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Családi és közösségi útjaink

Minden ember életében meghatározó pillanat, amikor először megtapasztalhatja a világmin-

denség legnagyobb csodáját: egy új élet születését. A család születése egybeesik az első kisbaba 

megérkezésével, hiszen azon a napon feleségből anyává, férjből apává lényegülünk át.

A család születése új utakat jelöl ki számunkra: a felelősségvállalás, a gondoskodás, a bennünk 

lévő tudás és szeretet átadásának szövevényes, örömökkel és könnyekkel kikövezet útjait.

A család az a kötelék, mely egész életünkre kihat, meghatároz minket, tartást ad. Kijelöli, hogy 

honnan jövünk, s utat mutat minden helyzetben. Ha nem feledjük gyökereinket, a családi minták 

segítenek gyermekből felnőtté, majd szülővé, nagyszülővé válni, s  ezek az élmények tanítanak 

meg minket a kisebb, s a nagyobb közösségek tagjává érni.

Hogyan segítheti a közösségi művelődés azokat a családokat, ahova újszülött érkezik? Milyen 

eszközökkel tudja támogatni szakmánk a gyermekvállalási szándék megerősítését, népszerűsíté-

sét? – a nemzet megmaradásáért, gyarapodásáért felelős vezetőként sokszor fogalmazódtak meg 

bennem ezek a kérdések, melyekre, most is hagyományaink adhatják meg a megfelelő válaszokat.

A  tradicionális falusi közösségek bővelkednek az egymásra fi gyelés szép példáiban, hiszen 

kalákában közösen építik házaikat, segítenek egymásnak szüretelni, betakarítani. Közösen vir-

rasztanak halottjaik mellett, s közösen gondoskodnak a település legfi atalabb tagjairól, az újszü-

löttekről is.

Ez utóbbi, a komatál átadása egy olyan gesztus, amely nem csupán az étel adományozásáról 

szól, hanem a baráti, szomszédsági, közösségi segítségnyújtásról, a kismama és kisbaba megláto-

gatásáról, a családok és a családi kötelékek megerősítéséről, az újszülött közösségi bevonásáról.

Az elmúlt év utolsó hónapjában a Nemzeti Művelődési Intézet, az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma támogatásával, együttműködésben a  Népművészeti Egyesületek Szövetségével, 

a Népfőiskola Alapítvánnyal és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével Kárpát-medencei alko-

tói pályázatot hirdetett a komatál hagyományok újraélesztése, népszerűsítése érdekében. A pá-

lyázat sikerességét, s a téma fontosságát mutatja, hogy a pályázaton 281 alkotó és alkotóközösség 

közel 1000 alkotással vett részt.

A Komatál Pályázatra beérkezett, s azóta zsűrizett, komatálakból és komakendőkből stratégi-

ai konferenciánkon reprezentatív kiállítás nyílik. A kapcsolódó konferencia a családok és közös-

ségek harmóniájának jó példáit vonultatja fel 2019. április 17-18-án, Lakiteleken.

A család és közösség témakörre fókuszál a Szín Közösségi Művelődés mostani tematikus lap-

száma is, melyben többek között megszólalnak stratégiai partnereink, bemutatkozik egy tanyasi 

nagycsalád, jó példákat sorakoztatunk fel az értékközpontú családi kikapcsolódásra, valamint egy 

több száz éves hagyományápoló kézműves família történetéről is olvashatunk. A folyóirat oldala-

in megismerhetjük a családfakutatás módszertanát, valamint azt is megtudhatjuk, mitől válik egy 

közintézmény családbarát munkahellyé.

Böjte Csaba atya idevágó gondolataival ajánlom megtisztelő fi gyelmükbe a folyóirat idei első 

lapszámát: „Boldog az az ember, aki szereti és tiszteli apját és anyját, mint ahogy a bimbó szereti 

a megtartó, tápláló gyökeret, mint ahogy a  folyó szereti a  forrást, mint ahogy a madár szereti 

a fészket, mert hatalmas nyugalom, béke, öröm és fény születik meg benne”.
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