
 
1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 
 
Válassza ki a helyes megoldást! 
 
 
1. Είναι επαρκή τα δηµοσιονοµικά µέτρα ώστε να ... ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος. 

A. επιτεθεί B. επιτευχθεί 
C. επιστραφεί D. επιτυγχάνει 

 
2. Οι αδερφοί µου είναι πιο ... από την ... αδερφή µου. 

A. πεισµατάρηδες ... τεµπέλα B. ζηλιάρες ... γκρινιάρη 
C. τεµπέληδες ... παραπονιάρη D. τσιγκούνηδες ... πεισµατάρικα 

 
3. ... την κάθετη πτώση του βιωτικού επιπέδου, πρέπει να γίνουν σοβαρά µέτρα. 

A. ∆εδοµένο B. ∆εδοµένου 
C. Με δεδοµένο D. Με δεδοµένη 

 
4. Μπρος ... τι είναι ο πόνος! 

A. στα κάλλη B. στα καλά 
C. στο κάλλος D. στους καλούς 

 
5. Η γιαγιά µου είναι ... . 

A. συνταξιούχος B. Έλληνας υπήκοος 
C. σε ενδιαφέρον D. ογδόντα τρία ετών 

 
6. Το έργο είναι αφιερωµένο σε ... µένουν µακριά από την πατρίδα τους. 

A. όσους αυτούς που B. όσους αυτούς 
C. όσους D. όλους όσους 

 
7. ∆εν είναι το ίδιο να κάνεις κάτι κακό ... σου. 

A. εν γνώση ή εν αγνεία B. εν γνώση ή εν αγνοία 
C. εν γνώσει ή εν αγνοεί D. εν γνώσει ή εν αγνοία 

 
8. Όπως λέει η παροιµία: σπεύδε ... ! 

A. βράδυ B. βραδιά 
C. βραδινός D. βραδέως 

 
9. Η είδηση αυτή για τις εφηµερίδες δεν ... . 

A. θεωρήθηκε άξιος για αναφορά B. κρίθηκε άξιος αναφοράς 
C. κρίθηκε άξιο για αναφορά D. κρίθηκε άξια αναφοράς 

 
10. Παρά τα οικονοµικά προβλήµατα η εκκλησία ... πολλές προσπάθειες να επισκευάσει 
ναούς. 

A. κατέβαλε B. προσέβαλε 
C. κατέλαβε D. κατάλαβε 

 
11. Τα κουνούπια έκαναν την εµφάνιση τους, ... βρισκόµαστε στις αρχές Απριλίου. 

A. παρά που ότι B. παρά που 
C. παρά το ό,τι D. παρά το ότι 

 
12. ... προσοχή στην χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο εξωτερικό! 

A. Συνιστάται B. Συνίσταται 
C. Συµβουλεύεται D. Είναι αναγκαίο 

 



 
13. Μου είπαν ότι ... πωλείται και στα φαρµακεία. 

A. σωµατικό διάλειµµα B. στοµατικό διάλειµµα 
C. σωµατικό διάλυµα D. στοµατικό διάλυµα 

 
14. Σκεφτόµαστε να πάµε εκδροµή ... . 

A. την ανήµερα της Πρωτοχρονιάς B. την ηµέρα το Πάσχα 
C. ανήµερα το Πάσχα D. ανήµερα την Πάσχα 

 
15. Ο Ολυµπιακός είναι ... ποδοσφαιρικές οµάδες της Ελλάδας. 

A. µία από τις πλέον δηµοφιλείς B. µία από τις πιο δηµοφιλέστατες 
C. µία από τις πιο δηµοφιλές D. µία από τις δηµοφιλή 

 
16. Όλα τα προϊόντα ... σε Φ.Π.Α. 

A. υπόκειται B. υπόκεινται 
C. έγκειται D. έγκεινται 

 
17. ∆εν ξέρεις τίποτα για την ιστορία της Ελλάδας ... . 

