
SÓLYOM J E N Ő 

Gondolatok egy magyar evangélikus 
egyetemről 

Már a rendszerváltozás óta, s különösen azóta, hogy megalakult a Páz
mány Péter Katolikus Egyetem, illetve a Károli Gáspár Református Egye
tem, foglalkoztatja egyházunk közvéleményét az a kérdés: lesz-e a Magyar
országi Evangélikus Egyháznak is olyan egyeteme, ahol nemcsak lelkészeket 
és hitoktatókat képeznek, hanem más karokon is lehet felsőfokú képesí
tést szerezni. Hiszen egyházunkban is folyt valamikor tanítóképzés, és 
volt jogakadémiánk is. Újra és újra, néha egészen sürgetően hangzott el: 
Miért nem lép végre az egyház vezetése? Miért mulasztja el az alkalmat? 

A sürgetők is jól tudják, hogy van egyetemünk, az Evangélikus Hittu
dományi Egyetem, mely egykarúsága ellenére törvényileg elismert része a 
hazai egyetemi hálózatnak. A hittudományi egyetemen folyó egyetemi 
szintű hittantanár-képzés mellett vidéken is folyik hitoktatók képzése, s 
ennek révén jó kapcsolat alakult ki néhány vidéki pedagógusképző főisko
lával. Ebben nemcsak a hittudományi egyetem tanárai és a helyi lelkészek 
vesznek részt, hanem olyan lelkészünk is van, akinek fő hivatása egy fő
iskolán a hitoktatásra való felkészítés. Az evangélikus egyetem témáját 
napirenden tartók ennél többet szeretnének, s amikor evangélikus egye
temről beszélnek, talán a Pázmány Péter és Károli Gáspár nevét viselő 
egyetem példája lebeg a szemük előtt. A továbbiakban, amikor egyetemet 
említek, én is mindig többkarú egyetemre gondolok, anélkül, hogy ezzel 
megkérdőjeleznénk a hittudományi egyetem egyetem jellegét. 

Mostani témánk tehát az, van-e ma Magyarországon valós igény egy 
evangélikus szellemiséget sugárzó egyetemre, vagy meg tudunk-e ne
vezni legalábbis néhány szakot, területet, ahol az evangélikus egyház hi
ányt pótolhatna a felsőfokú képzésben, s ha találunk ilyent, van-e szel
lemi és anyagi erőnk, megfelelő hátterünk ahhoz, hogy ezeken keresz
tül szélesebb körben legyünk részesei a hazai felsőfokú oktatásnak. 

Magam mindig kissé szkeptikusan fogadtam ezeket a felvetéseket. En
nek megfelelően kétségekkel fogadtam a szerkesztő felkérését, hogy erről 
a témáról írjak. Első reakcióm az volt: mivel a realitás talaján állva nem 
látok esélyt arra, hogy belátható időn belül többkarú egyetemünk legyen, 
ne kergessünk álmokat. Mégis elfogadtam a kihívást, hogy próbáljunk 
meg együtt gondolkodni arról, vajon a vágyakon túl hol adódhatna lehe-
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tőség egy evangélikus felsőoktatási intézmény létrehozására. A jelen tanulmány tehát 
nem megoldási javaslatot kíván tenni arra, hogyan s milyen egyetemet hozzunk létre. 
A cikk a fentiekben vázolt kérdések végiggondolásában szeretne segítséget nyújtani, 
törekedve arra, hogy ne pesszimistán, hanem reálisan próbálja megközelíteni a problé
mát, s a végén esetleg valóban megvalósítható lehetőségeket soroljon föl. 

Nemzetközi kitekintés 

Gondolkodásunkat talán segíti, ha körülnézünk a világban, és visszagondolunk a tör
ténelemre, de hogy el ne vesszünk a világban, csak a keresztyén egyházak és a felső
oktatás kapcsolatát vizsgálom, s nem tekintek a mohamedán országokra, ahol igen 
sok esetben a vallás és az állam az oktatásban is igen szorosan kötődik egymáshoz. 

