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Megkérdeztük olvasóinkat

Sokszor elhangzik mostanában, hogy 
a kereszténység kisebbségi vallássá 
válhat Európában, valamint az is, hogy 
a magyarság kisebbségnek tekinthető 
a nagyobb népek tengerében. A kisebb-
ség-többség kapcsolata a leggyakrab-
ban ellentmondásos és viszonylagos, a 
viszonyítások pedig az egyre kisebb fe-
lé haladva mindig fokozhatók: a kisebb-
ségeknek is lehetnek további kisebbsé-
gei. Ha ebből a távlatból nézzük, több-
szörösen kisebbséginek tekinthető az 
Erdélyben és Magyarországon össze-
sen körülbelül 70 ezer lelket számláló 
unitárius közösség. És bár kevesebb hí-
vet számlál, mint nagyobb történelmi 
egyházaink, bárki számára nyilvánva-
ló lehet, hogy immár 450 éve deklarált 
fő értékei korszakosak és máig ható je-
lentőségűek.

A felekezeti türelem hirdetését és 
megélését zászlajára tűző egyház 450. 
jubileumát ünnepli a hétvégén, amikor 
egy évig tartó, összerdélyi, felekeze-
ti korlátok nélküli rendezvénysorozatot 

indít, ugyanis 1568. január 6. és 13. kö-
zött tartották a leghíresebb tordai or-
szággyűlést. Ekkor hirdették ki – Eu-
rópában elsőként – a vallásszabadsá-
got, amely egyébként tavalytól hivata-
losan is erdélyi magyar értéknek, azaz 
transzilvanikumnak számít. A négy val-
lás – a katolikus, az evangélikus, a re-
formátus és az unitárius – szabadsá-
gát és egyenjogúságát kimondó or-
szággyűlés révén Erdély a béke szigete 
lett a 16. század vallásháborúkban égő 
Európájában. Büszkeségre adhat okot, 
hogy éppen erdélyi születésű a vallás-
szabadság alappillérén nyugvó, az em-
ber-Jézus példájának követését az élet 
feltétlen tiszteletét hirdető hitvallás, az 
egyetemes eszme. Amelynek olyan sze-
mélyiségek voltak a követői – többen 
személyes döntés alapján – mint pél-
dául Ralph Waldo Emerson, a 19. század 
egyik legnagyobb amerikai gondolko-
dója, Bölöni Farkas Sándor író, művelő-
désszervező, Brassai Sámuel, az erdé-
lyi polihisztor, a legnagyobb székelynek 

nevezett Orbán Balázs, vagy a huszadik 
század talán világszerte legismertebb 
magyarja, Bartók Béla.

Érdemes elgondolkozni azon, hogy a 
majd fél évezreddel ezelőtti országgyű-
lésnek a tolerancia és lelkiismereti sza-
badság érvényesülését hirdető üzene-
te mennyire örökérvényű, ma is ható 
nemcsak Erdélyben, de bárhol a nagy-
világban. Bár sokszor érezhetjük úgy, 
hogy a gyakorta használt és zászlók-
ra tűzött nagy szavak időről időre ki-
ürülnek, közhelyekké vagy szólamokká 
degradálódnak, sőt egymás ellen for-
dulhatnak, a vallási különbözőségek 
iránti nyitottságot valószínűleg nem le-
het elkoptatni és mindig szükség lesz 
rá. Éppúgy, mint az unitáriusok többi 
kulcsfontosságú értékére: a lelkiisme-
reti szabadság tiszteletére, a nemze-
ti és társadalmi felelősségvállalásra. És 
innen nézve egy többszörösen kisebb-
ségi közösség hitelvi alapgondolata je-
gyében harmóniát lehetne teremteni 
bárhol a nagyvilágon.

Harmóniateremtő vallásszabadság

Megoszlanak a vélemé-
nyek a kérdés kapcsán: a 
szelvénybeküldők zöme 

úgy véli, testi fenyítéssel semmit 
sem lehet elérni. Kevesebben 
ugyan, de vannak, akik azt gon-
dolják, nem árt egy-két pofon.

Akad, aki arról számol be, 
hogy régebb az iskolákban sem 
volt ritka a körmös, pofon, fül-
húzás, tenyeres. Hogy mennyi-
re volt hatékony módszer, erről 
is olvashatunk a szelvényeken.