A. επί Βενιζέλου B. επί της Βενιζέλου 
C. επί Βενιζέλο D. κατά Βενιζέλου 

 
18. Το σύνολο του περιεχοµένου του έργου, ... κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείµενο 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

A. µαζί µε B. µε 
C. συµπεριλαµβανόµενα D. συµπεριλαµβανοµένων 

 
19. Το ∆ηµόσιο ... διπλά από τις συναλλαγές στο ΧΑΑ. 

A. ωφελεί B. ωφελείται 
C. οφείλει D. οφείλεται 

 
20. ∆εν χρειάζεται να πληρώσω γιατί έχω κάρτα ... . 

A. ελευθέρου εισόδου B. ελεύθερου εισόδου 
C. ελεύθερου εισόδους D. ελευθέρας εισόδου 

 
21. Υπάρχουν και βαγόνια ... καπνιστών; 

A. µη B. µην 
C. δε D. δεν 

 
22. ... το δρόµο, έλεγξα δεξιά και αριστερά. 

A. Πριν θα περνούσα B. Πρώτου πέρασα 
C. Προτού πέρασα D. Προτού περάσω 

 
23. Σε είδα στο λεωφορείο. ... . 

A. Μου φάνηκες στενοχωρηµένο B. Έδειχνες σαν στενοχωρηµένα 
C. Έδειχνες στενοχωρηµένος D. Έδειξες στενοχωρηµένος 

 
24. Οι αρχαίοι είπαν: «Νους ... εν σώµατι ... ». 

A. υγιείς ... υγιεί B. υγιείς ... υγιείς 
C. υγιεί ... υγιής D. υγιής ... υγιεί 

 
25. Τι θα ... αν η Ελλάδα θα ... από το Ευρώ. 

A. συνέβη ... αποχωρούσε B. συνέβη ... υποχωρούσε 
C. συµβεί ... αποχωρεί D. συνέβαινε ... αποχωρούσε 

 



 
26. Οι διαπραγµατεύσεις πρέπει να ολοκληρωθούν ... . 

A. τα ταχύτερα δυνατόν B. το ταχύτερο δυνατό 
C. οι ταχύτερες δυνατές D. το ταχύτατο 

 
27. Πρόστιµα σε 28 επιχειρήσεις ... το Υπουργείο Οικονοµίας. 

A. πρόβαλε B. πρόλαβε 
C. επέβαλε D. κατέλαβε 

 
28. Η αστυνοµία ... . 

A. έκανε κατάθεση του φορτηγού B. έκανε κατάσχεση του υπολογιστή 
C. κατασχέθηκε τα έγγραφα D. κατασχέθηκε των εγγράφων 

 
29. Οι παράνοµοι µετανάστες ... πρόσβασης στο σύστηµα υγείας. 

A. στερούν της δυνατότητας B. στερεώνουν τη δυνατότητα 
C. στερούνται δυνατότητας D. στερούνται εκ δυνατότητας 

 
30. Το φάρµακο ... , αλλά δεν αποσύρεται. 

A. δεν εξακολουθεί να διαφηµιστεί B. συνεχίζεται να µην διαφηµιστεί 
C. παύει να διαφηµιστεί D. παύει να διαφηµίζεται 

 
31. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να πάρω άδεια ... αποδοχών; 

A. άνευ B. χωρίς 
C. εκτός D. δίχως 

 
32. Ο δράστης καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 χρόνων µε ... . 

A. επιστολή B. καταστολή 
C. αναστολή D. αποστολή 

 
33. Θα φύγουµε µεθαύριο ... συµβεί κάτι απρόοπτο. 

A. εκτός να B. εφόσον να 
C. αντί αν D. εκτός αν 

 
34. Μερικές φορές οι γονείς µου µε κοιτάνε ... από το διάστηµα. 

A. και λες έπεσα B. και λες έπεφτα 
C. λες και έπεσα D. λες και έπεφτα 

 
35. Η Μαρία ... µε τον άντρα τής φίλης της. 