A 12. századtól kezdődően - elsőként Bolognában, majd Párizsban, s folytathat
nánk a sort a középkor híres egyetemeivel - az első egyetemek a kolostori iskolákból 
nőttek k i , s pápai engedéllyel váltak a tanítók és tanulók egyetemévé (universitas 
magistrorum et scholarium), ahol teológiát, jogot, orvostudományt és bölcsészetet 
tanítottak. Az egyetem szó tehát eredetileg nem arra utalt, amit ma érzünk, hogy a 
tudományok egyetemességét fogta át az oktatás, bár az akkori ismeretekre nézve ez 
is elmondható lett volna, hanem arra az autonóm közösségre, melyet a tanítók és a 
tanulók alkottak. A továbbiakban azonban azt a mai értelmezést fogadom el, mely 
szerint egyetem alatt egy több diszciplínában is a legmagasabb szintű képzést nyúj
tó intézményt értünk 

Ha a középkorban uralkodók alapítottak egyetemet, mint például nálunk Nagy La
jos és Hunyadi Mátyás, ezek mögött mindig ott volt az egyház. A tartósan fennma
radt egyetemünk, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem elődje pedig egyértelmű
en egyházi alapítású, s fokozatosan vált az egész ország egyetemévé. Ezt a szerves 
kapcsolatot, mely a teológia és a többi tudomány egységében és az egyházi és világi 
felsőbbséghez való kötődésben is megnyilvánult, a történelmi események sodrása és 
az egyetemeken oktatandó diszciplínák differenciálódása a későbbiekben néhol dur
ván széttörte. Máshol a mai napig megmaradt az egyetemnek ez az egyetemessége és 
kettős kötődése, még ha az állam vált is a fenntartóvá. 

Az International Handbook of Universities legújabb kiadásában, mely nemcsak az 
egyetemeket, hanem a főiskolákat is felsorolja az egész világból, 51 olyan egyetem 
szerepel, melynek nevében benne van a katolikus egyetem szókapcsolat. Ezek több
ségükben Dél-Amerikában találhatók, de Nyugat-Európában is akad ilyen (Francia
országban, Belgiumban és Hollandiában), a Távol-Keleten pedig kettő is, Koreában. 
A volt keleti tömb országaiban Magyarország mellett Lengyelországban is alakult ka
tolikus egyetem az utóbbi évtizedben. A római katolikus egyház tehát jelentős egye
temi hálózatot alakított ki, és tart fenn a mai napig, mely valóban a tudományok széles 
körének az oktatását vállalja magára. Bár alapos vizsgálódásra nem volt lehetőségem, 
úgy gondolom, hogy ennek eltérő indokai voltak Nyugat-Európában vagy például 
Dél-Amerikában. A minket jobban érdeklő katolikus többségű nyugat-európai orszá-
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gok esetén az állam és egyház radikális szétválasztása okozhatta azt, hogy az állami 
feladattá nyilvánított oktatási rendszerből teljesen kikerült az egyház. Ahhoz, hogy a 
katolikus egyháznak szerepe maradhasson a felsőoktatásban, s egyben biztosítsa a 
teológiai képzést, bár erre a célra külön pápai egyetemek is működnek, az általános-
és középiskolai oktatáshoz hasonlóan létre kellett hoznia saját egyetemeit. Ezek kö
zött van néhány olyan, mely nemcsak az oktatás színvonalával, a jó szellemi légkör
rel vívott ki jó nevet magának, hanem az ottani kutatási eredményekkel is. Emellett 
léteznek olyan egyetemek is, melyek alapításuktól fogva a katolikus egyházhoz kö
tődtek, mint például a Notre Dame Egyetem az USA-ban, mely az utóbbi időben a 
legrangosabb egyetemek egyikévé vált, viszont ezzel párhuzamosan elhalványodott 
katolikus jellege. 

A fent említett kötetből az is kiderül, hogy a nem csak lelkészek - és hitoktatók -
képzésével foglalkozó egyetemek között négy viseli a Keresztyén Egyetem elnevezést, 
érdekes módon ebből kettő Indonéziában, kettő pedig a Lutheránus Egyetem nevet (egy 
Brazíliában, egy pedig San Salvadorban), de léteznek baptista egyetemek is, nemcsak az 
Egyesült Államokban, hanem például Hongkongban is. Tehát a protestáns egyházak is 
működtetnek egyetemeket, de talán a római egyházhoz képest kisebb mértékben. 

