelenül tengődnek, pedig közöttük nagyon sok keresztény van,
vagy éppen akár művelt, képzett emberek, akik keresik a helyüket. Én azt hiszem,
elérkezett az a pillanat, amikor segítenünk kell ezeken az embereken - természetesen

201



önkéntes alapon, akár közösségek, akár családok, önkormányzatok, ilyenre gondolok -
akik felajánlanának egy-egy befogadó helyet, ahol ténylegesen tudnának a
munkaalkalmakról gondoskodni, az ellátásukról; lakást, otthont tudnának nekik
biztosítani, és a személyes törődéssel tényleg megadnák vagy biztosítanák az integráció
feltételeit. Most már tényleg olyan helyzetben vagyunk, hogy van kerítés, nem jönnek be
az illegális bevándorlók az ablakon. Aki az ajtón jön be és a szemünkbe néz, azt a magyar
kormány befogadja. Most nekünk kell ebben segítenünk, hogy akik már rendelkeznek
ilyen engedéllyel, megkapták a menekültstátuszukat, segítsünk nekik. ” (SZEMlélek: 2017)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: BEER MIKLÓS 3.

• Szerinte fogalmi különbséget kell tenni a
politikusok által használt kereszténység és az
egyházi kereszténység között.

• Ferenc pápára utalva elmondja, hogy okos
gondolat az, hogy ha tényleg veszélyben van a
kereszténység, ha tényleg jön az iszlamizáció,
akkor a legokosabb lenne visszatalálni keresztény
gyökereinkhez és megerősödni
kereszténységünkben.

2017 augusztus
hirTV interjú

A hír tv készített interjút Beer Miklóssal 2017 augusztusában. (hirTV 2017)
Sok helyen előforduló nézet az, hogy a keresztény vallás veszélyben van a migráció miatt.
Beer Miklós kiemeli, hogy fogalmi különbséget kell tennünk a politikusok által használt
kereszténység és az egyházi kereszténység között. Véleménye szerint a politikai
kereszténység jelentése mögött inkább kultúrörökséget - azokat az épületeket,
irodalmakat, templomokat stb érthetjük, amelyek a kereszténységhez kötődnek. Egyházi
szempontból azonban a kereszténynek lenni első sorban azt jelenti, hogy hiszünk abban,
hogy Krisztusban a teremtő szól a híveket, a Biblia pedig az az etalon, amely segít
eligazodni az életben. Tehát itt egy életvitelről, egy belső meggyőződésről van szó.
Ferenc pápa ezt is közvetíti akkor, amikor a menekültkérdésre a hegyi beszéd
felfogásával/hozzáállásával reagál megnyilatkozásaiban. Ami ténylegesen félelmet okoz,
az a vallásunk tárgyiasult emlékeinek lerombolása, hiszen sok hír szól a templomok
lerombolásáról, eladásáról például.
A magyarországi kormány nézeteivel kapcsolatban kiemeli, hogy fáj, amit lát és aggódik
honfitársaiért. Itt ismételten kiemeli a zavarodottság, támpontnélküliség jelenségét,
aminek köszönhetően tényleg azt hiszik, hogy félniük kell ha sokszor hallják. Azonban
Ferenc pápára utalva elmondja, hogy okos gondolat az, hogy ha tényleg veszélyben van a
kereszténység, ha tényleg jön az iszlamizáció, a legokosabb lenne visszatalálni keresztény
gyökereinkhez és megerősödni kereszténységünkben. Az okokat kutatva próbálja
megérteni a jelenlegi helyzetet és egyfajta majomszeretetet lát a politika részéről -
amikor meg akarják mondani a kisgyereknek is hogy mit csinálhat és mit nem ahelyett,
hogy nyitott gondolkodásra és a kapcsolatok keresésére tanítanák. Úgy gondolja, azzal,
hogy ide jönnek más vallású vagy kultúrájú emberek, alkalmat kaphatunk arra, hogy
megmutassuk kik vagyunk. Esélyünk van rá, hogy megismerjenek és máshogy ítéljenek
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meg minket azáltal, hogy kapcsolatba lépünk velük.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: BEER MIKLÓS 4.

• Alapvetően támogatja a
kerítés megépítését, azonban
hangsúlyozza, hogy
kötelességünk gondoskodni
azokról, akik már megkapták a
menekültstátuszt.

• Kiemelte, hogy a menekültek
világnapjára készített videó
pozitív hozadéka, hogy
kialakult egyfajta párbeszéd a
menekültügyi hivatal és az
egyházi vezetők.

2017 szeptember
Magyar Narancs interjú

• Azt emeli ki, hogy senki nem
választja meg hogy mikor,
hova és milyen adottságokkal
vagy anyagi háttérrel
szülessen.

• A másik a szolidaritás
vállalása, mert a születési hely
nem választható, de az igen,
hogy hogyan éljünk
lehetőségeinkkel.

2017 december
HVG interjú

2017 szeptemberében készített a Magyar Narancs interjút Beer Miklóssal. (Magyar
Narancs 2017) Ebben csak néhány kérdés erejéig ugyan, de szóba került a
menekültkérdés problematikája is. Itt részben az kapott erőteljesebb hangsúlyt, hogy a
püspököt több támadás is érte a migrációval kapcsolatos nézetei és megnyilatkozásai
miatt. A püspök véleménye szerint a magyarországi közhangulat igencsak “mérgezett”
(Magyar Narancs 2017), az emberek szinte már gondolkodás nélkül reagálnak
elutasítással a befogadás szó említésére is. Beer Miklós alapvetően támogatja a kerítés
megépítését, azonban hangsúlyozza, hogy kötelességünk gondoskodni azokról, akik már
megkapták menekültstátuszt.
A Fabinyi Tamással közösen készített videóról elmondja, hogy több pozitív hozadéka is
volt, a helyzet konszolidálódását érzékeli. Említést tesz arról, hogy kialakult egyfajta
párbeszéd, melynek köszönhetően a menekültügyi hivatal rendszeresen hív
konzultációra egyházi vezetőket.

2017 decemberében készített a HVG interjút Beer Miklós püspökkel. (Dercsényi 2017)
Ebben elmondja, hogy azt a gondolatkört képviseli és igyekszik továbbadni mások
számára, hogy senki nem választja meg hogy mikor, hova és milyen adottságokkal vagy
anyagi háttérrel szülessen. Nincs senkinek joga többre tartani magát a másiknál azért,
mert ő jobb helyre született. Jézus azonban megválaszthatta, hogy hova szülessen, és ő a
hajléktalan, be nem fogadott életállapotot, az üldöztetést, az elutasítást és az áldozattá
válást választotta.
A másik gondolat amit hangsúlyoz, a szolidaritás vállalása. Hiszen azt nem választhatjuk
meg hogy hova szülessünk, de azt igen, hogy hogyan éljünk lehetőségeinkkel. Felszólít,
hogy merjünk kilépni a komfortzónánkból és elköteleződni, segíteni másokon, felkarolni
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azokat, akiknek szüksége van rá.
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Szombathelyi egyházmegye 
püspöke

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: SZÉKELY JÁNOS 

2017-es nyilatkozat:

„Mi, katolikus egyházban levő emberek,
Krisztust kereső emberek, úgy érezzük,
hogy legalább az a kicsi, amit
megtehetünk, hogy az a néhány száz
ember, aki itt van a határainkon belül,
sokan hál’ istennek, kaptak már
menedékstátuszt vagy menekültstátuszt,
de van, aki még ennek a folyamatnak a
közepén van, legalább őnekik próbáljunk
segítséget nyújtani és hál’ istennek én is
így látom, hogy egyre többen, akár
befogadó nyilatkozattal, munkahellyel,
szállásadással kolostorok és más
intézmények segítenek.”