A. το ‘σκασε B. το σκάσε 
C. τα έσκασε D. τ’ έσκασε 

 
36. Ο Βασίλης ... . 

A. βάζει ωραίες κεφαλιές B. παίζει καλό µπάσκετ 
C. προβαίνει διάφορες δηλώσεις D. κάνει εξάσκηση αγγλικά 

 
37. Περί ... πρόκειται; Για τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις µιλάτε; 

A. τι B. τίνες 
C. τινές D. τίνος 

 
38. Είναι απαραίτητο να δοθεί λύση ... στο κυπριακό που είναι ένα από ... προβλήµατα της 
Ευρώπης. 

A. επειγόντως ... τα µείζονα B. επείγοντος ... τα µείζονα 
C. επείγουσα ... µείζονα  D. επείγουσα ... τα ελάχιστα 

 



 
39. Ηλεκτροπληξία ... ένα δεκάχρονο κοριτσάκι όταν άγγιξε µηχάνηµα ΑΤΜ. 

A. υπέστη B. υφίστατο 
C. πέρασε D. πάθαινε 

 
40. Βρήκα ... στο µπάνιο. ∆υστυχώς κατάφερε να ξεφύγει. 

A. µία κατσαρόλα B. µία κατσαρίδα 
C. ένα κατσαβίδι D. ένα καλαµπόκι 

 
41. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ... Ανατολή. 

A. Από B. Εγγύς 
C. Άπω D. Μακριά 

 
42. Πρέπει να διεκδικήσουµε ... πιθανότητες νίκης. 

A. τις όποιες B. τις οποίες 
C. οποίες D. όλες 

 
43. Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά ... υγεία. 

A. την B. στην 
C. για την D. επί την 

 
44. Ο Μέγας Αλέξανδρος ... µεγάλος στρατηλάτης. 

A. υπήρχε B. υπήρξε 
C. είχε D. στεκόταν 

 
45. Τι ώρα θα φτάσουµε ... ; 

A. στο Πόρο B. στο Πόρος 
C. στον Πόρο D. στην Πόρο 

 
46. Η αστυνοµία ... ανάκριση των δραστών. 

A. προβεί B. προέβη στην 
C. προέβη D. προχώρησε 

 
47. Αναλαµβάνουµε ... φύσεως ξυλουργικές εργασίες. 

A. όλης B. καθεµιάς 
C. οποίας D. πάσης 

 
48. Η διαπραγµάτευση έγινε κεκλεισµένων ... . 

A. των θυρών B. των παραθύρων 
C. των πόρτων D. της πόρτας 

 
49. Τόσο ... πιανίστας, όσο και ... τσεµπαλίστας, έδωσε εκατοντάδες ρεσιτάλ. 

A. ως ... όπως B. ως ... ως 
C. όπως ... όπως D. σαν ... όπως 

 
50. 
- Πού είναι ο Κώστας; 
- ... έρχεται. 

A. όπου και αν B. όπου να ’ναι 
C. κάπου και να D. πάει και να ’ναι 

 



 
2. Közvetítés magyarról idegen nyelvre Maximális pontszám: 20 
 
Foglalja össze az alábbi szöveget idegen nyelven, kb. fele terjedelemben úgy, hogy 
összefüggő szöveget hozzon létre! 
 
 
Ön egy nemzetközi gyermekmentő szolgálat munkatársaként időnként azt a feladatot 
kapja, hogy a különböző országokban élő gyermekek sorsával foglalkozó ismertetők, 
tanulmányok legfőbb információit foglalja össze idegen nyelven. 
 
 

Fellépés a gyermekmunka ellen 
 

Akár két év börtönre is számíthat ezentúl Indiában az a munkaadó, aki 14 év alatti 
gyereket dolgoztat háztartási, éttermi alkalmazottként, utcai árusként. A világ egyik 
legdinamikusabban fejlődő országában súlyos gond a gyerekmunka. Az 1 milliárd lakosú 
Indiában dolgozik ugyanis a világon a legtöbb gyermek: 12,6 milliót tartanak nyilván, egyes 
becslések azonban 60-115 millió közé teszik számukat. Azonban a gyerekmunka ellen 
folytatott harc kilátástalan, a gyerekmunka számos indiai család számára szinte az egyetlen 
bevételi forrás. 

