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Evangélikusnak lenni Magyarországon jó dolog lehet: a jövőt ugyan kicsit borúsnak látjuk, de amit ma ad 
nekünk az egyház, és amit mi adunk neki, azzal összességében elégedettek vagyunk. Ez a megnyugtató 
vagy éppen aggasztó tanulsága az egyháztagok körében végzett kutatásunknak, amelyben az egyéni 
hitélet, az egyházi alkalmakon való részvétel, a gyülekezeti-egyházszervezeti aktivitás, a lelkészi munka, az 
evangélikusság jellemzői, értékrend és felelősségvállalás, valamint az egyház társadalmi szerepvállalása, 
az egyházstratégia ismertsége témakörét feldolgozó kérdések szerepeltek.

A hívek közössége Krisztusban – az istentiszteletek igehirdetésein általában azokat a textusokat halljuk Pál apos-
tol leveleiből, amelyek az egyháznak ezt az alapelvét mélyítik el teológiai-morális megfontolásokkal. Mindezek 
középpontjában a megváltás e világi munkája, Jézusba vetett hitünk együttes megélése áll. Ebből a perspektívából 
érthető, hogy néhány lelkészünk az elmúlt hónapok során zajlott egyházi szociológiai kutatásra eleve távolságtar-
tóan tekintett: egyfajta őskeresztényi ideál alapján ítélték feleslegesnek az egyházszervezet világias megoldásait a 
választásos struktúrától kezdve az ellenőrzési mechanizmusokon át a statisztikákig.

Azonban a páli levelek rendre utalnak kevésbé spirituális ügyekre is, szervezeti huzakodásokra, megmaradási 
stratégiákra. Krisztust kereső mivoltunk gyarlóságának józan belátása mellett ez lehet az a biblikus alap, amelyre 
hivatkozva nagyon is gyakorlatias, korszerű eszközökkel lehet és érdemes az egyházat, a gyülekezeti életet áttekin-
teni. Ahogyan ma már a téli hidegben fűtjük a templomainkat, ahol csak tudjuk, úgy kell alkalmaznunk másfajta 
technológiákat keresztény hitünk közösségi gyakorlásának erősítésére.

Ilyen technológia a stratégiaalkotás, amelyet az Élő kövek egyháza1 címmel indított útjára a zsinat három évvel ezelőtt, 
s amelynek szolgálatára megvalósult a Magyarországi Evangélikus Egyház tagjai körében végzett szociológiai felmérés. 
Jelen tanulmány ennek a munkának az első eredményeit fogalja össze, azzal a céllal, hogy a gyülekezeti életet, a lelkészi 
szerepvállalást és az evangélikusok értékvilágát feltáró kérdéseket kiemelve ösztönözze a további együtt gondolkodást.

Kutatásmódszertan és egyházi tanulságok

A kutatást nem szabad sem többre, sem kevesebbre tartanunk, mint ami: statisztikai mintaképzésen alapuló, a szo-
ciológiai adatgyűjtés módszertana és szabályai alapján összeállított kérdőíveket használó véleményfelmérés. Ebből 
az tudható meg, mit gondolnak a megkérdezettek az egyház működéséről, nem pedig az, hogy adatszerűen milyen 
az egyház működése. Például a keresztelések, konfi rmációk, egyházi esküvők számának alakulásáról pontosabb 

 1 Élő kövek egyháza – az evangélikus megújulás stratégiája. Credo, 2009. különszám.

Egyházszociológiai felmérés tükrében a magyarországi evangélikusság
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képet kapunk az egyházi statisztikákból (bár a zsinati beszámoló alapján még abban is akadnak hiányosságok), 
míg a felmérésből az látszik, miképpen élik meg a hívek a tényleges folyamatokat. A reprezentatív minta kiszámí-
tása ugyanakkor azt eredményezi, hogy a sok-sok egyéni véleményből összességében objektív képet kapunk arról, 
miképpen gondolkodnak az egyháztagok. Ez az igazi ereje egy ilyen kutatásnak.

A módszertani vonatkozások ismertetése itt nem csupán szakmai kötelezettség, hanem két fontos tartalmi követ-
keztetés bemutatására is alkalmat ad az egyházon belüli együttműködési készségről és a gyülekezetek korösszetételéről.

A felmérést széles körű egyeztetésekkel készítettük elő.2 Esperesi, presbiteri, felügyelői, püspöki körben beszéltük 
át a megkeresések formáit és a kérdőívek tartalmát egyaránt. Az adatok gyűjtése a következő formákban történt: 
kérdőíves kutatás az egyháztagok körében (az egyháztagokra reprezentatív, 1500 fős mintavétellel, strukturált kér-
dőívvel, anonim adatkezeléssel), lelkészekkel készített mélyinterjúk (32), online vizsgálat az egyházi intézmények 
vezetői körében (70 százalékos válaszarány, 65 adatközlés). A feldolgozást SPSS adatelemző programmal végeztük el.