(HírTV 2017b)

2017 márciusában János Székely a HírTv-nek adott nyilatkozatot. Itt Székely röviden
nyilatkozott a kérdésben, csupán egyetlen bekezdésben Beer Miklós kijelentései,
pontosabban 2017. februári videója és az azt követő konfliktus kapcsán. Az eset kapcsán
Székely így nyilatkozott a menekültkérdésről:
„Mi, katolikus egyházban levő emberek, Krisztust kereső emberek, úgy érezzük, hogy
legalább az a kicsi, amit megtehetünk, hogy az a néhány száz ember, aki itt van a
határainkon belül, sokan hál’ istennek, kaptak már menedékstátuszt vagy
menekültstátuszt, de van, aki még ennek a folyamatnak a közepén van, legalább őnekik
próbáljunk segítséget nyújtani és hál’ istennek én is így látom, hogy egyre többen, akár
befogadó nyilatkozattal, munkahellyel, szállásadással kolostorok és más intézmények
segítenek.” - mondta. (HirTV 2017b)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: KISS-RIGÓ LÁSZLÓ

• A kötelező kvótarendszert a
szolidaritás megcsúfolásának és
központilag szervezett
emberkereskedelemnek, az emberi
személy meggyalázásának nevezte.

• Szerinte „a szolidaritást az evangéliumi
parancs alapján kell gyakorolni, de
nem a brüsszeli bürokraták diktálását
követve, hanem inkább Ferenc pápa
buzdítására” (Tóth 2016).

• Hangsúlyozta továbbá, hogy mindezt
vallástól, származástól, bőrszíntől
függetlenül kell gyakorolni.

2016 szeptember
Szeged Ma

Szeged-csanádi püspök

A Szeged Ma hírportál idézte Kiss-Rigó szavait a téma vonatkozásában. A cikk 2016
szeptemberi. Itt elmondta hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye több olyan projektben is
együttműködött az állami szervekkel, amelyeknek alapja a szolidaritás volt nem csak
itthon, de a határon túl is. Kiemeli, hogy az egyházmegye közössége kb. 11 millió forintot
gyűjtött a szíriai keresztények támogatására, melyet személyesen vitt el és adott át. A
kötelező kvótarendszert a szolidaritás megcsúfolásának nevezte és központilag
szervezett emberkereskedelemnek, az emberi személy meggyalázásának nevezte. Végül
zárszavában kiemelte: “A szolidaritást az evangéliumi parancs alapján gyakoroljuk, de
nem a brüsszeli bürokraták diktálását követve, hanem inkább Ferenc pápa buzdítására”
(Tóth 2016). Hangsúlyozta továbbá, hogy mindezt vallástól, származástól, bőrszíntől
függetlenül kell gyakorolni.
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: VERES ANDRÁS

• 2017-es győri ökumenikus 
fórumon (Győri Egyházmegye 
2017) :

Aki menekültként érkezik az
országba, akár keresztény
akár nem, ha segítségre
szorul, kötelességünk rajta
segíteni.

“a hittestvéreinket védeni
kötelességünk, akkor is, ha
távol, sok száz, sok ezer
kilométerre vannak tőlünk.”
(SZEMLélek 2017b) Győri megyéspüspök

NKPK elnöke

Veres András a 2017 március 9-i, győri ökumenikus fórumon (Győri Egyházmegye 2017)
beszélt röviden arról, hogy a különböző felekezetek és az egyházak nem hallgathatnak,
amikor minden öt percben legalább egy keresztény meghal a világon. Ezeknek az
eseményeknek az elsődleges helyszíne pedig azok az országok, ahonnan a migrációs
folyamatok kiindulnak. Elmondta, hogy aki menekültként érkezik az országba, akár
keresztény akár nem, ha segítségre szorul, kötelességünk rajta segíteni. Azonban
hozzáteszi, hogy “a hittestvéreinket védeni kötelességünk, akkor is, ha távol, sok száz,
sok ezer kilométerre vannak tőlünk.” (SZEMLélek 2017b)
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RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ: ERDŐ PÉTER

• „napjainkban tapasztalható félelmünk igazi oka
a pillanatnyi kellemes közérzet kultusza. Ha
nem látom a világmindenség, a személyes
életem értelmét, akkor csak a kellemes
közérzet marad. Ez pedig magával hozza a
bizonytalanságtól való félelmet. Ha túlhaladunk
a lapos antropológiai szemléleten, akkor a
tömeges szegénységet, az igazságtalan
struktúrákat is fel tudjuk számolni. De ha adunk
a magunkéból, akkor csak a feleslegtől
szabadulunk meg, vagy az önkiüresedés
gesztusával fordulunk a másik felé? A
klasszikus katolikus morálteológia egyébként
kidolgozott egy fokozatos rendszert a
felelősség súlya alapján. Legfontosabb ezek
szerint a hozzánk közel állók iránti felelősség.”
(Baranyai 2016)

• Kiemeli még: egyfajta tükröt is észrevehetünk
az események kapcsán, amelyet a szegény
ember tart a gazdag felé.

Erdő Péternek egyetlen releváns megnyilatkozása került elő. Erdő és az EMIH elnöke,
Köves Slomó kerekasztalbeszélgetése során (Baranyai 2016) szóba került a migrációval
kapcsolatos érzések és félelmek kérdésköre is. Itt arra a kérdésre, hogy „Sokan úgy
gondolják, hogy meg kell menteni Európát. Mit látunk ma, változást vagy romlást?”
(Baranyai 2016) Válaszában elmondta, hogy „napjainkban tapasztalható félelmünk igazi
oka a pillanatnyi kellemes közérzet kultusza. Ha nem látom a világmindenség, a
személyes életem értelmét, akkor csak a kellemes közérzet marad. Ez pedig magával
hozza a bizonytalanságtól való félelmet. Ha túlhaladunk a lapos antropológiai
szemléleten, akkor a tömeges szegénységet, az igazságtalan struktúrákat is fel tudjuk
számolni. De ha adunk a magunkéból, akkor csak a feleslegtől szabadulunk meg, vagy az
önkiüresedés gesztusával fordulunk a másik felé? A klasszikus katolikus morálteológia
egyébként kidolgozott egy fokozatos rendszert a felelősség súlya alapján. Legfontosabb
ezek szerint a hozzánk közel állók iránti felelősség.”
Végül kiemeli, hogy egyfajta tükröt is észrevehetünk az események kapcsán, amelyet a
szegény ember tart a gazdag felé. Konkrétabban jól kirajzolódik az a különbség, hogy a
“szegény ember megszokta, hogy másokra is figyelni kell, míg a gazdag hozzászokott,
hogy mindent megtehet. A mások felé irányuló figyelem itt a legfontosabb.” (Baranyai
2016)
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GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ: KOCSIS FÜLÖP 1.

Interjú a Hajdú Onlinetól

• Problémának látja hogy kevés
figyelem irányul a szíriai és iraki
keresztények üldözésére holott a
szíriai egyházi vezetők folyamatosan
üzeneteket küldenek Európának.

• Továbbá, hogy a szíriai és iraki
keresztények a muszlimokkal együtt
vannak kezelve a migránsok
halmazában Európában.

• Kiemeli, hogy Európa
iszlamizálódásához az európai
keresztények alacsony
gyermekvállalása is hozzá fog
járulni, nem csupán a bevándorlás
és a rájuk jellemző magasabb
születésszám.