Csakhogy a gyerekmunka csapda: nem segít kitörni a szegénységből, sőt éppen hogy 
újratermeli azt. A fejlődő országokban családok százezrei kerülnek olyan eladósodott 
helyzetbe, hogy gyermekeiket – sokszor már 5-6 évesen – ültetvényekre, gyárakba vagy 
tehetősebb családok otthonaiba küldik dolgozni. A megnőtt munkaerő-kínálat azonban 
lenyomja a béreket, és továbbra is arra kényszeríti a szülőket, hogy a gyerekeket iskola helyett 
munkába adják. 

Az olcsó gyerekmunka a technológiai fejlesztést is gátolja. Szakértők is figyelmeztetnek 
erre, és számtalan felmérés is ezt támasztja alá. Minden újítás, mely kíméli a munkavállalót, 
anyagi ráfordítást igényel a vállalat részéről. A munkaadónak azonban nem éri meg a 
gépesítés, a kevésbé munkaigényes eljárásokba való befektetés. 

A gyerekmunkások 70 százaléka a mezőgazdaságban dolgozik, jóval kiszolgáltatottabb 
körülmények között, mint az iparban. Elsősorban India, Pakisztán és Nepál azok az élenjáró 
országok, ahol százezrével robotolnak a gyerekek a teaültetvényeken. A farmokon a gyerekek 
gyakran védőfelszerelés, maszk és kesztyű nélkül dolgoznak vegyszerek és gépek között. 
Néhány ázsiai és latin-amerikai országban például arra használják a gyerekmunkást, hogy 
zászlókkal jelezze a permetező repülőgépeknek a befújandó területet. 

A fejlődő világ kis-és közepes vállalatai is szívesen alkalmaznak kiskorúakat. Sokszor 
az olcsóbb, védtelenebb, engedelmesebb és könnyebben elbocsátható munkaerő jelenti az 
ilyen cégek versenyképességét. Sok fejlődő ország vezetője tisztában van a helyzettel, de 
ragaszkodik az olcsó munkaerőhöz. Így ezekben az országokban szinte lehetetlen átfogó 
szabályozást bevezetni. 
 

HVG 
 
 

1. Milyen súlyos társadalmi gond nyomasztja Indiát? 

2. Miért hat ellentmondásosan a munkaerő piacra a gyerekmunka? 

3. Hogyan befolyásolja a technológiai újítások bevezetését a gyerekmunka? 

4. Mi jellemzi a mezőgazdaságban dolgozó gyerekmunkások munkakörülményeit? 

5. Mi motiválja a kis- és közepes vállalatokat gyerekmunkások foglalkoztatására? 
 



 
3. Közvetítés idegen nyelvről magyarra Maximális pontszám: 20 
 
Fordítsa le az alábbi szöveget! 
 
 
Τα σπίτια που κοστίζουν κάτω από 2.000 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, αναζητούν εναγωνίως 
χιλιάδες υποψήφιοι αγοραστές, καθώς βλέπουν ότι δύσκολα οι τιµές των ακινήτων θα 
υποχωρήσουν σηµαντικά. Οι νεόδµητες κατοικίες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
πωλούνται πανάκριβα, έστω κι αν από το καλοκαίρι του 2008 σύµφωνα µε την Τράπεζα της 
Ελλάδας, καταγράφεται µέση πτώση τιµών της τάξης του 5%. Για ένα ακίνητο το οποίο 
κοστίζει 2.500 ευρώ/τ.µ. η πτώση κατά 5%-8% σηµαίνει ότι θα πουληθεί φθηνότερο κατά 
150 - 200 ευρώ/τ.µ. ∆ηλαδή διαµέρισµα 100 τ.µ. από 250.000 ευρώ κοστίζει σήµερα 230.000 
ευρώ, ποσό που ακόµη κρίνεται υπερβολικό για τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα. 
 