A kutatás legnagyobb problémája a szociológai minta összeállítása volt. Eleve nem magától értetődő, hogy 
miképpen határozzuk meg a célcsoportot, vagyis az „evangélikus egyház tagjait”. Mint ismeretes, a 2000. évi nép-
számláláskor mintegy háromszázezren vallották magukat evangélikusnak, az egyházközségi létszámok alapján két-
százezer tagról tudunk, míg a választói névjegyzékekben mintegy százezer név szerepel. Kutatásban az egyháztagok 
nyilvántartását tekintettük kiindulópontnak, ugyanis ez a kör elvileg elérhető (hiszen nyilvántartott), ugyanakkor 
nem csupán az aktív gyülekezeti tagok szerepelnek benne (az ő elérésük szintén fontos volt számunkra). A gyakor-
lati szempontok a kérdezés módját is meghatározták: a magyarországi evangélikusság létszáma semmiképpen sem 
tette lehetővé, hogy a véletlenszerű mintavétellel gyűjtsünk adatot. A legfeljebb 3 százaléknyi népességarány miatt 
ugyanis ebben a formában elegendő számú evangélikus adatközlőt elérni csupán értelmetlen nagyságú erőfeszítéssel 
lehetne (valószínűsíthetően legalább nyolcvanezer megkeresésre lenne szükség a kellő minta eléréséhez).

Mindezek okán a lelkészeknél meglévő egyházi nyilvántartások alapján indítottuk el a mintaképzést. En-
nek során sajnos a bizalmatlanságnak és az együttműködési készség hiányának olyan jeleivel találkoztunk, ami 
magyarországi viszonyok között is egészen szokatlan mértékű. Az egyházi körben többször is tárgyalt, hivatalos 
zsinati döntés alapján indított kutatás segítésére a püspökök és világi vezetők által aláírt levéllel megkeresett lelké-
szek közül jónéhány elutasította a címlisták rendelkezésre bocsátását. Természetesen érthetőek a múltbéli nehéz 
időkből erdeztethető óvatosságok, ahogyan a személyiségi jogok védelme is üdvös törekvés. Azonban a maximális 
adatvédelmi garanciák, valamint a megvalósítók szakmai referenciái és az egyházvezetés elkötelezettsége fényében 
legalábbis elgondolkodtató ez a negatív tapasztalat az evangélikus egyházon belüli szervezeti szolidaritásról és bi-
zalomról. Ezt egyébként a lelkészekkel felvett szociológiai mélyinterjúk3 is visszaigazolták: sokan egyfajta bizalmi 

 2 A felmérést a társadalmi intézmények véleménykutatásaiban gyakorlatot szerzett Tudástárs Kft . keretében végeztük, az egyház 
részéről Fabiny Tamás püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő gesztorálásával. A munka szakmai irányítója Fábri István szoci-
ológus és dr. habil Fábri György egyetemi docens kommunikációkutató, csömöri evangélikusok. Az elemzésekben Kissné Viszket 
Mónika és Handa-Hack József működött közre. A részletes kutatási adatok és a kutatási dokumentáció olvasható a www.lutheran.
hu, illetve a www.tudastars.hu oldalon.
 3 Harminckét lelkészt kerestünk meg részben strukturált mélyinterjúk keretében. Felkérésüknél a mintaképző változók a kö-
vetkezők voltak: nem, életkor, településtípus (főváros, megyeszékhely, egyéb város, község), régió, gyülekezet jellege (anyaegyház, 
leányegyház, fi ókegyház, szórvány). Az interjúalanyok kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy a kutatási hipotézis szerint fontos 
jellemzők mentén minden típusból több személy is bekerüljön a mintába. Az így született eredmények természetesen a számosság 
miatt statisztikailag nem feltétlenül reprezentatívak, azonban markáns véleménytípusok világosan körvonalazódnak. A tanulmány 
szövegében az interjúidézetek dőlt betűvel szerepelnek.
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defi citről számoltak be. „Úgy érzem, hogy sokszor olyan információkat kérnek be, és ezt az ember kitapintja, hogy itt, 
most nem beszélgetés, hanem valaki ellenében használható, vagy valaki mellett segítséget jelentő kérdésekről van szó, 
ami nem jó” – vallott az egyik vidéki lelkész, más pedig így fogalmazott: „Az az igazság, hogy az egyházon belül 
a bizalmi rendszer szerintem nagyon labilis.” Az interjúkból kitűnt, hogy ez a bizalmatlanság az egyházvezetés 
vonatkozásában és a lelkészi közösségen belül egyaránt érvényesül. Ugyanakkor érdekes jelenség, hogy a lelkészek 
a mélyinterjúra lényegesen készségesebben vállalkoztak, mint a kérdőíves vizsgálathoz szükséges gyülekezeti tagok 
címlistájának kiadására. Igaz ez a kérdőíves vizsgálattal szemben negatív érzéseket táplálókra is, akik a mélyinterjút 
pozitív kezdeményezésnek tekintették.