Görögkatolikus püspök
Hajdúdorogi főegyházmegye
érsek-metropolitája

2017 június végén a Hajdú Online készített interjúban elmondja, hogy nagy probléma,
hogy kevés figyelem irányul a szíriai és iraki keresztények üldözésére annak ellenére,
hogy a szíriai egyházi vezetők folyamatosan üzeneteket küldenek, felszólalnak. A szíriai
főpapok úgy érzik, Európa megfeledkezett róluk. A nem megfelelő mértékű figyelem
lehetséges okaként a nemzetközi médiumok érdekeit jelöli meg, ami a káosz
fenntartására irányul szerinte. A magyarországi média számára pedig lehetséges, hogy
nem elég nagy a hírértéke ennek a kérdésnek véleménye szerint.
Elmondja továbbá, hogy a mivel a migránsokat egy egységes halmazként kezelik, a
problémamegoldás során a keresztények nem részesülnek a segítségből és a
segélyekből, ugyanis ők nem vegyülnek a muszlimok közé. Ennek oka, hogy számukra a
menekülttáborok miatti feszült közeg és az iszlám hívők túlsúlya veszélyes közeget
teremthetne. Kiemeli: “A mostani támogatási rendszer és politikai szemlélet nem
kedvező a nehéz sorsú közel-keleti keresztények számára.” (Hajdú Online 2017) A helyiek
igénye elsődlegesen az lenne, hogy hazájukban maradhassanak, vagy ha el is kell
menekülniük, akkor az életkörülmények javításával segítse Európa a visszatérésüket.
Emellett még egy fontos témát említ a kérdéssel kapcsolatban, mégpedig a
gyerekvállalást. Elmondja, hogy ha a jelenlegi helyzet valamiféle különleges hatás okán
meg nem változik vagy meg nem fordul, akkor Európa 20 év múlva muszlim lesz. Ennek
az oka nem csak a tömeges vándorlás, hanem a magasabb születésszám is. Azonban
kiemeli, hogy a több gyermek vállalása nem muszlim sajátosság, hiszen a szíriai
keresztényeknél is sok a gyermek. Így fogalmaz: “Ez a mi kilúgozódott,
elkereszténytelenedett, kényelmességre törekvő életünknek a következménye. Félünk a
nagycsaládtól, Európa iszlamizálódásának folyamatához ez is hozzátartozik.” (Hajdú
Online 2017)
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GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ: KOCSIS FÜLÖP 2.

• A helyi keresztények úgy érzik senki nem foglalkozik
velük. Sem Európa sem az egyházi vezetők. A segélyek
pedig főleg a nagy táborokba jutnak el.

• Járt háborús területeken, adományt átadni és azt
mondja, a helyi keresztények nem akarnak Nyugatra
menni.

• Azt mondja a helyiek azt várnák Európától, hogy sokkal
egyértelműbben beszéljen a helyi problémákról. Nem
tartják jónak, hogy Nyugat-Európában tárt karokkal
fogadják a menekülteket miközben az ottmaradottakkal
senki nem foglalkozik.

2017 július
Magyar Kurír

2017 júliusában a Magyar Kurír beszélgetett Kocsis Fülöppel, aki személyesen vitte el a
Görögkatolikus Egyház tagjai által Al-Dmeine lakói számára összegyűjtött, 10 millió
forintos adományt és két napelemmel működtethető számítógépet június
elején.(Baranyai 2017) Az itt élő közösség, aki az adományt kapta, melkita görögkatolikus
volt.
A helyi keresztényekkel kapcsolatban elmondja, hogy úgy érzik, senki nem foglalkozik
velük. Ez egyaránt érvényes Európára és az egyházi vezetőkre is. A segélyek általában
csak a nagy táborokba jutnak el. Továbbá kiemeli, hogy az itt élő keresztények nem
akarnak Nyugatra menni.
Elmondja, hogy a helyiek azt várnák Európától, hogy sokkal egyértelműbben és többet
beszéljen a helyi szituációról problémákról. Nem tartják jónak, hogy Nyugat-Európában
tárt karokkal fogadják a menekülteket miközben az ottmaradottakkal senki nem
foglalkozik. Kocsis továbbá elmondja, hogy újjáépítés csak akkor kezdődhet, ha az adott
terület teljes mértékben biztonságosnak nevezhető. Végezetül tanulságként kiemeli az
Istenbe vetett hit fontosságát, megerősítését, és felsorolja nem várt találkozásait és
élményeit, melyek az út során érték.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen szerepet játszottak a kiemelt 
politikai intézkedések a közdiskurzus 
szempontjából?

2. Ki volt a második időszak 
legmeghatározóbb személye? Foglalja 
össze álláspontját 2-3 bekezdésben!
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KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!

211



10. ÓRA

HAZAI VALLÁSI VEZETŐK A 
MIGRÁCIÓRÓL 2016 ÉS 2017 
KÖZÖTT 2. 
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZ: FABINY TAMÁS 1.

• Ellentmondásos védelem a
keresztény Európa irányába.

• Változást lát a 2015-ös
segítőbb hozzáálláshoz képest
2016-ban a közömbösség
irányába. Októbertől a többség
örült, hogy nálunk béke van és
igazolva érezte ellenérzését az
európai terroresemények
nyomán.

2016 április
KötőSzó

Északi evangélikus
egyházkerület püspöke

Mondhatjuk, hogy Beer Miklós mellett ő vélt még az, akiről a legtöbbet olvashattunk a
médiában. 2016 áprilisában (KötőSzó 2016) elsődlegesen arról a kettősségről és
zavarodottságról beszél, melyben az emberek a “keresztény Európát védik” - azonban ezt
erőszakos, szélsőséges vagy rasszista cselekedetekkel és megnyilvánulásokkal teszik
mégis. Kitér a Ferenc pápa megnyilatkozásait érő zavarodottságra is, mely vélemények
megkérdőjelezik a pápa hozzáértését vagy szituációismeretét.
Felhívja a figyelmet arra a hozzáállásbeli változásra is, ami végbement a magyarok
fejében. Mely szerint eleinte, 2015 nyarán még segítettek az emberek, láttak arcokat a
tömegben, megrendültek a véres cselekedeteken. Szeptemberben még “kíváncsiságból
kimentünk a Keleti pályaudvarra, hogy közelről lássuk az ott sátorozó tömegeket.”
(KötőSzó 2016) Azonban elmondja, hogy októbertől a többség örült, hogy nálunk béke
van és igazolva érezte ellenérzését az európai terroresemények, majd az azt követő
félelmet keltő eseményekről szóló beszámolók nyomán. Majd elmondja, a szakértői
megnyilatkozások hullámát követően már közömbössé, érzéketlenné váltak a témára.
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZ: FABINY TAMÁS 2.

• „tavaly nyári plakátkampánnyal olyan megdolgozása
folyt a társadalomnak, ami nem méltó az ügyhöz, mert
az egyébként valóban fontos biztonságpolitikai
szempontok kizárólagosságára tette a kormány a
hangsúlyt, miközben a humanitárius szempontokat
elhanyagolta.” . (Velkei 2016)

• Itt a politika és egyház kapcsolatát illetően elmondja,
hogy a legjobb, ha ez a kettő tisztán elkülönülne
egymástól - azonban szemellőtt tartanák a közös
érintkezési felületeket:

“A titkosszolgálatok szerezzenek információt, a
rendőrség, a kormány biztosítsa a rendet, de az
egyházak, a civil szervezetek érvényesíthessék a
humanitárius szempontokat.” (Velkei 2016)

2016 május

Magyar Nemzet

Itt 2016 májusában a politika és egyház kapcsolatát illetően elmondja, hogy a legjobb,
ha ez a kettő tisztán elkülönülne egymástól - azonban szemellőtt tartanák a közös
érintkezési felületeket. A migrációval kapcsolatban elmondja, hogy továbbra is fenntartja
eddigi véleményét, miszerint a “ tavaly nyári plakátkampánnyal olyan megdolgozása folyt
a társadalomnak, ami nem méltó az ügyhöz, mert az egyébként valóban fontos
biztonságpolitikai szempontok kizárólagosságára tette a kormány a hangsúlyt, miközben
a humanitárius szempontokat elhanyagolta.” (Velkei 2016)

A politika és egyház kapcsolatát illetően elmondja, hogy a legjobb, ha ez a kettő tisztán
elkülönülne egymástól - azonban szemellőtt tartanák a közös érintkezési felületeket.
Megemlíti, hogy a különböző merényletek igazolták, hogy komolyan kell venni a
biztonságpolitikát, azonban okosabb, ha mindenki a saját területére koncentrál. Úgy
gondolja, szigorúan nem pártpolitikai szinten, de fontos, hogy az egyházak állást
foglaljanak a közéleti problémák kapcsán és saját véleményüket hangoztassák, ne
mások, esetlegesen pártok álláspontját hirdessék. (Velkei 2016)
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZ: FABINY TAMÁS 2.