Η µεγάλη µάζα των υποψήφιων αγοραστών αναζητά σπίτι 80-120 τ.µ. µε τιµή που να µην 
ξεπερνά τα 200-220 χιλιάδες ευρώ, κάτι που καθιστά δύσκολη την αναζήτηση, αφού οι 
ευκαιρίες είναι, προς το παρόν, καλά κρυµµένες. Σε κάθε περίπτωση, τα πιο δηµοφιλή 
νεόδµητα σπίτια είναι και φέτος αυτά που κοστίζουν µέχρι 2.000 ευρώ/τ.µ. ή τουλάχιστον 
αυτά που δεν ξεφεύγουν πολύ πάνω από το ψυχολογικό φράγµα των 200.000 ευρώ. 
 
Πάντως, όσοι σκέφτονται να αγοράσουν τώρα σπίτι θα πρέπει να γνωρίζουν δύο πράγµατα: 
 
Πρώτον, υπάρχουν ευκαιρίες αρκεί κάποιος να ψάξει καλά και να διαπραγµατευτεί γερά. 
Σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς, αρκετοί εργολάβοι είναι πρόθυµοι να ρίξουν νερό στα 
κρασί τους και να «ξεφορτωθούν» το στοκ που διαθέτουν. 
 
∆εύτερον, οι αρχικές τιµές, δηλαδή αυτές στις αγγελίες δεν έχουν καµιά σχέση µε τις τελικές. 
Κάποιοι πωλητές µπορούν να κάνουν έκπτωση έως και 20%. Οσο πιο µεγάλη είναι η αξία 
του σπιτιού και όσο πιο πολύ χρόνο είναι απούλητο τόσο ανεβαίνει και η τελική έκπτωση. 
 

Forrás: www.imerisia.gr 
 



 
4. Irányított fogalmazás Maximális pontszám: 20 
 
Írja le gondolatait idegen nyelven az egyik témáról úgy, hogy minden irányítási 
szempontra térjen ki! 
(Az irányítási szempontok sorrendjét nem kell betartania.) Fontos, hogy összefüggő szöveget 
hozzon létre. 
Levél esetén tartsa be annak formai előírásait (dátum, megszólítás, üdvözlő formula, 
aláírás)! 
 
Terjedelem: 22-25 sor 
 
Kérjük, hogy a feladat megoldása során – a titkos adatkezelés érdekében – ne használja saját adatait! 
 
 
I. 
 
Külföldi barátja levelében megdicséri Önt a nyelvtudásáért, és mindjárt el is panaszolja, 
hogy neki bizony kínszenvedés a nyelvtanulás. Képtelen bemagolni a szavakat, a 
nyelvtanról nem is beszélve. 
Válaszlevelében 
 

a) reagáljon a dicséretre; 

b) utaljon barátja önkritikus megjegyzésére; 

c) bíztassa barátját, hogy ne adja fel a dolgot; 

d) adjon néhány konkrét tippet vagy tanácsot, amelyek Önnél beváltak a nyelvtanulás 
során; 

e) hívja fel figyelmét a valódi (vagyis nem tanórai) kommunikáció jelentőségére a 
nyelvtanulásban (levelezés, internetes csevegés stb.). 

 
 

Vagy: 
 
 
II. 
 
Külföldi barátja képeslapot küldött Önnek egy távoli országból, ahol szabadságát 
töltötte. Kérdezi, Önnek mik a nyári tervei. 
Válaszlevelében 
 

a) köszönje meg a képeslapot, és kérjen részletesebb úti beszámolót, esetleg 
fényképeket is; 

b) barátja kérdésére reagálva írja le, hogy a nyári program egyelőre bizonytalan, mert 
Ön és partnere egészen ellentétes módon képzelik el a közös utazást; 

c) fogalmazza meg, Ön milyen nyaralást szeretne (úti cél, jármű, szállás, szabadidős 
programok, stb.); 

d) ismertesse partnere – alapvetően különböző – elképzeléseit; 

e) írja le, (Ön) mindenképpen ragaszkodik-e eredeti elképzeléséhez, vagy belemegy 
majd valamilyen kompromisszumba, és miért. 