Valójában a helyzet ennél bonyolultabb. Tovább keresgélve azt látjuk, hogy az 
Amerikai Evangélikus-Lutheránus Egyház (ELCA) 28, a Missouri Synod Lutheránus 
Egyház pedig 10 felsőfokú oktatási intézményből álló hálózatot hozott létre. Az ame
rikai iskolarendszer azonban több szempontból is sajátos. Egyrészt az egyetemeknek 
talán a nagyobbik része nem állami egyetem, nem is egyházi, hanem magán, mond
hatnánk alapítványi egyetem, másrészt a középfokú oktatás színvonala miatt ezek
nek csak egy kisebbik része felel meg az európai értelemben vett egyetemnek, a töb
bi - college néven - inkább az európai érettségi vizsgán elvártnál csak valamivel ma
gasabb, de kissé szakosodottabb tudást ad. Szinte alig van olyan ezek között, ahol 
egyetemi doktori fokozatot (PhD) lehet szerezni. 

Ennek ellenére érdemes megnézni annak a kutatási projektnek az eredményét, 
melyet 1998-ban végeztek annak megvizsgálására, milyen az amerikai lutheránus fő
iskolák nevelési hatékonysága a felsőfokú képzés más szektoraihoz képest. Az egyik 
legfontosabb tanulságként azt állapították meg, hogy a lutheránus főiskolákba jártak 
szerint ezekben az intézményekben nemcsak a lelki fejlődésükre találtak sokkal jobb 
lehetőségeket, mint más egyetemeken, hanem lényegesen jobbnak ítélték meg annak 
esélyét, hogy hitük és életük egyéb vonatkozásai, értékei között megtalálják a kap
csolatot, s azt integrálni tudják. 

Hozzánk közelebb, Nyugat-Európában - Angliát kivéve, ahol a legnevesebb egye
temek egyházi kötődéssel is rendelkező magánegyetemek maradtak - , alapvetően 
más a helyzet. Azt mondhatjuk, hogy a már említett katolikus egyetemektől eltekint
ve az egyetemi képzés lényegében teljesen elvált az egyházaktól, állami feladattá vált. 
Ennek következménye az is, hogy míg eredetileg természetes módon az egyetemek 
első kara a hittudományi, teológiai kar volt, s emellé szerveződött a filozófiai, böl
csészeti, a jogtudományi, az orvosi, majd később a természettudományi, esetleg mű
szaki vagy gazdaságtudományi kar, addig mára az egyetemeknek már csak egy egé-



szen kicsi százalékában van hittudományi kar. Tehát az egyházi és világi intézmények 
szétválása nemcsak a széles értelemben vett felsőfokú oktatásra vonatkozik, hanem 
a lelkészképzésre is, bár érdekes módon ebben a történelem alakulásától függően 
egészen különböző megoldásokat találunk. 

Megengedve a kivételeket, mint amelyek erősítik a szabályt, az mondható, hogy 
Európa déli részén, a többségében katolikus országokban, a lelkészképzés lényegé
ben kiszorult az állami felsőoktatási rendszerből. Franciaországban az egyetlen kivé
tel Strasbourg, a város és Elzász egyházjogilag különleges, a múltból adódó státusa 
miatt. Ezért is, ennek kompenzálására alapítottak a világnak ezen a részén katolikus 
egyetemeket. Északabbra, az inkább vagy nagy többségében protestáns államokban, 
Angliában, Németországban, Svájcban vagy a skandináv államokban, ahol az állam és 
az egyház szétválasztása nem ilyen drasztikusan ment végbe, a teológiának az egye
temekkel való kapcsolata szervesen fejlődött tovább. A hittudományi karok ma is in
tegráns részei az egyetemnek. Emiatt nem is igen látszott igény arra, hogy önálló, 
egyházi irányítás alatt álló egyetem maradjon fönn, vagy alakuljon. Létrejöttek vi 
szont olyan intézmények, ahol az elvontabb egyetemi hittudományi képzés után az 
egyházi szolgálat gyülekezet-centrikusabb feladataival is megismerkedhetnek a leen
dő lelkészek, másrészt szakirányú, a német nyelvterületen Fachhochschule-nak ne
vezett egyházi főiskolák, ahol hitoktatókat, az egyházi zene munkásait és legfőkép
pen a diakóniai munkában résztvevőket, szociális munkásokat képeznek. 