• Kiemeli, hogy nem a kontroll nélküli
bevándorlást támogatják, hanem hogy a
rászoruló menekülteken, akik megkapták a
menekültstátuszt, segíteni kell.

• Emellett elmondja, hogy az integráció
igenis megvalósítható kisebb lépéseken
keresztül. Pl.: németországi integrációs
házak

2017 augusztus
KötőSzó

Fabiny (Kósa 2017) elmondta 2017 augusztusában a Beer Miklóssal közös videó üzenetre
adott reakciók kapcsán, hogy még ha a legdurvább támadások nem is hívőktől jöttek, de
remélte, hogy az egyházban más a légkör és a stílus. Kiemeli, hogy sokan nem értik,
egyházon kívül és belül egyaránt, hogy nem a kontroll nélküli bevándorlást támogatják,
hanem hogy a rászoruló menekülteken, akik megkapták a menekültstátuszt, segíteni kell.
Ma válogatás nélkül utasítanak el az emberek mindenkit, aki idegen, azonban a bajban
lévőt fogadni kell akár keresztény, akár nem. Emellett elmondja, hogy az integráció igenis
megvalósítható kisebb lépéseken keresztül. Erre példaként a németországi integrációs
házakat említi, és elmondja, sok ilyen kezdeményezésre lenne szükség. Azzal
kapcsolatban, hogy mit gondol, kisebbségben van-e az egyházon belül azzal a
véleménnyel amit ő és Beer Miklós képviselnek elmondja, hogy nem a mennyiség
számít, hanem hogy legyen egy fórum, ahol az emberek hallják a pozitív, követhető
példát.
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EVANGÉLIKUS EGYHÁZ: FABINY TAMÁS 3.

• Véleménye szerint az, hogy a politika
beférkőzött az egyházba, a közösségbe,
végzetes jelenség.

• Kiemeli a kétirányú kommunikáció
fontosságát és azt, hogy azon túl az
igazságtalanság esetén szót kell emelni.

2017 szeptember

24.hu

• Bátrabban kell megélni a kereszténységet.

Az egyházak szerepe a modern társadalmakban címmel szervezett előadáson 2017
szeptemberében Fabiny Tamás, evangélikus püspök, és Sajgó Szabolcs SJ, jezsuita
szerzetes, tartottak előadást. Az eseményről a 24.hu tudósított (Jankovics 2017)
Elmondja, hogy az, hogy a politika beférkőzött az egyházba, a közösségbe, végzetes
jelenség - például biztos abban, hogy jóval kevesebben támogatnák püspökké választását
mint annak idején csupán közéleti megnyilatkozásai miatt; hiába végzi ugyanúgy
munkáját. Továbbá kiemeli a kétirányú kommunikáció fontosságát, és hogy a közélet
minden szereplőjével párbeszédet kell folytatni. Meg kell hallgatni mindenkit, ez a
meghallgatás nem lehet csak hallgatás, igazságtalanság esetén szót kell emelni - még
akkor is ha nem közvetlenül minket ér.

A Magyar Hírlap készített interjút (Faggyas 2017) Fabiny Tamással, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Északi egyházkerületének püspökével 2017 októberében a
reformáció 500. Évfordulójának kapcsán. Ebben azt mondja, hogy markánsabban és
bátrabban kell megélni a kereszténységet. Így van esélye annak, hogy más vallású vagy
identitású bevándorlók ne tudjanak elnyomni minket.
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REFORMÁTUS EGYHÁZ: BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN 

Cáfolta, hogy a magyar kormány
minden menekültet terroristának
tartana és hangsúlyozta a különböző
tragédiák nyomán az integráció
fontosságát.

Európai kálvinista egyházak budapesti 
konferenciájával kapcsolatos beszámoló.

(Magyar Idők 2016 június)

A tömeges népvándorlás problémáját
helyben kell megoldani, amelyre
keresztényi felelősség emlékeztetni a
döntéshozókat és segíteni a megoldás
elősegítését.

2016 szeptember

Magyar Hírlap Dunamelléki református
Egyházkerületének püspöke

A Magyar Idők számol be 2016 júniusában az európai kálvinista egyházak budapesti
konferenciájáról, melyen több európai református egyház delegáltja is részt vett (Nagy
2016b). A konferencia témájában a migrációs kérdéssel foglalkozott. Itt Bogárdi Szabó
István püspök elmondja, hogy el kell választani egymástól a menekülteket és a
migránsokat, akik inkább gazdasági bevándorlók. A püspök cáfolta, hogy a magyar
kormány minden menekültet terroristának tartana és hangsúlyozta a különböző
tragédiák nyomán az integráció fontosságát. Emellett elmondta, hogy Európa közös
értékei keresztény gyökerekkel bírnak, ezért fontos megérteni a menekülteknek és
nekünk is, hogy ezeket nem szabad eltörölni.

A Magyar Hírlap számolt be Bogárdi Szabó István püspök szavairól, melyeket az M1-es
tévécsatorna reggeli műsorában mondott el 2016 szeptemberében (Magyar Hírlap
2016). Ebben elmondta, hogy a tömeges népvándorlás problémáját helyben kell
megoldani, amelyre keresztényi felelősség emlékeztetni a döntéshozókat és segíteni a
megoldás elősegítését.
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK: 
HEISLER ANDRÁS 1.

• Mindenkinek - kormány, rendőrség,
zsidó közösségek - megvan a saját
felelőssége ebben a kérdésben.

• A zsidó intézmények biztonsági
kockázata nő, de véleménye szerint ez
nem a migrációval függ össze
közvetlenül, hanem a szélsőséges
iszlámmal és az ellenőrizetlen
mozgásokkal.

• A kerítéssel kapcsolatban nem foglalt
konkrétan állást, annyit mondott, hogy
a technikai megoldás nem az ő dolguk,
de az ellenőrizetlen migráció sosem jó.

2017 április

Mandiner.hu

A MAZSIHISZ 2016-os áprilisi sajtóbeszélgetéséről cikkezett a mandiner.hu. (Bakó 2017)
A cikk alapján Heisler a következőknek adott hangot. A nyugat-európai iszlamista
merényletek vonatkozásában, és annak kapcsán, hogy mennyire érzik magukat
biztonságban a zsidók Magyarországon, elmondta, hogy mindenkinek - kormány,
rendőrség, zsidó közösségek - megvan a saját felelőssége ebben a kérdésben. Nem lehet
hátradőlni ilyen fokozott kockázati helyzetben. Emellett kiemelte, hogy a migráció
köztudatba kerülése előtt jelezték már a kormánynak, hogy a zsidó intézmények
biztonsági kockázata nő. Véleménye szerint ez nem a migrációval függ össze közvetlenül,
hanem a szélsőséges iszlámmal és az ellenőrizetlen mozgásokkal. A kerítéssel
kapcsolatban nem foglalt konkrétan állást, annyit mondott, hogy a technikai megoldás
nem az ő dolguk, de az ellenőrizetlen migráció sosem jó.
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK: 
HEISLER ANDRÁS 2.

