A Családtudományi Szövetség 2019. május 20-ai vezetői üléséről
Összegzés

Az összefoglalót készítették: Balásházy Imre és Csabai Tiborné Margit, valamint ellenőrizte
Tomka Ferenc.

Meghívottak:
A volt Családtudományi Platform (CSTP) és a Családtudományi Szövetség (CSTSZ) valamennyi tagja
és több érdeklődő
Megjelentek:
28 fő, köztük a Családtudományi Szövetség 5 tagú elnöksége
Helyszín:

Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar

I. Az előző találkozó óta eltelt események összefoglalása:










A Családtudományi Szövetséget (CSTSZ) bejegyezték a Törvényszéken. A CSTSZ
Alapszabályában megfogalmazott célok gyakorlatilag azonosak a Családtudományi Platform
(CSTP) Együttműködési Megállapodásában szereplő célokkal.
A CSTSZ-t a CSTP hat szervezete alapította, a többiek csatlakozzanak most. A csatlakozások
után a CSTP CSTSZ-é átalakulásának folyamata lezáródik. A CSTSZ Elnöksége öt tagú, az
elnök Csabai Tiborné Margit. Az Elnökség további tagjai: Balásházy Imre, Megyeri
Valéria, Nagy Péter és Surányi-Vadas Tímea.
A II. Tanulmánykötetünket két héten belül leadjuk az L’Harmattan Kiadónak.
A továbbiakban a szakmai munkára szeretnénk koncentrálni.
A folyóiratunk, az Európai Családtudományi Szemle, honlapja ecssz.eu. Ősszel reméljük
megjelenik az első idei szám, amelybe elsősorban az alábbi kis projektekben megvalósuló
munka eredményeit szándékozunk megjeleníteni, de várunk minden a témakörbe eső és az
értékrendünknek megfelelő tanulmányt mind magyar mind angol nyelven.
A feladatokat, a munkacsoportok munkáját egyelőre a lenti II. pontban felsorolt projektekre és
egy novemberi konferenciára fókuszáljuk. Ezek fő témája a családi értékek védelme, a
párkapcsolati kultúrára és családi életre nevelés.

II. Tervek:


Több helyről halljuk, hogy meleg szervezetek iskolákba tartanak „családi életre nevelést”
vagy annak megfelelő programokat. Sőt felsőoktatási kurzusok része az ilyen tanok és
tévtanok terjesztése. Többször keresztényekkel párbeszédet folytatni kívánó szervezetként
jelentkeznek. Azt is tudjuk, hogy más szervezetek meg szexedukáció címén tartanak
felvilágosító órákat iskolákban, ahol az ENSZ és számos nemzetközi szervezet által is
preferált biztonságos szexre nevelik a diákokat. Mindez arra inspirál minket, hogy
kidolgozzuk a családi életre nevelés alapvető értékrendjét, amit minél több tudományos adattal
igyekszünk alátámasztani és reméljük sikerül majd legitimmé tenni, amivel kivédhetők
lennének a gyermekekre és fiatalokra veszélyes tanok iskolákban történő terjesztése.
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November második hetére egy konferenciát szervezünk, amelynek fő témája így a
párkapcsolati és családi értékek megfogalmazása, védelme és terjesztése, azaz a párkapcsolati
kultúrára és családi életre nevelés lesz.
A NAT (Nemzeti alaptanterv) vonatkozó részeivel is feltétlenül érdemes foglalkoznunk, hogy
a belőle kimaradt családi életre nevelés megfelelő helyet, színvonalat és hangsúlyt kapjon
benne.

Volentics Vera felszólalt, hogy ő őszre egy idősügyi konferencia szervezését elkezdte. Farkas Péter
véleménye szerint ezt jobb lenne jövőre, például jövő tavasszal tartani, mert csak 2021-től lesz
nyugdíjreform.
Ilyen, CSTSZ szintű összejövetelt negyedévente tervezünk.
III. Induló projektek:
Kérjük jelentkezzetek az info@csaladtudomany.hu e-mail címen, hogy mely projektekben vennétek
részt.
1.

A jellegzetes párkapcsolati típusok legkülönbözőbb hatásaira vonatkozó külföldi és
hazai kutatási eredmények gyűjtése és rendszerezése.

A jellemző párkapcsolati formák (látogató kapcsolat, alkalmi kapcsolat, élettársi kapcsolat,
egyedülálló szülő, mozaik család, hagyományos család) egyénre, közösségre és az egész társadalomra
gyakorolt hatásaira vonatkozó – már meglévő – tudományos eredmények gyűjtése, rendszerezése és
feldolgozása, különös tekintettel a párkapcsolati előélet későbbi kapcsolatokra történő hatásainak
elemzése. Részletes metaanalízis készítése is indokolt. Az emberek túlnyomó része a különböző
párkapcsolati típusok késői (későbbi) hatásait nem, vagy rosszul ismeri. Ezenkívül a házasság és a
család intézményét számos támadás éri, amelynek hátterében nem a közjót szolgáló érdekek állnak.
Párkapcsolati típusok késői hatásai alatt itt például arra gondolunk, hogy a házasság esélyét, a
házasodás korát, a család stabilitását, a született gyermekek számát, egészségét stb., hogyan
befolyásolják a házasságot megelőző párkapcsolati típusok, attitűdök.
Ez pl. ahhoz kell, hogy sikerüljön elérnünk, hogy ha megfogalmazunk egy alapvető CSÉN (családi
életre nevelés) értékrendet, akkor azt minél szélesebb körben és minél sikeresebben terjeszthessük, sőt
a cél a legitimmé tétel kellene, hogy legyen. A legitimmé tétellel lehetne elérni, hogy csak az
taníthasson CSÉN-t, aki az alapvető értékrenddel egyetért.
A feladatot 4 részfeladatra bontjuk:
A) Az angol nyelvű irodalomban a témában talált anyagok összefoglalása, és megjelentetése,
amelyek elemzik a szexuális szabadosság hatását házasságra, egyénre és/vagy közösségeire.
B) Hasonlóan magyar nyelvű irodalmazás, amelynek része a KSH 2 ifjúságkutatásának
átvizsgálása. A feladat koordinátora: Csabai Tiborné Margit.
C) Régebbi felmérések elemzése.
D) Az előző 3 részfeladat alapján meta-analízis készítése.