 



 
5. Olvasott szöveg értése Maximális pontszám: 25 
 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a 
kérdésekre! 
 
 

Η επιστροφή του Θεού 
 
Στην πρώιµη µεταπολεµική περίοδο η εκκοσµίκευση αναπτυσσόταν µε ταχείς ρυθµούς. Σε 
όλες τις δυτικές κοινωνίες οι άδειες εκκλησίες, η γενικευµένη αδιαφορία για τα θεία και, πιο 
γενικά, η «αποµάγευση του κόσµου» (Weber) έδιναν την εντύπωση πως η καθοδική πορεία 
της θρησκευτικότητας δεν ήταν ανατρέψιµη. Τα πράγµατα όµως άλλαξαν σηµαντικά στη 
δεκαετία του ΄70, κυρίως µετά τον Μάη του 1968. Από τότε ως σήµερα βλέπουµε στις 
ανεπτυγµένες δυτικές κοινωνίες την αναβίωση του θρησκευτικού φαινοµένου. 
 
Η αναβίωση πήρε διάφορες µορφές. Ενας τρόπος διερεύνησης αυτής της νέας 
θρησκευτικότητας είναι να επικεντρωθούµε σε δύο βασικά κριτήρια: στο αν η αναβίωση 
λαµβάνει χώρο εντός ή εκτός των επίσηµων, κατεστηµένων εκκλησιών και αν η στροφή προς 
το θείο παίρνει µια συγκρητικά υβριδική µορφή ή όχι. 
 
Εκκλησία και κοινωνία 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, σαν αντίδραση στη ραγδαία εκκοσµίκευση, οι θρησκευτικές ελίτ αλλά 
και οι απλοί πιστοί αρχίζουν να δίνουν λιγότερο βάρος στη δογµατική και περισσότερο στη 
βιωµατική, υπαρξιακή διάσταση της πίστης. Στη λίγο- πολύ άµεση σχέση του πιστού µε το 
θείο. Το βίωµα, µέσω κυρίως της προσευχής, υπερισχύει της αποδοχής ενός αριθµού 
µεταφυσικών θέσεων, χριστολογικών και σωτηριολογικών. Επιπλέον, σε µια προσπάθεια 
άµβλυνσης της διαµάχης µεταξύ θρησκείας και επιστήµης, η ερµηνεία της Βίβλου γίνεται όχι 
πια µε κυριολεκτικό αλλά µε συµβολικό/µεταφορικό τρόπο. 
 
Μια δεύτερη στρατηγική των εκκλησιών είναι η στροφή προς τον κοινωνικό και πολιτικό 
χώρο. Η συντηρητική άποψη ότι η Εκκλησία πρέπει να ασχολείται µε τη σωτηρία της ψυχής 
και όχι µε τα εγκόσµια ανατρέπεται. Από τη δηµόσια αντίθεση προοδευτικών κληρικών στον 
θατσερισµό ως τη θεολογία της επανάστασης στη Λατινική Αµερική, αρχίζει να ωριµάζει η 
αντίληψη ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να στρέφει την πλάτη της στα κοινωνικά προβλήµατα 
της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. 
 