Nincs helye fenyítésnek

Idézettel válaszol egy olva-
sónk a kérdésre: „Jó szóval ok-
tasd, játszani is engedd… – egy-
általán nincs helye a testi fenyí-
tésnek a gyermeknevelésben” 
– írja. Természetesen többen is 
ugyanígy gondolják. „Egyáltalán 
nem helyeslem a testi fenyítést. 
Szép szóval többre lehet men-
ni”; „Nem vagyok a híve, mindent 
meg lehet és meg kell beszélni a 
gyermekkel, lehet a gyermek-
nek is igaza”; „Nem szabad verni 
a gyermeket, szép szóval több-
re lehet jutni, engem sem vertek 
soha”; „Semmit sem lehet elérni 
vele”; „Nincs helye”; „Szép szó-
val, neveléssel többet lehet el-
érni”; „Aki a jó szóból nem ért, 
azt veréssel sem lehet nevelni. 
Amit a gyermek lát a családban, 
azt viszi tovább. Verekedő csa-
ládból származó gyermekek fel-
nőve verik a saját gyermekeiket 
is.” Néhány válaszadó szerint ha 
más mód nincs, inkább büntetni 
kell a gyermeket: „Veréssel gyer-
meket nevelni nem lehet. Inkább 
büntetni kell, egy időre el kell til-
tani a kedvenc szórakozásától, 
vagy játékától”; „Fenyítés nélkül 
is lehet gyereket nevelni, szép 
szóval, odafigyeléssel”; „Szerin-
tem odafigyeléssel, türelemmel, 
empátiával elkerülhető lenne”; 
„Ha idejében megkezdte a szü-
lő a nevelést szép szóval, akkor 
nem lesz szükség testi fenyítés-
re”; „Hát a gyermeknek szép be-
széd kell, szépen kell bánni ve-
le, megértő kell lenni vele” – ol-
vashatók a vélemények. A fenti 
válaszolók között akadnak szép 
számban férfiak is, akik a testi 
fenyítést egyáltalán nem tartják 

célravezetőnek. Egy olvasónk ta-
pasztalatát osztotta meg: „Mi két 
gyereket felneveltünk már kö-
zépkorúak, de soha nem kellett 
testi fenyítést alkalmaznunk. 
Nem is tartom helyesnek. Meg 
lehet büntetni esetleg a gyer-
meket, de az én véleményem 
az, hogy szép szóval, türelme-
sen magyarázva el, hogy mi a jó 
és mi a rossz, többet lehet elér-
ni”; „Nincs helye, jobb szép szó-
val megbeszélni a dolgokat, mint 
megverni a gyermeket.”

A testi fenyítés erőszakot szül

„Testi fenyítéssel nem érsz el 
semmit, csak gyűlöletet, ám a 
beszélgetés, esetleg a tévéné-
zéstől való eltiltás eredményes 
lehet”; „Ha kicsi korban fizika-
ilag bántalmazzák a gyerme-
ket, sérül a lelke, s nagyobb ko-
rában ő is bántani fog másokat, 
vagy erőszakos lesz, és megve-
ri a saját gyermekeit, s feleségét. 
Van erre példa, nem is kell mesz-
sze menni”; „A testi fenyítéssel 

csak rosszabbat érsz el. Agresz-
szívebbek, durvábbak lesznek a 
gyermekek. A szép szó minden-
nél többet ér ezesetben” – olvas-
ható a vélemények között. Van, 
aki szerint a jelenlegi oktatás-
ban dolgozóknak így nehezebb: 
„Nincsen helye, de amit az isko-
lában a tanulók véghezvisznek, 
arról a tanárok könyvet tudná-
nak írni.”

Egy-két pofon nem árt

Akad olvasó, aki szerint, bár 
nem híve a fizikai bántalmazás-
nak, ha már nincs más megol-
dás, alkalmazni kell a testi fe-
nyítést. „Szerintem ezt kerülni 
kell, de nagyon súlyos esetben, 
ha élete során kap két pofont va-
laki, abba még nem hal bele.” 
Többen is úgy vélik, hogy régebb 
az iskolai testi fenyítés eredmé-
nyes volt: „A gyermeknevelés-
ben mindig volt testi fenyítés, és 
kellene ma is. Nem ütötte agyon 
gyermekét egy szülő sem, egy-
két nyaklevest, tenyerest vagy 

körmöst kapott az iskolában, 
vagy térdeltették, esetleg eltil-
tották, de ezek nem nagy ügyek. 
A legegyszerűbb a szidás volt”; 
„Most már nem nagyon használ-
ják, de régebb még az iskolában 
is volt ilyen”; „Helyet kell adni 
mérsékelt szinten, mivel vannak 
helyzetek, amikor szükség van 
rá”; „Kell egy kicsi pofon, nyak-
leves, mert nagyon elfajultak a 
fiatalok. Mi régebb a tanárok-
tól is kaptunk, és ha panaszkod-
tunk, otthon még ráadás is volt”; 
„Egy pofon, nádpálca, nadrág-
szíj – itt meg kell húzni a határt”; 
„Egy kis testi fenyítés nem ár-
tana, azzal nem okoznánk kárt 
a gyermekben, így nagyon elhi-
szik magukat, hogy őket bántani 
nem lehet, és ez nem vezet jóra”. 
Egyvalaki pedig így fogalmaz: 
„A Szentírásban olvastam, hogy 
az a jó szülő, aki nem veti meg a 
vesszőzést. Isten is, amikor ne-
veli az embert, gyakran meglá-
togatja testi és lelki megpróbál-
tatásokkal őt. Isten megsebzi az 
embert, de be is kötözi.”

A testi fenyítés nem célravezető a gyermeknevelésben – vélik olvasóink
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Ön szerint a gyermeknevelésben mennyire van helye a testi fenyítésnek?