• MAZSIHISZ nem ellenzéke vagy támogatója a kormánynak, nincs
közük a pártpolitikához.

• Úgy gondolja az antiszemitizmus és az európai migráció
kérdéseinek reflektálatlan összemosása “sok tekintetben
megtévesztő és manipulatív, a fölösleges félelemkeltés pedig soha
nem növeli a biztonságot”. (Mazsihiz 2016)

Cionista Világszövetség (WZO)  Európai

Antiszemitizmus Elleni konferenciájának megnyitóján

• Egyrészt a menekültkérdést ellenőrzötten kell kezelni, de szem előtt
kell tartani a humánus bánásmódot.

• Másrészt el kell választani a szélsőséges iszlámot azoknak az
embereknek a tömegétől, akik háborús környezetből menekülnek.

2016 szeptember

HírTV

András Heisler a Cionista Világszövetség (WZO) Európai Antiszemitizmus Elleni
konferenciájának megnyitóján, 2016 szeptemberében elmondott beszédét közölte teljes
terjedelmében a Mazsihisz.hu. A témához köthetően ebben elhangzik, hogy a MAZSIHISZ
nem ellenzéke vagy támogatója a kormánynak, nincs közük a pártpolitikához, ennek még
látszatát is igyekeznek elkerülni. Elmondja, szilárd meggyőződésük, hogy az
antieszmitizmus és az európai migráció kérdéseinek reflektálatlan összemosása “sok
tekintetben megtévesztő és manipulatív, a fölösleges félelemkeltés pedig soha nem
növeli a biztonságot –ellenkezőleg. A zsidóságnak minden gyűlöletbeszéd ellen fel kell
lépnie, mert vallási tanításai és történelmi tapasztalatai ezt indokolják. Számunkra nem
csak a zsidók, hanem a romák, a keresztények, a melegek, a muszlimok, vagy a
menekültek elleni gyűlöletkeltés sem elfogadható. A gyűlölet maga tudniillik olyan, mint
a vírus: a társadalom egészét képes alattomosan megbetegíteni.“ (Mazsihisz 2016)
Heisler András a HírTv-nek adott rövid interjút szintén 2016 szeptemberében (HírTv
2016c). Itt elmondja, hogy a megoldás a politikusok feladata, azonban a jelenlegi
problémát, pontosabban annak megoldását még senki nem találta ki. Vannak ötletek és
javaslatok, de valós megoldás nincs. A felekezetük nevében két sarokpontot emel ki:
menekülteknek a kérdését azt szabályozottan és ellenőrzötten kell kezelni azonban szem
előtt kell tartani minden esetben a humánus bánásmódot. Arra a kérdésre, hogy a
radikális iszlám-környezetben mennyire nehéz zsidónak lenni elmondja, hogy a
szélsőséges iszlám komoly kockázatot jelent. Azonban el kell választani a szélsőséges
iszlámot azoknak az embereknek a tömegétől, akik háborús környezetből menekülnek.
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK: 
KÖVES SLOMÓ 1.

„A zsidóság a felebaráti szeretet
által vezérelve azt mondja, hogy
minden rászorulón segíteni kell. Mi
is azt gondoljuk, hogy a saját
közösségünk felé van a leginkább
felelősségünk. A »Mit kell tenni?«
kérdése nem csak morális kérdés.
Azt is vizsgálni kell, hogy a
közvetlen segítség után mi
következik. Az sem mellékes, hogy
boldog lesz-e a jövőben az, akinek
segítettünk.” (Baranyai 2016)

2016 május
Magyar Kurír

EMIH egyik alapítója
Óbudai zsinagóga rabbija 

Erdő Péter bíboros és Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH)
vezetője, az óbudai zsinagóga rabbija beszélgetett 2016 májusában a budapesti
Párbeszéd Házában. Erről a Magyar Kurír jelentetett meg összefoglalót. (Baranyai 2016)
Itt Köves a migránsválságot egy elénk tartott görbe tükörnek nevezi, amely olyan
problémákra hívja fel a figyelmet amelyekről már megfeledkeztünk. Elmondja hogy a
jólét elkényelmesít és a motivációk hiányához vezet. Hozzáteszi: “Azzal, hogy Isten és így
a teremtés gondolata kiveszett az európai politikai felfogásból, kiüresedett a civilizáció.
Most látjuk, hogy a transzcendens alapok nélkül nem tudjuk megoldani a
problémáinkat.” (Baranyai 2016)
Arra a kérdésre, hogy miként lehet helyesen cselekedni, Köves a következő választ adja.
„A zsidóság a felebaráti szeretet által vezérelve azt mondja, hogy minden rászorulón
segíteni kell. Mi is azt gondoljuk, hogy a saját közösségünk felé van a leginkább
felelősségünk. A »Mit kell tenni?« kérdése nem csak morális kérdés. Azt is vizsgálni kell,
hogy a közvetlen segítség után mi következik. Az sem mellékes, hogy boldog lesz-e a
jövőben az, akinek segítettünk.” (Baranyai 2016) Emellett elmondja, hogy a “politikai
identitásra épülő önazonosság helyett a vallási identitásnak kell megerősödnie”
(Baranyai 2016) a zsidó helyi kisközösségekben.
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MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK: 
KÖVES SLOMÓ 2.

• Arról beszél, hogy mivel sokan háborús övezetből
menekülnek ez etikai kérdés, sőt erkölcsi kérdés a
rászorulók megsegítése végett azonban vannak
biztonságpolitikai, integrációs, munkaerő-piaci és
gazdasági szempontok is, amiket figyelembe kell venni.

(Győr 2016)

• Hangot ad annak, hogy kevésbé érzik magukat
komfortosan a zsidó személyek.

(Kacsoh 2017)

• „az erőszakos muzulmán fundamentalisták ugyanis
célpontokat keresnek, ebből a szempontból pedig
kézenfekvő választás a külsőségek révén is könnyen
felismerhető zsidó ember, illetve közösség.

(Csanády és Pindroch 2017)

2016 szeptemberében Köves a Magyar Nemzet részére adott interjút (Győr 2016). Itt
elmondja: “Az ide érkezők közül nagyon sokan valóban háborús övezetekből
menekülnek, és ez a tény éles etikai kérdéssé formálja a migráció problémáját. Fontos
ugyanakkor leszögezni, hogy ez nem csak egy lelkiismereti, erkölcsi kérdés. A világ
legtermészetesebb dolga, hogy az ember egy rászorulón segít vallási, származási
háttértől függetlenül. Ez a konszenzus a zsidó-keresztény Európa egyik morális
fundamentuma. Ennek a kérdésnek viszont sok más aspektusa is van: többek közt
biztonságpolitikai, integrációs, munkaerő-piaci és gazdasági szempontok, ezek pedig
gyakran keverednek. De ha azt mondjuk, hogy ez tisztán erkölcsi kérdés, nem
kifejezetten erkölcsös magatartás, hogy a saját lelki dilemmáinkat feloldjuk, de magával a
problémával és az azzal kapcsolatos felelősséggel nem foglalkozunk. Aki már itt van, azt
az erkölcsre hivatkozva befogadom, aki meg még nincs, azt rábízom a kegyetlen török
határőrségre. Így megkíméljük magunkat annak terhétől, hogy magával a humanitárius
válsággal kelljen foglalkoznunk.” (Győr 2016) Továbbá kiemeli, hogy a politikai vezetők
felelőssége, hogy csökkentse az uszító, gyűlöletkeltő hangok számára minél kisebb tér
álljon rendelkezésre. Emellett elmondja, hogy nem szerencsés, ha a szélsőségesek és a
békés muszlimok közötti határ elmosódna, azonban a határok éles kijelölésében a
muzulmán közösségeknek is intenzívebben kell aktivizálódniuk.