2.

A család lebontásának történelmi elemzése, különösen a kulturális marxizmus, a
szexuális forradalom, a radikális feminizmus, az egyneműek házassága és a
genderelmélet vizsgálata a párkapcsolatok, a házasság és a család dimenziójában.
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3.

Esettanulmányok készítése, amelyek bemutatják a párkapcsolatok és a párkapcsolatokhoz
való hozzáállás jellemzőit. Ez leginkább felmérések és mélyinterjúk készítését és elemzését
jelenti. A projekt koordinátora: Horváth Júlia Borbála.

4.
A NAT (Nemzeti alaptanterv) családi életre neveléshez kapcsolódó részeinek
áttekintése és javasolt módosítások megfogalmazása.
2020. szeptemberében bevezetik az új NAT-ot. Most kell hatnunk rá, hogy a CSÉN a lehető
legmegfelelőbben kerüljön bele. Dr. Maruzsa Zoltán Viktor köznevelésért felelős helyettes államtitkár
felelős a NAT-ért. Meg kellene nézni a jelenlegi NAT vonatkozó részeit, majd építsük bele a CSÉN-t,
az értékek szintjén is és a konkrét tananyagba is. A jelenlegi NAT-ban sem a CSÉN, sem a család szó
nem szerepel, pedig a korábbi verzióban benne voltak.
Tomka Ferenc atya megemlítette, hogy az egyházi iskolákban is komoly gondok vannak a CSÉN
területén. Általában leadnak egy jó anyagot néhány órában, de Ferenc pápa is figyelmeztet, hogy a mai
fiataloknak ez nem elég, alaposan segíteni kell őket személyiségüknek, párkapcsolati képességeiknek
megfelelő és hosszas alakításában, majd a kérdéses témák részletes átbeszélésében. Fontos lenne,
felemelni a hangunkat a püspökségek felé is. (Bár ennek módját nagyon komolyan át kell gondolni és
elő kell készíteni)

5. Felnőttképzés/szülőképzés.
Tavaly Farkas Péter, Komlósi Piroska és Hada Zsuzsa vezetésével készült két anyag, azokat
kellene áttekinteni és továbbfejleszteni. E két anyagot, aki kéri, annak elküldjük, illetve aki e projektbe
jelentkezik természetesen megkapja.

6. A CSÉN témakörébe eső jó gyakorlatok összegyűjtése.
Az is lehetne egy megoldás, hogy a jó gyakorlatok vezetőit kérjük meg, hogy írjanak egy-egy pl. 2-3
oldalas összefoglalót. A végleges anyagot közölhetnénk is a folyóiratunkban (az ECSSZ-ben). A
témában Hortobágyi Ágnesék tartottak már összefoglaló konferenciát Máriabesenyőn.

7. Értékrend és életvitel modellek kidolgozása, ajánlások készítése.
Ennek első része az értékrendünk megfogalmazása.

8. Fordítások.
Az eredményeket főként a folyóiratunkban (Európai Családtudományi Szemle) szeretnénk publikálni,
az ideális az lenne, ha magyarul is és angolul is. Számos anyag vár arra, hogy angolra vagy magyarra
fordítsuk.

9. Convention on the rights of the family (Egyezmény a család jogairól) anyag fejlesztése.
A lengyel Ordo Iuris Intézet munkatársai készítették ezen egyezményt, főként abból a célból, hogy az
Isztanbuli Egyezménynek legyen egy keresztény értékrendnek megfelelő párja. (Az Isztanbuli
Egyezmény az Európa Tanács Egyezménye a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és
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felszámolásáról, 2011-től). A lengyelek kérték, hogy a munkába folyunk be mi is. Néhány
javaslatunkat már be is építették az Egyezmény szövegébe.

10. Egyéb megközelítések, pl. antropológiai (Unwin: Sex and Culture), etikai, teológiai.

11. A témakörben numerikus modellek készítése.

12. Titkárság bővítése.
Segítséget kérünk, hogy legyen egy stabil titkárságunk, akik segítik az elnökség és a
projektkoordinátorok munkáját.

13. Őszi konferencia szervezése.
Egyelőre csak körvonalazódik e konferencia témája és szerkezete. A szervezés sok munkát igényel,
aki ebben részt tud venni, kérjük jelezze az info@csaladtudomany.hu e-mail címen.

14. A szabados szexualitást természetesnek vagy követendőnek bemutató média
megjelenések, valamint a pornó hatásainak elemzése és korlátozása.

Egyelőre munkacsoportok helyett, a fent listázott induló projektekbe jelentkezzetek kérjük az
info@csaladtudomany.hu e-mail címen. Természetesen lehet egyszerre több projektbe is
jelentkezni.
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