Összefoglalóan, talán kissé sematikusan, leegyszerűsítve a helyzetet, s az ameri
kai, a miénktől alapvetően eltérő felsőoktatási rendszertől eltekintve, Európára kon
centrálva, tulajdonképpen két modellt láthatunk magunk előtt. Az egyikben az állam 
minden felsőoktatási feladatot felvállal a lelkészképzést kivéve, ezzel mintegy ki is 
zárva a teológiát a tudományok egyetemességéből. A másikban viszont a teológia 
megmaradt az állami egyetem falain belül. Egyik esetben sem marad azonban okta
tási feladatok nélkül az egyház. Az első esetben létrehozta saját egyetemeit, a máso
dik esetben pedig megkereste azokat a különleges területeket, melyekben egyházi 
elkötelezettségű képzéssel a társadalom javára lehet. 

Hol állunk Magyarországon a fenti modellek között? 

Egyetemi rendszerünk a kezdeti, középkori próbálkozásoktól eltekintve inkább a né
met hagyományokat követte, de a protestáns egyházak történelmi okok miatt csak 
viszonylag későn integrálódhattak ebbe a rendszerbe. Míg a katolikus egyház vonat
kozásában a múlt század első felében fennálló helyzet a fentebb említett modellek 
közül a másodiknak felelt meg, a protestáns egyházak esetében bonyolultabb volt a 
képlet, hiszen az integráció nem érintette például a protestáns egyházak által alapí
tott és fenntartott tanítóképzőket, de a jogakadémiát sem. 

Ezt törte meg az egyetemek szovjet mintára történt feldarabolása, s ezzel együtt a hit
tudományi karoknak az egyetemektől való leválasztása a kommunista fordulat idején, 
amikor Magyarországon is bekövetkezett az állam és egyház radikális szétválasztása. Az 



egyházaknak azonban lehetőségük sem volt arra, hogy a fent említett első modellnek 
megfelelően létrehozzák a maguk felsőoktatási intézményeit. Csak annyit engedélyez
tek nekik, hogy lelkészképző intézményeik fennmaradhattak, de azok sem egyetemi 
rangban, bár később az egyetemi doktori cím odaítélésének lehetőségét visszakapták. 

A rendszerváltozás után választás elé kerültek az egyházak, hogy megpróbálnak-e 
visszatérni a második világháború előtt kialakult modellhez, vagy saját felsőoktatási 
intézményt hoznak létre. Az első szabad kormány idején - úgy látszott - az első vál
tozatra is lett volna fogadókészség az egyetemek részéről. A két legnagyobb történel
mi egyház mégis másként döntött. A katolikus egyház számára talán elég természe
tes volt az önálló egyetem alapítása, hiszen mint láttuk, egy Nyugat-Európában sem 
ritka példát követtek. Talán meglepőbb, hogy a református egyház is ezt az utat vá
lasztotta. Létrehozták a maguk egyetemét, ahol a hittudományi kar mellé bölcsészet
tudományi, majd jogi kart is szerveztek. A Pázmány Péter Egyetemen az informati
kusok képzése is beindul, a református egyház pedig egy tanítóképző kart is átvett. 

Az evangélikus egyházban, az első időben inkább arról gondolkodtak, s tárgyaltak 
elég komolyan, lehetne-e egy állami egyetemhez, történelmi okok miatt talán a pécsi 
egyetemhez, földrajzi okok miatt viszont inkább a budapestihez csatlakozni. Később 
azután felülkerekedett az a meggyőződés, talán éppen néhány nyugat-európai egye
temen szerezhető tapasztalat alapján, hogy egy állami egyetem keretében csorbát 
szenvedhet a hittudományi kar egyháziassága. Az események tehát azt mutatják, 
hogy Magyarországon nem történt meg a visszatérés a korábbi modellhez, hanem in
kább a másik modell irányában történt elmozdulás. Ezt felismerve nem lehet ab
szurdnak tekinteni a felvetést, hogy az evangélikus egyháznak is komolyabban kelle
ne foglalkoznia - a lelkész- és hitoktatóképzésen túlmutatóan - egy saját egyetem 
megindításával. Próbáljuk meg ezért számba venni, mi is kellene egy egyetemhez! 

Mi kell egy egyetemhez? 

Egészen tömören azt mondhatjuk: ahhoz, hogy egy egyetem elindulhasson, szükség 
van hallgatókra, oktatókra és épületre a megfelelő infrastruktúrával, ahhoz pedig, 
hogy működni is tudjon, sok pénzre. 

