NÉPESEDÉSI KÉRDÉSEINK EGYHÁZI SZEMMEL
9. Nemzetközi Presbiteri Konferencia, Debrecen
A Presbiteri Szövetség 2000. június 26-29. között Debrecenben rendezte meg immár
hagyományos, ezúttal már kilencedik nemzetközi presbiteri konferenciáját. Az is
hagyománnyá vált, hogy ezeken a konferenciákon egy-egy, a Kárpátmedence egész
magyarságát érintő kérdést beszélnek meg.
Ebben az évben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Millenniumi Titkársága
támogatásával népesedési kérdéseinket tárgyalta meg neves előadók és felkért szakértők
bevonásával.
A konferencia elsősorban azt vizsgálta, hogy mi az egyház feladata ebben a kérdésben, de
szükségesnek látta ehhez a kérdés sokoldalú megismerését is.
Teológiai szempontból dr. Fekete Károly rektor és dr. Fodor Ferenc lelkipásztor vizsgálta a
kérdést, melyhez dr. Hegedűs Loránt püspök úr szólt hozzá szakértőként.
A téma szociáletikai vizsgálatát dr. Szűcs Ferenc egyetemi tanár és Békefy Lajos lelkipásztorszerkesztő végezte el, amelyet dr. Bölcskei Gusztáv püspök szakreferátuma mélyített tovább.
A demográfia szempontjaival dr. Cseh-Szombathy László akadémikus, a miniszterelnök
tanácsadó bizottságának vezetője és dr. Daróczy Etelka tudományos főmunkatárs ismertette
meg a hallgatóságot. A szakreferátumot ebben a témakörben dr. Mellár Tamás, a Központi
Statisztikai Hivatal elnöke tartotta.,
A kulturális antropológiai és a néprajzi hátteret Vajda Zsuzsa tudományos munkatárs és S. dr.
Lackovits Emőke, a Veszprémi Múzeum tudományos főmunkatársa vázolta fel, amelyet dr.
Szacsvay Éva főmuzeológus és dr. Madar Ilona néprajzkutató tett teljessé.
A kérdés pszichológiai vizsgálatát dr. Ritoók Pálné egyetemi docens mutatta be a
hallgatóságnak, dr. Pálhegyi Ferenc ny. főiskolai tanár ezirányú gondolatait is felhasználva,
aki a konferencián nem tudott részt venni. Zsindely Katalin gyógypedagógus-pszichológus,
négy gyermekes édesanya és egyházközségi gondnok személyes tapasztalatait és szakmai
véleményét közreadva fűzött kiegészítést az előadáshoz.
Az orvosi diagnózist és a gyógymódra vonatkozó javaslatokat dr. Bodnár Ákos főgondnok, az
Orvosi Kamara titkára és dr. Réthy Lajos, a Bethesda Kórház adjunktusa terjesztette a
konferencia elé. Ezt dr. Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi
Társaságának elnöke, valamint dr. Dizseri Tamás, a Bethesda Kórház főigazgatója bővítette
tovább személyes bizonyságtétellel is.
A pedagógia feladatait dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta főiskolai tanár-lelkipásztor és dr. Nagy
Mihály ny. igazgató vázolta fel, amelyet dr. Kálmán Attila főgondnok, gimnáziumi igazgató
szakreferátuma színesített tovább.
Végül dr. Bod Péter Ákos egyetemi tanár a közgazdász szempontjaival ismertette meg a
mintegy százfőnyi hallgatóságot, amelynek negyedrésze határainkon túlról érkezett, köztük
Asszonyi Árpád szlovákiai, dr. Bordás László jugoszlávivi és Nagy Ákos erdélyi főgondnok.
A konferencia témájának igei üzenetét hozták a reggeli és esti áhítaton szolgáló
lelkipásztorok: Derencsényi István esperes, Gaál Sándor, Papp G. Csaba, Püski Lajos és Vad
Zsigmond, valamint a a záró istentiszteleten szolgáló Nagy László egyházkerületi főjegyző.
Mindezeken túl a lelki élményeket gazdagította D. Szabó Dániel főgondnok bizonyságtétele
és a résztvevőkre mély benyomást tett az a drámapedagógiai játék „Oldott kéve” címmel,
amelyet dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta írt, Debreczeni Tibor rendezett és a Nagykőrösi
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Főiskola hallgatói adtak elő. Szép élménye volt a résztvevőknek Sepsy Károly lelkipásztororgonaművész hangversenye a nagytemplomi gyönyörű orgonán. A résztvevők
megtekintették a Déry Múzeumot és az iskolatörténeti kiállítást is és városnézésen vettek
részt.
A konferencia zárónyilatkozatot fogalmazott meg, amelyben az elvi alapvetésen túl gyakorlati
feladatokat is megfogalmazott a gyülekezetek és egész egyházunk számára. Ezek közül
kiemelkedik az, hogy a gyülekezetek váljanak otthonná a környezetük számára, mert az
otthonban felnőttek lesznek a társadalom hasznos tagjaivá és vállalnak majd gyermeket. A
konferencia felkérte az 1998 ősze óta működő munkabizottságot, hogy a nyilatkozatot
felhasználva készítsen ajánlást egyházunk zsinata számára, a Presbiteri Szövetség ezt terjessze
mielőbb Zsinatunk elé azzal a kéréssel, hogy a Zsinat a gyülekezetek számára adjon tanítást
ebben az igen fontos és egyházunkat, népünket egyaránt súlyosan érintő kérdésben.
Dr. Ritoók Pál
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