Θρησκευτικός συγκρητισµός 
 
Στον ενδοεκκλησιαστικό χώρο βλέπουµε µια τάση (κυρίως µεταξύ των απλών πιστών) 
συνδυασµού της χριστιανικής πίστης µε στοιχεία παρµένα από άλλες θρησκείες ή 
πνευµατικές πρακτικές. Σε αυτόν τον χώρο, στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες δυτικές κοινωνίες, 
το τυπικό παράδειγµα είναι το άτοµο που από τη µια µεριά εκκλησιάζεται κανονικά ενώ από 
την άλλη ασχολείται µε πρακτικές παρµένες από τον ινδουισµό, τον ταοϊσµό, τον σουφισµό, 
τον βουδιστικό διαλογισµό κτλ. Αυτού του είδους η υβριδική/συγκρητική θρησκευτικότητα 
µπορεί µεν να θεωρηθεί επιφανειακή αλλά συνάδει προς έναν µεταµοντέρνο λόγο και τρόπο 
ζωής όπου οι παραδοσιακοί κώδικες ατροφούν, ενώ στοιχεία από διάφορους πολιτισµούς 
συνυπάρχουν σε διάφορους συνδυασµούς προσφέροντας στο άτοµο µια µεγάλη γκάµα 
επιλογών. 
 



 
Μέσα στο πλαίσιο της ραγδαίας παγκοσµιοποίησης τα διάφορα θρησκευτικά πιστεύω 
έρχονται πιο κοντά το ένα στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο σχετικοποιούνται. Η ιδέα πως µια 
εκκλησία, µια θρησκευτική παράδοση, κατέχει το µονοπώλιο της αλήθειας παύει να είναι 
πιστευτή. Το άτοµο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει στοιχεία από διάφορες θρησκευτικές 
πρακτικές και δοξασίες. 
 
Ο πνευµατικός ταξιδιώτης 
 
Η υβριδικότητα εντείνεται βέβαια όταν η σύνδεση του εκκλησιαστικού µε το εξω-
εκκλησιαστικό καταργείται. Σε αυτή την περίπτωση το άτοµο αντιτίθεται σε κάθε 
εκκλησιαστικό κατεστηµένο- φιλελεύθερο, συντηρητικό ή φονταµενταλιστικό- αφού εξ 
ορισµού όλα τείνουν προς τη γραφειοκρατικοποίηση, τον δογµατισµό και τον αυταρχισµό. 
 
Είναι σε αυτή την περίπτωση βέβαια που η εξατοµίκευση και η ιδιωτικοποίηση του 
θρησκευτικού φαινοµένου παίρνει την πιο ακραία µορφή. Το άτοµο της ύστερης 
νεωτερικότητας παύει να είναι «πιστός» και µετατρέπεται σε «αναζητητή», σε ένα 
υποκείµενο δηλαδή που ψάχνει ακατάπαυστα, σε έναν αεί ταξιδιώτη που εξερευνά ένα 
πολυποίκιλο, απέραντο, ατελείωτο, πνευµατικό τοπίο. Είναι σε αυτό το σηµείο που το 
θρησκευτικό συναντά το θεραπευτικό. Στη λεγόµενη «Νew Αge» πνευµατικότητα, π.χ., η 
θρησκευτικότητα/πνευµατικότητα γίνεται µέσο για την «ανάπτυξη του εαυτού». Ετσι 
βουδιστικές πρακτικές διαλογισµού, π.χ., ξεκόβονται από τις θρησκευτικές καταβολές τους 
και µετατρέπονται σε απλές ασκήσεις για τη µείωση του στρες, για την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την καλυτέρευση των εργασιακών σχέσεων σε επιχειρήσεις, για την 
αποφυγή καρδιακών διαταραχών στα νοσοκοµεία κτλ. 
 

Forrás: To Vima, 2010. április 3. 
 
 

1. Milyen összefüggésben merül fel a cikkben M. Webernek a „világ 
varázstalanítása” gondolata? (4 pont) 

2. Az újfajta vallásosság vizsgálata milyen két szempont szerint történik? (4 pont) 

3. Mi jellemzi az egyház társadalmi és politikai szerepvállalását az utóbbi 
évtizedekben? (5 pont) 

4. Milyen változásokat idézett elő a globalizáció a vallásosság terén? (6 pont) 

5. Az ún. Új Kor (New Age) idejében a spiritualitás és vallásosság milyen 
kapcsolatba kerül a mindennapi életvezetéssel? (6 pont) 

 