A kutatásra nézvést a kényszerű időveszteségen túl mindez azt jelentette, hogy gyakran szűrt, azaz a gyülekezeti 
élethez szorosabban kötődő adatközlők kerültek a kérdezettek közé. Ennek következtében a válaszok a gyülekezeti 
élethez jobban kötődők természetes elfogultságainak irányába torzítanak.

A minta egyébként nemre, lakóhelyre, egyházkerületre és életkorra reprezentatív – utólagos elemzése pedig 
mutatja, hogy a megoszlás megfelel az országos arányoknak, kivéve az életkort. Mintánkban felülreprezentáltak az 
idősebbek, aminek két okát látjuk: egyrészt az országos népességhez képest (ahol a felező kor 40 év körül van) eleve 
mintegy tíz évvel idősebb az evangélikusok csoportja (nálunk az 50 év alattiak és felettiek száma nagyjából egyenlő), 
másfelől az elérhetőség (a fentebb jelzett címlistás szűrtség miatt) még inkább az idősebbek felé tolta az arányokat. 
A kutatásban így a 65 év felettiek 45 százalékos részt képviselnek, ami vélhetően mintegy 10 százalékos torzítást 
jelent – hasonló irányban, mint a szűrt jelleg, vagyis az elfogadó/elkötelezett attitűd inkább jellemző a válaszolókra, 
mint a teljes célcsoportra. Ennek közvetlenül is tetten érhető a hatása például a templomba járás elmaradásának 
okát fi rtató kérdéseknél, ahol az egészségügyi jellegű akadályoztatás dominál, de az adófelajánlásokat is korlátozza 
a nyugdíjas státuszok magas százaléka.

Kik azok az evangélikusok?

Mindezen tényezőket is fi gyelmbe véve, néhány általános tendencia világosan kiolvasható a kérdőíves felmérés 
eredményeiből, amelyek jellemzik a hazai evangélikusságot. Szociológiai szempontból tekintve, az evangélikus 
egyházba beleszületett, „belenőtt” az egyháztagok döntő többsége, mégpedig túlnyomóan hitgyakorló keresztény csa-
ládi háttérrel (háromnegyedük hívő evangélikus, további egynyolcaduk evangélikus, majd’ tizedük hívő, de nem 
evangélkius családban nőtt fel). A családi indíttatás fontossága megmutatkozik abban is, hogy a magukat gyakori 
templombajáróknak nevezők négyötöde istenhívő evangélikus családról számolt be.

Összefüggésben a fentebb jelzett életkori eltolódással, azoknak, akik nem ajánlották fel jövedelmük 1 százalékát 
(a kérdezettek kétharmada!) az egyház javára, 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem volt erre módja, mivel nyug-
díjas vagy nincs jövedelme. A szerény életszínvonal megmutatkozik abban is, hogy a válaszadók fele 50 és 100 ezer 
forint közötti havi nettó bevételről számol be és csak egynegyedüknek haladja meg a 150 000 Ft-ot. Mindazonáltal 
felerészük beosztással jól kijön jövedelméből, további egyharmaduk éppen hogy, 7 százalékuknak vannak hónapról 
hónapra anyagi gondjaik, komoly nélkülözésről pedig 1,4 százalék tudósított.

Társadalmi státuszukban tehát csupán az életkori jegyek miatt különböznek a magyar környezettől az evan-
gélikusok – mi arra is kiváncsiak voltunk, hogy vajon értékvilágukban hogyan tekintenek önmagukra a közösség 
egészéhez képest?

A kérdezettek kétharmada büszkén vállalja a világban, hogy keresztény és evangélikus, egyharmaduk nem tartja 
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szükségesnek megjeleníteni ezt. Mivel idetartozásuk előnyt nem hozott számukra, ez valóban belső, értékrendi 
és identitásbeli vállalás. Evangélikusként inkább a hasonlóságot, mintsem a különbözést látják a társadalom más 
tagjaitól: amikor különféle tulajdonságokról kellett meghatározniuk a kérdezetteknek, mennyire tartják jobban 
jellemzőnek az evangélikusokra, mint másokra, egyetlen egyet sem találtak a kérdezettek felénél többen ilyennek.

1. ábra. A hétköznapi életben, a társadalom többi tagjához képest a hívő evangélikusokra mennyire jellemző?