Ismét egy kicsit körülnézve a világ általam ismert részén, az a benyomásom, hogy 
egy átlagos méretű egyetemhez egy milliós nagyságrendű közösség tud kellő hallga
tói létszámot és szellemi hátteret biztosítani. Magyarországon az evangélikusság en
nek talán a harmadát teheti k i . Tehát ha minden továbbtanulni szándékozó evangé
likus erre az egyetemre jelentkezne, akkor is kisebbségben lennének. Ez önmagában 
nem lenne baj, hiszen középiskoláink között is több olyan van, ahol az evangéliku
sok kisebbségben vannak. Létjogosultsága viszont csak akkor van egy ilyen intéz
ménynek, ha valami többletet tud nyújtani szellemiségben vagy oktatási színvonal
ban, például vonzó oktatók személyével. 

Ahhoz, hogy egy egyetem megkapja a működéshez szükséges engedélyt, az akkredi-
tációt, mely a diploma állami elismerésének a biztosítéka, szükség van megfelelő szá-



mú minősített oktatóra. Bár nem kötelező előírás, egyre több karon az egyetemi taná
ri kinevezéshez nem tartják elegendőnek az egyetemi habilitáció megszerzését, hanem 
a Magyar Tudományos Akadémia által odaítélt doktori címet várják el a jelölttől, hiszen 
az egyetem nemcsak oktatási intézmény, hanem egyben kutatóhely is kell legyen. Sem
milyen adatunk nincs arra vonatkozóan, hogy az MTA doktorai közül hányan oktatná
nak szívesen egy evangélikus egyetemen, de valamelyest ismerve a helyzetet, nincs 
olyan benyomásom, hogy tolongás lenne. Nagyon sok vidéki főiskolai kar, mely egye
temi rangra törekszik, küzd azzal a problémával, hogy csak másodállású oktatókat ta
lál. Márpedig vonzó szellemi légkört csak akkor lehet kialakítani, ha valaki teljes idő
ben oda szánja erejét. 

Az épület kérdése sem egyszerű, hiszen jelenleg a hittudományi egyetem is hely
hiánnyal küzd. Valahol máshol kellene helyet keresni. Ha akadna is épület, például 
Sopronban, ahol elviekben meglenne a készség, hogy ott megoldást keressenek, azt 
be is kell rendezni, ami önmagában beláthatatlanul nagy összeg lenne. 

S ha mindez valamilyen módon mégis rendeződne, például kapnánk egy felszerelt 
épületet, lenne kellő számú oktató és hallgató, akkor következne az a kérdés, hogy a 
hallgatók után az államtól kapható normatívából fenn tudná-e tartani önmagát ez az 
egyetem. Tudni lehet, hogy a legtöbb egyetem anyagi gondokkal küzd, s egyéb, pá
lyázati úton megszerezhető bevételekre is szüksége van a működéshez. Ezek elnye
résének viszont a megfelelő színvonal a feltétele, amit egy alakuló egyetem sokkal 
nehezebben tud felmutatni, mint a régiek. 

A fenti okokra gondolva bennem mindig ott volt, s ma is ott van a már említett 
fenntartás, hogy evangélikus egyetem létrehozására sem szellemi, sem anyagi képes
ségünk nincs. Saját szakmámra gondolva, mint aki természettudománnyal foglalko
zik, és az egyetemi oktatás mellett az idő nagyobb részében kutatóként dolgozik, 
még erősebb a kétség, mivel tudom, milyen nagy a természettudományos képzés inf
rastrukturális igénye a laboratóriumok felszereltségében. Különösen igaz ez, ha f i 
gyelembe vesszük, hogy egy egyetem csak akkor igazán egyetem, ha az oktatott szak
területen doktori fokozatot is adhat, amihez viszont elengedhetetlen feltétel, hogy az 
oktatók és a hallgatók intenzíven foglalkozzanak kutatással is. Nem véletlen, hogy a 
magyarországi egyházi egyetemek (a legtöbb amerikai lutheránus egyetem sem, me
lyek mögött nem áll erős gazdasági háttér) nem vállalkoznak a természettudományok 
oktatására. A jelenlegi felsőoktatási normatívák olyanok, s ha emelkednek is, belát
ható időn belül még mindig olyanok maradnak, hogy abból gyakorlatilag csak olyan 
karok tudnak megélni, ahol nagy létszámú hallgatóság előtt kell előadásokat tartani, 
kisebb csoportokban pedig legfeljebb szemináriumi foglalkozásokat vagy olyan gya
korlatokat vezetni, melyeknek nincs különösebb műszerigénye. 