A Magyar Hírlap készített Kövessel egy interjút 2017 májusában a témára vonatkozóan
(Kacsoh 2017). Ebben elmondja, hogy a nyugati zsidóságot egyre több atrocitás éri,
melyből a többség “szélsőséges muszlim indíttatású” (Kacsoh 2017). Emiatt egyre
kevésbé érzik magukat komfortosan a zsidó személyek. Elmondja, hogy a bevándorlás
kérdése a zsidóság számára egy összetett és sok ellentmondással tele lévő kérdés.
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A Figyelőnek adott interjút Köves 2017 augusztusában (Csanády és Pindroch 2017). Itt
arról beszél, hogy a jelenlegi konfliktusokat a civilizációk ütközése okozza. Azonban
elmondja, hogy “egy ilyen jellegű konfliktus lényegesen könnyebben csatornázódhat a
vallásukat megélő, életformában, megjelenésben is egyértelműen beazonosítható zsidók
irányába. Az erőszakos muzulmán fundamentalisták ugyanis célpontokat keresnek, ebből
a szempontból pedig kézenfekvő választás a külsőségek révén is könnyen felismerhető
zsidó ember, illetve közösség.” (Csanády és Pindroch 2017)
Elmondja, hogy az európai országokban az iszlám fundamentalizmus mellett komoly
veszélyforrás, ahogyan “a politikai elit és a többségi társadalom viszonyul ehhez a
kérdéshez, illetve ahhoz, amikor egy zsidó közösséget beazonosítható fizikai támadás ér.
Sokszor halljuk a holokauszt kapcsán: nem hagyhatjuk, hogy ilyesmi újra megtörténjen,
hogy figyelünk majd az árulkodó folyamatokra. Csakhogy Nyugat-Európában a fent
említett folyamatokat sokszor mégis bagatellizálják. Vagy más esetekben arra
hivatkoznak, hogy csupán egy „ideimportált” közel-keleti konfliktusról van szó, amiben „a
zsidók is hibásak”, kvázi provokátorok.” (Csanády és Pindroch 2017)
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MAGYARORSZÁGI ISZLÁM KÖZÖSSÉG: 
BOLEK ZOLTÁN 1.

“Ha elvárjuk, hogy a muszlimok
ugyanazt az elfogadást élvezzék
Európában, amit a buddhisták,
Krisna-tudatúak, zsidók,
keresztények vagy bármely egyéb
csoporthoz tartozó polgártársunk,
akkor természetesen a
kötelezettségek alól sem lehet
kibújni. Az iszlám követőinek
többsége ezt belátja és elfogadja,
ha őszinte a hite, akkor biztosan.”
(Nagy 2016)

2016 május
Magyar Idők

Magyar Iszlám Közösség elnöke

2016 májusában nyilatkozott Bolek Zoltán a Magyar Időknek egy Libanonban történt
zaklatás ügyével kapcsolatban. (Nagy 2016) Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a Korán
és a szenthagyomány alapján minden nőt tisztelni kell, egy muszlim országban, ahol
érvényes a saría, egy ilyen eset nem történhet meg. Kiemelte, ha valaki komolyan veszi
vallását a feleségén kívül más nőt nem érint meg. Kiemelte továbbá, hogy a migránsok
jelentős része nem, vagy csak lazán gyakorolja vallását. Emellett kiemeli, hogy a
terroristák hite sem őszinte, azok csak “az erőszakos hajlamaik kiéléséhez kerestek egy
ideológiát, amivel takarózhatnak.” (Nagy 2016) Elmondja, hogy a Korán egy összetett
mű, ezért csak egészében szabad vizsgálni. Ahogy a terroristák kiragadnak és hivatkozási
alapnak használnak részeket, annak semmi köze Isten üzenetéhez. Például egy igaz hívő
muszlim sosem ontaná egy másik muszlim vérét. Az iszlám radikalizálódás véleménye
szerint az Egyesült Államok és szövetségesei beavatkozásának köszönhető; az iraki
konfliktusok kezdete előtt még al-Kaida sem tudott nagy jelentőségre szert tenni.
A migráció kapcsán elmondta: “Európába egyaránt érkeztek és érkeznek menekültek és
gazdasági bevándorlók, magasan képzett emberek és tanulatlanok, hívők és hitetlenek,
jó szándékú emberek és gazfickók.” (Nagy 2016) Emellett hangot adott annak, hogy nem
ért egyet a befogadási kvótával. Végezetül elmondja: “Ha elvárjuk, hogy a muszlimok
ugyanazt az elfogadást élvezzék Európában, amit a buddhisták, Krisna-tudatúak, zsidók,
keresztények vagy bármely egyéb csoporthoz tartozó polgártársunk, akkor
természetesen a kötelezettségek alól sem lehet kibújni. Az iszlám követőinek többsége
ezt belátja és elfogadja, ha őszinte a hite, akkor biztosan.” (Nagy 2016)
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MAGYARORSZÁGI ISZLÁM KÖZÖSSÉG: 
BOLEK ZOLTÁN 2.

11. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó 
vallásközi kerekasztal

• Az európai iszlám közösségek elhatárolódnak a terrorakcióktól, azonban
ezt a média nem tekinti hírnek.

• A terroristák többsége nem nevezhető hithű muszlimnak, különben nem
hajtanának végre ilyen akciókat.

• Az al-Kaida nem volt jelentős a nyugati, amerikai beavatkozások előtt.
Az, hogy egy törzsi társadalomba demokráciát akartak exportálni okozta
a mostani széttöredezettséget és problémák alapjait.

• Az asszimiláció biztos nem fog működni véleménye szerint, mert meg
kell engedni az embereknek, hogy azt a vallást kövessék, amit ők jónak
látnak.

• Az integrációval kapcsolatban elmondja, hogy aki itt (Magyarországon)
akar élni, annak fontos elsajátítani az itteni kultúrát, nyelvet és szigorúan
és komolyan kell venni az integrációs képzéseket, nem félvállról,
ahogyan most zajlanak.

2016 augusztus
Evangelikus.hu

2016 augusztusában a 11. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozón vallásközi
kerekasztalt tartottak Iszlám és Európa címmel, amin Bolek Zoltán is részt vett. Erről az
evangelikus.hu tudosított (Galambos 2016) és elérhetővé tette a teljes beszélgetés
videóját is. Itt Bolek kiemelte, hogy az európai iszlám közösségek elhatárolódnak a
terrorakcióktól, ugyanakkor aggasztónak véli, hogy ezt sem a hazai, sem a nyugati média
nem tekinti hírnek és nem közli. Emellett kiemelte, hogy a terroristák többsége nem
nevezhető hithű muszlimnak és sem a Koránt sem a “vallásukat” ismerik rendesen
általában. Ha nem így lenne, nem követnének el ilyen akciókat. Szintén hangot ad azon
véleményének, miszerint az al-Kaida nem volt jelentős a nyugati, amerikai beavatkozások
előtt. Elmondja, hogy elsődlegesen az, hogy egy törzsi társadalomba demokráciát
akartak exportálni okozta a mostani széttöredezettséget és problémák alapjait. Emellett
a zsidó, keresztény és muszlim vallást három testvérnek nevezi.
Elmondja, hogy az asszimiláció biztos, hogy nem fog működni véleménye szerint. Mert
meg kell engedni az embereknek, hogy azt a vallást kövessék, amit ők jónak látnak.
Legyen az muszlim vagy ha a lelkiismerete úgy gondolja, akkor keresztelkedjen meg vagy
vegye fel a zsidó vallást. Mert a lelkiismeretével mindenkinek magának kell elszámolnia.
Meg kell hagyni a döntés szabadságát, hogy muszlim akar maradni, vagy más vallást
választ.
Az integrációval kapcsolatban elmondja, hogy aki itt (Magyarországon) akar élni, annak
fontos elsajátítani az itteni kultúrát, nyelvet. El kell fogadni az európai normákat,
másként nem maradhat az illető. Ehhez azonban nem csak az államra, hanem az iszlám
közösségekre is szükség van. Továbbá kiemeli annak fontosságát, hogy szigorúan és
komolyan kell venni az integrációs képzéseket, nem félvállról ahogyan most zajlanak.
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MAGYARORSZÁGI ISZLÁM KÖZÖSSÉG: 
SULOK ZOLTÁN SZABOLCS 1.

