
Az Egyházi Közművelődési Egyesület kezdemé-
nyezésére ismét megrendezésre került egy konfe-
rencia, mégpedig a napjainkban mindenkit foglal-
koztató válsághelyzettel kapcsolatosan. A Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 
valamint a szolnoki Szent Imre Művelődési Ház is 
hozzájárult a szervezéshez és a lebonyolításhoz.

A Krízis, kultúra, konfesszió című konferenciá-
nak a szolnoki Belvárosi Plébánia fenntartásában 
működő Szent Imre Művelődési Ház adott helyet.

A házigazda Turai János plébános köszöntő 
szavait követően Szalay Ferenc, Szolnok Város pol-
gármestere megnyitójában tájékoztatást adott az 
egykor Kismoszkva vagy a bűnös városként emle-
getett település önkormányzatának a kultúrával és 
az egyházakkal való pozitív kapcsolatáról, a gyü-
mölcsöző együttműködésről.

A szervezők délelőttre inkább elméleti előadáso-
kat terveztek, délutánra pedig olyan intézmények 
szervezetek tevékenységének bemutatását, melyek 
a válságra nem keserű szájízzel, panaszkodással és 
siránkozással, hanem a kivezetéshez vezető, előre 
mutató megoldásokkal reagálnak.

Borbáth Erika rámutatott, hogy a válságot több-
nyire gazdasági vonatkozásaiban értjük, pedig 
van társadalmi, és – ami még ennél is fontosabb a 
konferencia résztvevői számára – kulturális vetüle-
te is. Hogy idáig jutottunk, abban szerepet játszik 
a globalizáció is, minek eredményeképpen sokan 
elvesztik kulturális identitásukat. Kultúraváltás fo-

lyamatát éljük. A tér kitágult, az egyén kapcsolatba 
kerül más kultúrákkal.

A közművelődésnek fontos szerepe lehet a vál-
ságból való kilábalásban, mivel a kultúra gazdasá-
gi tényező.

Biztató jel az egyéni és a közösségi kultúraköz-
vetítésben, hogy az intézményrendszer látogatott-
sága – elsősorban a falvakban és az alacsonyabb 
iskolai végzettségűek körében – nőtt az utóbbi 
években.

Beer Miklós már a válság szó általa feltételezett 
eredete kapcsán érzékeltette, hogy nem kell két-
ségbe esni, mert lehet, hogy az a változásból fakad. 
Az elkeseredés helyett a meglévő értékek mentén 
történő összekapaszkodásra van szükség. Hivatko-
zott XVI. Benedek pápa körlevelére, melyben sze-
repel egy hivatkozás Péter első levelére. Az apostol 
arra biztatja híveit, hogy álljanak készen a remény 
adására. Az egyháznak is ez a feladata napjaink-
ban: adjanak reményt az embereknek.

Az egyén a pénzével és az idejével tud legin-
kább rendelkezni. Ebből a gondolatból indult ki a 
Váci Püspökség által kezdeményezett Karolj fel egy 
családot mozgalom, melynek lényege, hogy a tehe-
tősebb családok segítsék a válságtól szenvedőket. 
Már kézzelfogható eredmény, hogy adományok-
ból táborokat szerveznek egyházi ingatlanokon, 
többek közt plébániákon is.

Thiel Katalin Hamvas Béla válságfi lozófi áját ta-
nulmányozva vont párhuzamot régmúlt idők és 
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napjaink válságai között. Hamvas az egyiptomi, a 
görög, a római birodalmak válságai kapcsán állítja, 
hogy a válság, a hagyomány és a realizálás szoros 
szimbiózisban vannak egymással.

A krízist egzisztenciális kérdésnek tekinti, és 
magának a szónak közel sem tulajdonít olyan 
negatív jelentést, mint ahogy az a magyar értel-
mezésben megvan. Az eredeti görög szó döntést, 
versenyt, ítéletet, katarzist és még mást is jelent, de 
mindig pozitív értelemben.

Minden válság valamilyen korábbi romlásra ve-
zethető vissza. Előnye, hogy ébren tartja bűntuda-
tunkat. Kezelnünk kell és nem elmenekülni előle.

Kádár Zsolt szerint a kereszténység eleve vál-
sághelyzetben született: a zsidók a rómaiaktól való 
megszabadítást várták a messiástól. Az egyház a 
török hódoltság idején is hozzájárult a krízis felol-
dásához. Ebben sokat segített a nyomtatás feltalá-
lása, hiszen így anyanyelvükön juthattak hozzá az 
emberek az egyház tanításaihoz. A II. világháború 
után elnyomták az egyházakat, de Lékai bíboros 
könyvcíme igazán találó volt: A megnyesett fa ki-
zöldül.