Ha ezeket a költséges képzéseket ki is zárjuk, s velük együtt még inkább az orvostu
dományt, hiszen minden újságolvasó tudja, hogy milyen gazdasági nehézségekkel küz
denek ma Magyarországon az orvostudományi egyetemek, még sok tudományág kö
zött lehetne választani. Ezek közül a 21. században nehéz kihagyni például a gazdaság
tudományokat vagy az informatikát, és csak a bölcsészeti vagy társadalomtudományi 
diszciplínákat tanítani. Az utóbbi területeken különben is mintha már túltermelés len-



ne. De valójában ezekhez sem elegendő néhány előadóterem, hanem gazdag választé
kú könyvtárra, jól felszerelt számítógépes termekre van szükség, s főként kellő létszá
mú és képzettségű, megfelelő tudományos minősítéssel rendelkező oktatói gárdára. 

Nem teszi könnyebbé az evangélikus egyetemmel kapcsolatban az igenlő válasz k i 
mondását, ha a tanárképzést jelöljük meg kiemelt feladatként, amint azt a leggyak
rabban föl szokták vetni. Középiskolai tanárok képzését egyházunk 1945 előtt sem 
tudta felvállalni. Ma egy ilyen képzéssel szemben még nagyobbak az elvárások. A 
fenti megfontolások még egy elsősorban középiskolai tanárokat képező kar esetén is 
szinte biztosan kizárnák a természettudományos tárgyak oktatását, de a humán tár
gyakat tanító tanárok képzését is nehéz lenne felvállalni. Azt gondolom, ugyanez ér
vényes az általános iskola felső tagozatán tanító tanárok képzését szolgáló főiskolai 
kar esetében. Még ha nem is tér át az ország rövid időn belül az egységes tanárkép
zésre, amire pedig van törekvés, egy tanárképző főiskolai kart a semmiből megterem
teni a jelenlegi helyzetben erőnket messze meghaladó feladatnak érzek. 

Tovább menve, felmerülhetne egy óvodapedagógusokat és tanítókat képző intéz
mény ötlete, hiszen ilyenünk volt, s ennek az infrastrukturális és személyi igénye 
nem olyan nagy, mint a tanárképzésé. Nem szabad azonban elfelejteni néhány új kö
rülményt. Az egyházi iskolák államosításáig egyházunk nagy számú elemi iskolát tar
tott fenn, s elég természetes volt az igény, hogy ezek számára tanítókat képezzenek. 
Mára megfordult a helyzet. Kevesebb általános iskolánk van, mint középiskolánk, s 
emiatt az ilyen intézmények tanárigénye is kisebb. Másrészt az egykori képzőkkel 
szemben, melyek lényegében meghosszabbított középfokú intézmények voltak, ma 
a tanítóképzés és az óvónőképzés is már teljesen egyértelműen felsőfokú képzés, s 
ennek megfelelően sokkal nagyobb az infrastrukturális igénye is, mint régen volt. 
Egy tanítóképző karon is legalább egy tucatnyi tanszék van, s azok némelyike számá
ra rengeteg pénzre lenne szükség, hogy a demonstrációkhoz szükséges felszerelést, 
eszközöket beszerezzék. Ráadásul a jelenlegi demográfiai helyzetben mintha ebben 
a szakmában is túltermelés lenne. 

Mindezt összefoglalva azt gondolom, hogy nem követhetjük a katolikus és a refor
mátus egyház által választott utat. Reálisan próbálva meg felmérni erőnket, vélemé
nyem szerint sem a szellemi, sem az anyagi hátterünk nincs meg egy második egye
temi kar, de akár csak egy tanítóképző főiskolai kar megindításához. Nem szeretném 
azonban ezzel a negatív megállapítással zárni ezt a gondolatmenetet. Fölvethetjük, 
hogy mindezen ellenvetések ellenére nem található-e mégis egy olyan terület, ahol 
az evangélikus egyház a jelenlegin túlmutató szerepet vállalhatna a felsőoktatásban. 
Ezért tesszük föl a következő kérdést. 