Sulok hangsúlyozta, a maguk részéről
mindent megtesznek a társadalmi béke
megőrzéséért. „Igyekszünk őszinte jó viszonyt
kialakítani a kormánnyal és az illetékes
szervekkel. Reméljük, előbb-utóbb mindenki
felismeri, hogy nem szabad felrúgni a
társadalmi békét, mert ezzel olyan szellemet
engedhetnek ki a palackból, amit később már
nagyon nehéz lesz visszaparancsolni. Itt
élünk, Magyarországon, és ugyanúgy
befizetjük az adónkat, betartjuk a törvényeket
és a társadalmi elvárásokat, mint bármelyik
másik tisztességes ember. Tesszük a
kötelességünket; cserébe csak azt
szeretnénk, hogy békében élhessünk, és
gyakorolhassuk a hitünket, anélkül, hogy
szidalmaznának vagy leköpnének minket az
utcán.” (Dávid 2016)

2016 augusztus
24.hu

Magyarországi Muszlimok 
Egyháza elnöke

A 24.hu tette közzé Sulok gondolatait 2016 augusztusában. (Dávid 2016) Ebben több
fontos kérdést is említ a témával kapcsolatban.
Sulok hangsúlyozta, a maguk részéről mindent megtesznek a társadalmi béke
megőrzéséért. „Igyekszünk őszinte jó viszonyt kialakítani a kormánnyal és az illetékes
szervekkel. Reméljük, előbb-utóbb mindenki felismeri, hogy nem szabad felrúgni a
társadalmi békét, mert ezzel olyan szellemet engedhetnek ki a palackból, amit később
már nagyon nehéz lesz visszaparancsolni. Itt élünk, Magyarországon, és ugyanúgy
befizetjük az adónkat, betartjuk a törvényeket és a társadalmi elvárásokat, mint
bármelyik másik tisztességes ember. Tesszük a kötelességünket; cserébe csak azt
szeretnénk, hogy békében élhessünk, és gyakorolhassuk a hitünket, anélkül, hogy
szidalmaznának vagy leköpnének minket az utcán.” (Dávid 2016)
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MAGYARORSZÁGI ISZLÁM KÖZÖSSÉG: 
SULOK ZOLTÁN SZABOLCS 2.

Jelentősebb gondolatai a téma kapcsán:

• A világszintű menekültellenesség a magyarországi muszlimok
számára is érezhető, egyre több atrocitás éri őket.

• Súlyosbítja a helyzetet, hogy az emberek többsége keveset tud
az iszlámról.

• Véleménye szerint félő, hogy az iszlám világ önmagában nem
lesz képes megoldásokat kínálni az iszlámellenes indulatok
megoldására Európában.

Zárszava: “Én a magam részéről csak annyit kérek a honfitársaimtól, hogy
ne ítélkezzenek felettünk anélkül, hogy megismertek volna minket. Ne
fogadják el kritika nélkül azt, amit a politikusoktól vagy a médiában
hallanak, inkább tájékozódjanak, és tanulmányozzák az iszlámot. Fontos,
hogy mi, különböző vallású és világnézetű emberek minél alaposabban
megismerjük egymást, hiszen csak így lehet esélyünk arra, hogy békében
éljünk.” (Dávid 2016)

2016 augusztus
24.hu

A 24.hu tette közzé Sulok gondolatait 2016 augusztusában. (Dávid 2016) Ebben több
fontos kérdést is említ a témával kapcsolatban.
Elmondja, hogy a világszintű menekültellenesség és terrorizmustól való félelem
növekedése a magyarországi muszlimok számára is érezhető. Ugyanis a magyar kormány
iszlámellenessé vált retorikája miatt a menekültproblémáért a muszlimokat teszik
felelőssé, hiába nem minden menekült muszlim és nem minden iszlám országokból
érkező menekült vallásos. “Retorikai szinten összemossák a menekülthullámot az
iszlámmal, az iszlámot pedig a terrorizmussal” (Dávid 2016). Mindezt teszik annak
ellenére, hogy az iszlám világ vallási és értelmiségi vezetői nyíltan és élesen elítélik a
terrorizmust. Elmondása szerint úgy látja, hogy működik a menekült- és iszlámellenes
propaganda, mert a magyarországi muszlimokat egyre több atrocitás éri. Az ilyen
retorika miatt pedig félő, hogy jobban elfajulhat a helyzet.
Az iszlámellenességet súlyosbítja, hogy az emberek többsége keveset tudnak az
iszlámról. Ezen csak tovább rontanak a hozzá nem értő, felületes ismerettel rendelkező,
manapság egyre magasabb számban jelen lévő “iszlám szakértők” - akiket Sulok
egyértelműen kritizál emiatt.
Sulok hangsúlyozta, a maguk részéről mindent megtesznek a társadalmi béke
megőrzéséért.
Habár Sulok reméli, hogy lassan elcsitulnak a menekült-, illetve iszlámellenes indulatok
Európában, de véleménye szerint félő, hogy az iszlám világ önmagában nem lesz képes
megoldásokat kínálni erre a problémára, ugyanis még ma is “kvázi-gyarmati státuszban
van. Márpedig amíg a muszlim országokat külső politikai érdekek mentén kormányozzák,
aligha várható, hogy javuljon a helyzet.” (Dávid 2016)
Zárszóként elmondja: “Én a magam részéről csak annyit kérek a honfitársaimtól, hogy ne
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ítélkezzenek felettünk anélkül, hogy megismertek volna minket. Ne fogadják el kritika
nélkül azt, amit a politikusoktól vagy a médiában hallanak, inkább tájékozódjanak, és
tanulmányozzák az iszlámot. Fontos, hogy mi, különböző vallású és világnézetű emberek
minél alaposabban megismerjük egymást, hiszen csak így lehet esélyünk arra, hogy
békében éljünk.” (Dávid 2016)
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HIT GYÜLEKEZETE: NÉMETH SÁNDOR 1.

“Természetes keveredés bizonyos
korlátok és feltételek mellett mindig is volt
az etnikumok, kultúrák és vallások között.
Ezzel nincs is semmi baj. Csakhogy a mai
migrációt olyan irányított inváziónak
tartom, amellyel főleg európai, nemzeti és
keresztény identitásokat akarnak
mesterségesen és erőszakosan
összekeverni, gyakorta azzal
ellenségességet valló etnikumokkal,
kultúrákkal és vallásokkal. Ezt azért nem
tudom támogatni, mert kétségesnek látom
a migránsok többségének
elkötelezettségét a befogadó országok
közjavai és érdekei iránt.” (Vigyázó 2017)

2017 február
Vigyázó

A Hit Gyülekezete 
vezető lelkésze

Németh Sándorral 2017 februárjában készített nagyinterjút a Figyelő című újság.
(Vigyázó 2017) Sajnos mostanra a cikk már nem elérhető teljes terjedelmében online.
Több nagyobb híroldalt összevetve végül azt találtuk, hogy a legrészletesebb szemlézést
egy kisebb blog oldal, a Vigyázó blog adta. Az interjúban Németh Sándor a következőket
mondja a migrációval kapcsolatban arra a kérdésre, hogy támogatja-e a migrációt és a
migránsokat: “Természetes keveredés bizonyos korlátok és feltételek mellett mindig is
volt az etnikumok, kultúrák és vallások között. Ezzel nincs is semmi baj. Csakhogy a mai
migrációt olyan irányított inváziónak tartom, amellyel főleg európai, nemzeti és
keresztény identitásokat akarnak mesterségesen és erőszakosan összekeverni, gyakorta
azzal ellenségességet valló etnikumokkal, kultúrákkal és vallásokkal. Ezt azért nem
tudom támogatni, mert kétségesnek látom a migránsok többségének elkötelezettségét a
befogadó országok közjavai és érdekei iránt.” (Vigyázó 2017)
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HIT GYÜLEKEZETE: NÉMETH SÁNDOR 2.