Az egyházaknak megvan a saját válságuk is. 
Sokan vallják, hogy a hitre szükségük van, de az 
egyházra nem. Ezt a nézetet erősítheti az egyházak 
felhígulása, hiszen – a jelenlegi magyar törvények 
szerint – elég 100 ember ahhoz, hogy egyházat ala-
pítson. Ezek a közösségek általában más tevékeny-
séget is folytatnak.

Régen az információáramlás középpontjában a 
pap állt. Napjainkra ezt a jelentőségét elveszítette 
az egyház, mert ezen a téren a perifériára szorult.

Nehéz meghatározni, hogy mi is az egyház. Egy 
nagyon lényeges tény, hogy nem önmagáért, ha-
nem másokért van, hogy a jó hírt terjessze, ellentét-
ben más információhordozókkal, ahol a rossz hír 
áll középpontban.

A válság kapcsán jó hír, hogy ez nem kataszt-
rófa.

Mándi Zoltán az Újszövetségi Szentírásból ho-
zott példával mondta, hogy nemcsak az asztalra, 
hanem a lélekre is oda kell fi gyelni. Nos, az apos-
tolok ezt megvalósították, de megbíztak két diakó-
nust, hogy foglalkozzanak a szegényekkel. Szemé-
lyes élménye kapcsán pedig Izaiás próféta szavai 
jutottak eszébe: törd meg kenyeredet az éheseknek, 
és a hajléktalan szegényt engedd be a házadba. Ha 
nem is szó szerint, de valami hasonló valósult meg 
Egerben, ahol naponta mintegy hetven embert 
étkeztetnek a főplébánia alatti helyiségben. Az 
ingyen konyha kialakulását véletlen események, 

és jó néhány ember segítőkészsége tette lehetővé. 
A város egyházi kollégiumaiban megmaradó ételt 
osztják szét a rászorulók között. A város jó szándé-
kú embereinek anyagi és természetbeni támogatá-
sa is nagy segítséget jelent.

Varga István az előbb vagy utóbb, de végül min-
denkit elérő idős kor hozta nehézségekre hívta 
fel a fi gyelmet. Az elkerülhetetlen változásoknak 
részben belső okai vannak, ami biológiai eredetű. 
Ezekhez hozzáadódnak a külső tényezők, melyek 
közül az elvesztés – munkahely, barátok, házas-
társ… – visel meg minket leginkább.

Ezeknek a folyamatoknak eredményeképpen 
sok idős ember kallódik, nem találja a helyét. Nem 
szabad őket magukra hagyni. Mindenki vágyik a 
közösségre.

Tiszaszederkényben létrehoztak egy Idősek Ott-
honát. Az épületük jól felszerelt, egy- és kétágyas 
apartmanokban lakhatnak a rászoruló idős embe-
rek. Az ellátás és gondoskodás mellett kulturális 
programokat is szerveznek számukra.

Lédeczi Dénes fi atal papként került Csépára, ahol 
nem volt sem egyházi sem világi közösség. Az 
egymással civakodó emberek viselkedésében nem 
a manapság sokat emlegetett gazdasági válság jelei 
voltak felfedezhetők, inkább a másik ember iránti 
tisztelet és méltóság hiánya jelentett válságot.

A Tiszazug apró települései és tanyavilága az 
Alföld török időkbeli elnéptelenedését követően, 
a XVIII. század első harmadában kezdtek benépe-
sedni. Az igen elmaradott környéket a XX. század 
elején Magyar Afrikának nevezték.

Egy bárói család gondolata és anyagi hozzájá-
rulása eredményeként létrejött Csépán egy misz-
sziós ház, mely később volt óvoda és iskola is, de 
elhagyatása után romossá vált. Ennek az épületnek 
felújítása, majd közösségi élettel való megtöltése 
igazi kihívás volt a fi atal plébánosnak.

Szarvas Eszter az 1708-ban épült szegedi Ka-
tolikus Ház újjáéledéséről számolt be. A nagy 
árvizet is megélt épület sok célt szolgált már. Az 
1992-ben kárpótlás során visszakapott ingatlan 
hasznosítását a tulajdonos egyházközség a korábbi 
rendeltetés visszaállításában látja, vagyis az épüle-
tet – központi fekvése, nagy alapterülete és egyéb 
adottságai miatt – képzési, kulturális központként 
szeretné működtetni, a városra, az egyházmegyére 
és az egész dél-alföldi régióra kisugárzó tevékeny-
séggel.