Mire lenne valóban szükség? 

Két olyan területet látok magunk előtt, ahol egyházunknak lehetősége lenne közelebb 
kerülni a felsőoktatáshoz. Az egyikhez akkor jutunk, ha nem az oktatásra teszszük a 
hangsúlyt, hanem a felsőoktatásba kerülők lelkigondozására. Budapesten van egye-



temi lelkész, a Nyugat-Dunántúli Egyetem soproni részlegében az egyetem vezetése 
szerződéssel biztosított formában kíván lehetőséget adni a hallgatók közötti lelkigon
dozásra. Erre bizonyára szükség lenne minden nagyobb egyetemen, különösen azok 
számára, akik az egyetemre kerüléssel kiszakadnak családjukból, gyülekezetükből, s 
az új környezetben nem feltétlenül keresik meg a helyi gyülekezetet. Ha viszont az 
egyetemen szembetalálják magukat egy lelkésszel, talán könnyebben csatlakoznak 
egy egyetemistákból álló közösséghez. 

A hallgatókkal való törődésnek szervezettebb formája lehetne az, hogy evangéli
kus kollégiumok működjenek minden nagyobb egyetemi központban. A budapesti 
Luther Otthon mellett nagy szükség lenne először Pécsen és Szegeden, majd később 
esetleg máshol is, létrehozni hasonló intézményeket. Ezek szükségességét mindenki 
érzi, csak a szükséges anyagi háttér hiányzik. Ha a következő években ebben komo
lyan előre tudnánk lépni, s legalább egy kollégiumot létre tudnánk hozni a mostani 
ciklusban, ez óriási lépés lenne. Talán ennél hamarabb sikerül annak a tervnek a 
megvalósítása, mely - jelentős állami segítséget remélve - egy, a református egyház
zal közös, protestáns egyetemi szakkollégium létrehozására irányul. 

Ez már átmenet lenne a másik terület, a valódi oktatási feladatok felé, hiszen egy 
szakkollégiumban az egyetemi előadásokat kiegészítő képzésben is részesülnek a 
hallgatók. Azért lenne mégis felvállalható ez megfelelő előkészítéssel, mert a szak
kollégiumnak - természeténél fogva - sokkal kisebb az oktatói létszámmal vagy az 
infrastruktúrával kapcsolatos igénye, mint egy egyetemnek. Ilyen, bizonyos értelem
ben besegítő szolgálat az is, ami már elindult, de még szervezettebbé tehető, hogy a 
hitoktatók képzésén keresztül kapcsolódjunk be más egyetemek vagy főiskolák éle
tébe, munkájába. 

Az igazi kihívás azonban az lenne, ha a német Fachhochschule mintájára a szociális 
munkások felsőfokú képzésébe tudna egyházunk bekapcsolódni. Míg a bölcsészet
vagy társadalomtudományi karokra, s a tanítóképzésre vonatkozóan azt mondtam, 
hogy a kibocsátott hallgatók nagy száma miatt talán már túltermelés figyelhető meg, a 
szociális szférának nemcsak az egyházi szeretetintézményekben, hanem máshol is bi
zonyára nagy szüksége lenne jól képzett és erkölcsi tartással rendelkező munkásokra. 
Egy olyan társadalomban, mely tele van szociális problémákkal, a kábítószer-fogyasz
tástól és az alkoholizmustól kezdve a munkanélküliek és a hajléktalanok segítésén ke
resztül az idősek gondozásáig, óriási feladatok megoldásához lehetne segítséget nyúj
tani. Igaz ugyan, hogy az egészségügy és a szociális terület - az említett szinten - anya
gi szempontból nem lehet vonzó, ennek azonban meg kell változnia, s ezen a ponton 
az egyház is tehet valamit. Nem gondolom, hogy egy ilyen képzés megindítása könnyű, 
éppen annak összetettsége miatt, s természetesen ennek is vannak el nem hanyagolha
tó anyagi és szellemi vonzatai, de ezek a korábban emlegetett területekhez képest je
lentősen kisebbek, szükség esetén csak egyes ágazatok beindításával jobban tagolha
tok, az egyház pedig küldetéséhez igazán méltó feladatot vállalna fel. A német evangé
likus egyház pedig bizonyára megosztaná velünk tapasztalatait. 