• Nem ért egyet azzal a “szinkretista irányzattal”, amelynek célja a
különböző vallási rendszerek közös nevezőre hozása ezzel integrálva
azokat egy egységes rendszerré. A zsidó-keresztény kinyilatkoztatás és
az iszlám tanításai közötti ellentétek olyan élesek, hogy azokat nem
lehet integrálni.

• Következmények tekintetében kiemeli: “Ha Magyarországra nézünk, ez
a demokrácia végét jelentené. Mi állam és egyház szétválasztásában
gondolkodunk, az iszlám számára ez ismeretlen. Növekedni fog az
antiszemitizmus, az anticionizmus.” (Balogh és Bukovics 2016)

2016 augusztus
Mandiner 

• Úgy gondolja, hogy ellentét és feszültség van a nemzetiség és a
globalizáció között, melyet a migrációs események felerősítettek és
kiéleztek.

• Ez az esemény politikai és vallási problémává nőtte ki magát azzal,
hogy nem lehet megkülönböztetni, hogy kik azok, akik ténylegesen
menekültek, kik a terroristák vagy kik akik gazdasági menekültek.

2016 szeptember
Kossuth Rádió

2016 augusztusában a Mandinernek adott nagyinterjút Németh Sándor. (Balogh és
Bukovics 2016)
Itt elmondja, hogy az iszlámmal kapcsolatos véleményének gyökere a múlt eseményeiből
táplálkoznak; a kereszténység és az iszlám közötti viszony 1500 éves történetéből. Nem
ért egyet azzal a “szinkretista irányzattal”, amelynek célja a különböző vallási rendszerek
közös nevezőre hozása ezzel integrálva azokat egy egységes rendszerré. A zsidó-
keresztény kinyilatkoztatás és az iszlám tanításai közötti ellentétek olyan élesek, hogy
azokat nem lehet integrálni.
Következmények tekintetében kiemeli: “Ha Magyarországra nézünk, ez a demokrácia
végét jelentené. Mi állam és egyház szétválasztásában gondolkodunk, az iszlám számára
ez ismeretlen. Növekedni fog az antiszemitizmus, az anticionizmus. Ezek az országok már
a második világháború előtt is meg voltak fertőzve a náci eszmékkel. Könyvkiadásuk
toplistáján a második világháború után is a Cion bölcseinek jegyzőkönyve, illetve Adolf
Hitler Mein Kampfja szerepelt. Növekedni fog a terrorveszély – rengeteget kell majd
költeni ennek ellensúlyozására.” (Balogh és Bukovics 2016)

A Kossuth Rádió készített interjút Németh Sándorral 2016 szeptemberében. (Kossuth
Rádió 2016) Itt kifejezetten a migrációs kérdésről szólt a beszélgetés. Itt elmondja, hogy
ellentét és feszültség van a nemzetiség és a globalizáció között, melyet a migrációs
események felerősítettek és kiéleztek. Elmondja, hogy mielőtt “ellenőrizetlen tömeget”
hívtak be Európába, azon az állásponton volt a Hit Gyülekezete, hogy a háború elől
menekült polgárainknak és embertársainknak segíteni kell. Ez az esemény politikai és
vallási problémává nőtte ki magát azzal, hogy nem lehet megkülönböztetni, hogy kik
azok, akik ténylegesen menekültek, kik a terroristák vagy kik akik gazdasági menekültek.
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Nem lehet elkülöníteni a menekültek belső motivációit. Elmondja, hogy az Európába
érkező tömegek egyre komolyabb problémákat, kihívásokat fognak jelenteni a befogadó
országok számára. Véleménye szerint a nyugati politikus felelőtlensége az okozója, ami
miatt Európába most “elégedetlen néptömegek” érkeznek.
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MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG: 
IVÁNYI GÁBOR

• „Minden értelmes és tisztességes
ember a menekültek ésszerű
keretek közti befogadása mellett
érvel.” (Velkei 2016b)

• Úgy gondolja jobb lenne a
problémát helyben kezelni,
azonban, ha ez reálisan
megvalósítható lenne, nem
hagynák el ennyien a hazájukat.

• Hivatalos közleménye.

2016 novemberében készített interjút a Magyar Nemzet Iványi Gáborral. (Velkei 2016b)
Itt a menekültkérdéssel kapcsolatban így fogalmazott. “Minden értelmes és tisztességes
ember a menekültek ésszerű keretek közti befogadása mellett érvel. Senki sem
gondolhatja, hogy mindenkit válogatás és ellenőrzés nélkül, az adott ország teherbíró
képességét meghaladó módon kellene befogadni. De a teljes elzárkózás, a menekülők
kriminalizálása bűn. Igen, Jézus szavait [jövevény voltam, és befogadtatok engem] úgy
kell értelmeznünk, hogy a menedékkérőnek meg kell nyitnunk a határainkat, az
otthonainkat.” (Velkei 2016b)
Emellett a kérdésre válaszolva, hogy valóban jobb lenne a problémát helyben kezelni,
azonban, ha ez reálisan megvalósítható lenne, nem hagynák el ennyien a hazájukat.
Kiemeli, hogy ezeket az embereket megértéssel és irgalmassággal kell kezelni. Emellett
hangsúlyozza, hogy mélyen egyetért Ferenc pápa szegényekkel és menekültekkel
kapcsolatos kijelentéseivel és tetteivel. Azokat pedig, akik bírálják és gúnyolják őt ezért,
képmutató pogányoknak nevezi.

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség hivatalosan akkor szólalt fel a kérdésben, 
amikor 2017 júniusában kiadott egy közleményt a menekültkérdéssel kapcsolatban. A 
közlemény így hangzik:
“Nyilatkozat menekült ügyben - Iványi Gábor

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében köszönöm Beer 
Miklós és Fabiny Tamás püspököknek a menekültek ügyében tett egyértelmű 
tisztességes megszólalását. A háborúk és a gazdasági gondok okozta szenvedés 
tapasztalata az emberi sors elhagyhatatlan része. Ma a népek egyik, holnap talán a másik 
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fele kényszerül felmutatni, vagy elfogadni a szolidaritás isteni értékeit. A magunk részéről 
csatlakozunk a püspökök felhívásához. Mi is támogattuk és a jövőben is támogatni 
kívánjuk menedéket kereső embertársainkat. 
Híveinket és azokat, akihez hangunk elér, ugyancsak erre biztatunk.

Iványi Gábor,
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

Budapest, 2017. június 21.” (Wesley János Lelkészképző Iskola 2017)
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Vesse össze pár mondatban az evangélikus és a 
református álláspontot! 

2. Miben változott az előző időszakhoz képest 
Köves Slomó és Heisler András álláspontja?

3. Hogyan viszonyulnak az iszlám közösségek a 
terrorizmushoz Bolek Zoltán elmondása alapján?

4. Milyen kérést fogalmaz meg Sulok Zoltán 
Szabolcs honfitársai felé?

5. Hogyan látja Németh Sándor a zsidó-keresztény 
és az iszlám tanítás viszonyát?

6. Foglalja össze a MET álláspontját 2-3 
mondatban!
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