törvény változása. A család rombolása Nyugaton, homoszexuális házassági követelések,
abortusz, eutanázia. „Gyermeknélküli kultúra” Fukuyama és a zsidó-keresztény kultúra
nézőpontjából. Az értékek relativizálása, morális romlás. Kelet-Nyugat Európa konfliktusa,
középpontban a családról, nemekről való gondolkodás. Magyarországi törvényi változások,
családpolitika, keresztény kultúra védelme, férfi nő szövetségén alapuló házasság. Az új
Alkotmány szelleme és Nyugat reakciója. Magyarország fekete báránnyá válása. A liberális
plurális családmodell, és a 2000 éves keresztény kultúra szembenállása. Európa zsidókeresztény gyökerei, eredeti értékei és az ettől való eltávolodás következményei a családra,
gyerekvállalásra. A túlnépesedés és a gyermeknélküliség ellentmondásai, a migráció
következményei. Új bálványvallás születése, a morál nélküli liberális humanizmus. A
humanizmus nevében, a nemi kisebbségek istenítése, a hagyományos család szétrombolása.
Schiller Vera
A család megjelenése a görög irodalomban
A görög kultúrkörben, az irodalom és általában az írásbeli hagyomány szerint kisebb családok
– szülők és gyermekek – éltek együtt. Az apának teljhatalma volt a gyerek élete fölött, az
újszülöttet megszületése után felvette a családba, vagy kitétette. A vígjátékok és irodalmi
alkotások bővelkednek az olyan adatokban, hogy a kitett gyereket később mégis keresni kezdi
apja, tehát lehetőleg úgy teszi ki, hogy életben maradjon. (Ez alól a spártai családok képeztek
kivételt, ahol a közösség döntött a gyengének minősített fiúgyermekek kitételéről, nem az apa.)
A gyerekek házasságával kapcsolatos döntés az apát illette, nemcsak a lány, hanem a fiú felett
is. A feleség a férj hatáskörébe tartozott, de megillette a családja általi (apja, testvére) védelem
is. A feleség köteles volt hűséges lenni, a férj léphetett kapcsolatba hetérákkal, bár az irodalom
– a vígjáték irodalom – szerint ezt a feleségek nem nézték jó szemmel. Az előadás az írásbeli
hagyomány tükrében igyekszik ezeket a kapcsolódási pontokat bemutatni.
Schőner Alfréd
„…és a kör bezárult”
A témám: érintőlegesen önéletrajz jellegű. Kulcsszavai: Nagyapám Schőner Ferenc, akinek
családját Auschwitzban meggyilkolták, Apám, Schőner Ignác, akinek első feleségét és négy
gyerekét, valamint tíz testvérét is Auschwitzban gyilkolták meg. Lányom, Schőner Zsuzsa, aki
az érettségi után auschwitzi kegyeleti úton vettek részt. Az ottani traumatikus élmények
hatására alijázott Izraelbe. Jómagam a 60. évfordulón Auschwitzban jártam, belebetegedtem.
Két Izraelben született unokámban, akik a hadseregbe való bevonulás előtt szintén auschwitzi
kegyeleti úton vettek részt, érzelmek sokaságát váltotta ki.... és a kör bezárult...
Szabó Alexandra M.
A házasságkötés mint megküzdési stratégia Holokauszt túlélők számára
Kutatásom fő célja a munka- és koncentrációs táborokba elhurcolt Holokauszt túlélők
megküzdési (coping) stratégiáinak felmérése volt, melyek közül a legtipikusabb választás a
vészkorszak utáni élet újrakezdéséhez a családalapítás céljából történő házasodás volt. Az 1945
utáni zsidóság demográfiai mutatói egyértelműen kimutatják a házasságok számának kiugró
növekedését Magyarországon, mely szociológiai számokat kvalitatív kutatással egészítem ki.
Az USC Shoah Foundation adattárában található audiovizuális túlélő vallomásokból álló