A ház működési tervében sokkal inkább kulcs-
szó-szerepet szeretnénk adni a „szolgálatnak” 
mint a „szolgáltatásnak”. Vagyis a képzések, 
programok, előadások, rendezvények és kiállítá-
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sok célja az, hogy ezek által szolgálják a várost, 
az egyházmegyét és a régiót illetve az ott élő 
 embereket.

Czibere Károly rámutatott, hogy a válság okait 
nem elsősorban az önkontrollt vesztett piaci folya-
matokban, hanem az állam kötelességmulasztásá-
ban kell keresnünk. Vezetőink nem készültek fel a 
szegénység és más társadalompolitikai problémák 
kezelésére, külső segítségre számítanak. A politi-
kai elit nem tudja/nem akarja a nemzeti érdeket 
felismerni, aszerint cselekedni, inkább megvárja, 
amíg lediktálják neki. Mindebből látszik, hogy az 
állam nem tudja kellőképpen kezelni a szociális 
problémákat, azokra a helyi közösségek találhat-
nak megoldást.

A legnagyobb veszélyt a családok befelé fordu-
lása jelenti. Ezt a folyamatot idejében fel kell ismer-
ni, és a közösségi életbe történő bevonással meg-
előzni, hogy a bajba jutott családok érezzék, hogy 
nincsenek magukra hagyatva. A diakóniai munka 
fontosabb, mint a szociális.

A református egyházon belül mintegy 6500 se-
gítő aktivista látja el 180 szolgálat folyamatos szak-
mai segítését.

Győri Péter Benjámin az összejövetel címéül szol-
gáló szavak értelmezésével kezdte előadását.

A vallásos embernek a kultúrához való viszo-
nyát a konfesszió, azaz a hitvallás határozza meg.

A kultúra már a Biblia első oldalain is szerepel: 
És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden 
kertjében, hogy azt művelje és őrizze. A művel szó 
gyakorlatilag kultúrát jelent. Isten mintegy mun-
katársává fogadja az embert a teremtett világ mű-
velésében, alakításában, és – nem utolsó sorban – 
őrzésében.

A krízis abból adódik, hogy az ember a maga 
ura akar lenni, hogy a kultúra és a konfesszió elvá-
lik egymástól.

A Szolnoki Evangélikus Egyházközség által 
megvalósuló közösségi programok már szervezé-
sükben is ökomenikusak, és a kulturális jelenségek 
közül a lehető legalapvetőbbre, a zenére építenek. 
A legjelentősebbek: a Partitúra Zenei Tábor, és a 
Felhang Egyházzenei Áhítatok.

Kopasz Károly az egyházi közművelődés lénye-
gét a lelki kultúra ápolásában látja. A privatizálás 
után visszakapott épületkomplexumot először fi zi-
kailag kellett rendbe hozni, majd utána megtölteni 
tartalommal. Az egyházi alapokon működő intéz-
mény ellát olyan feladatokat is, amelyek máshon-
nan hiányoznak. Létjogosultságát elismerik a vá-
rosban és a környező települések lakosai is igénybe 
veszik szolgáltatásaikat.

A nehéz körülmények ellenére is tudnak mű-
ködni. Illyés Gyula szavait tartják szem előtt: A szél 
kihívásaira, a fa gyökereivel válaszol. Bevételük 
elsősorban a helyiségek képzési célokra történő 
bérbeadásából származik. Az igazgatón kívül egy 
takarítónő a személyzet. A közösségi programokat 
önkéntesek szervezik és bonyolítják le.

Számos civil szervezetnek biztosítanak helyet. 
A változatos programok mellett működtetnek egy 
óvodát, és 2009 szeptemberétől általános iskolát is.

2008-ban nagyszabású konferenciát rendeztünk 
az egyházi közművelődésnek. Az előadók igen ma-
gas szinten reprezentálták a különböző felekezete-
ket. Az elhangzott előadásokból és még néhány jó 
gyakorlati példából egy kiadvány is készült, me-
lyet ezúttal vehettek kézbe az érdeklődők.

Szolnokon kevesebb résztvevővel, de igen ben-
sőségesen, léleképítő hatással zajlott a konferencia. 
A sajtó érdeklődését most is sikerült felkelteni.

A jó szervezésért, a kellemes körülmények ki-
alakításáért köszönet a házigazda Belvárosi Plébá-
niának és a Szent Imre Művelődési Háznak.