Az ilyen jellegű kérdéseknél a válaszolók nem csupán egy helyzetleírást adnak, hanem valójában az értékek melletti 
elkötelezettségüket is kifejezik, vagyis azt mondják, hogy ők a segítőkészséget, a családcentrikusságot, az összetartást, 
a szülői és nemzetiségi hagyományok ápolását, a betegek, szegények, elesettek iránti érzékenységet tartják kívánatos 
erénynek. A skála másik végén található sportosság és kirándulási aktivitás, be kell vallanunk, a számok tükrében 
tapintatlan kérdés volt, tekintettel az idősek jelentős arányára, azonban a homoszexuálisokkal és a cigányokkal 
szembeni megértésnek valamint a politikai aktivitás szintjének belesimulása a társadalmi átlagba kifejező adat (a 
lelkészi interjúk hasonló attitűdről számolnak be, különösen a homoszexualitásal szemben).



105Nekünk így is jó?MODUS VIVENDI 105

Ehhez képest érdemi eltéréseket találunk, ha egy másik, az önjellemzést tartalmazó kérdéssorral hasonlítjuk 
össze az előbbieket. A válaszolók közel kétharmada két tényezőt emelt ki olyanként, ami személy szerint határo-
zottan jellemző rá: hogy óvja, védi a természeti környezetét, és nem pazarolja az energiát. A környezettudatosság 
mint a teremtett világért való felelősségérzet megnyilvánulása kevésbé volt jelen a fentebbi értékskálán, azonban a 
hagyományok ápolása ugyanúgy a kérdezettek közel 40 százaléka számára jellemző erény, mint a fentebbiekben. 
Kevésbé fi gyelnek oda az egészséges táplálkozásra, és ehhez hasonló, egynegyed részük segít a szegényeken. Az aktív 
gyülekezeti életet ennél is egy kicsit kevesebben gyakorolják.

Amikor egyértelműen a legfontosabb értékek megjelölését kértük, és a kérdezetteknek a számukra három 
legfontosabbat kellett kiválasztaniuk a felsoroltak közül, a család lényegében valamennyi válaszban szerepelt, a 
biztonság pedig a válaszok felében. Ez kiemelkedő aránynak számít, különösen annak fényében, hogy a következő 
három érték egyenletesebben oszlik el: kérdezettek hasonló mértékben tartják fontosnak a barátságot, a közösséget 
és a jó egzisztenciális körülményeket.

2. ábra. A három legfontosabb dolog kiválasztása
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Hívek az egyházban és a gyülekezetben

A legfontosabb evangélikus jellemző természetesen az Istenben való hit, a kérdezettek 70 százaléka egyértelműen, 
kétely nélkül, további 22 százaléka időnkénti kételkedéssel, de alapvetően hisz Istenben. További 3-3 százaléka a 
válaszolóknak több kétséggel vagy nem Istennek nevezett magasabb hatalomban hisz. A vallásosság jellegében már 
nagyobbak az eltérések. Az egyháztagok több mint fele az egyház tanításait követi, 44 százalékuk viszont a maga 
módján vallásos. A nők a férfi aknál sokkal nagyobb arányban állították magukról, hogy az egyház tanait követik: 
60,2 százalékuk, szemben a férfi ak 39,2 százalékával. Az egyház tanításainak követése egyértelmű összefüggésben 
van a templomlátogatás gyakoriságával: míg a templomba egyáltalán nem járók mindössze egynegyede, addig a 
gyakori templomlátogatók háromnegyede az egyház tanítása szerint vallásos.

A hitgyakorlás legfontosabb formája az imádkozás: a hívek több mint felénél ez majdnem minden nap meg-
történik, további tizedük hetente három-öt alkalommal és még nyolcaduk hetente egyszer-kétszer. A bibliaolvasás 
már sokkal ritkább: naponta a kérdezettek hetedrésze veszi a kezébe, de összességében is alig több, mint az egy-
háztagok egyharmada találkozik legalább hetente a Szentírással. Különösen elgondolkodtató, hogy a kérdezettek 
ötöde sohasem olvas Bibliát!

A templomba járás és úrvacsoravétel a keresztény hit megélésének alkalmai – ezek gyakoriságát tekintve sem 
számolnak be nagyobb aktivitásról az egyháztagok. Ha az alábbi grafi kont összevetjük a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház Zsinata Statisztikai Munkacsoportjának 2010-es jelentésben (Sólyom Jenő akadémikus összeállítása) 
foglalt, gyülekezeti forrású adatokkal, akkor az adatközlési sajátosságokat fi gyelmbe véve ennek nagyjából megfelelő 
képet kapunk: aszerint egy vasárnapon az egyházi tagok egytizede vesz részt istentiszteleten. Márpedig ha a minta 
speciális szűrtségét is fi gyelembe vesszük, valamint a heti rendszerességet a reálisan feltételezhető hiányzásokkal 
számoljuk, akkor az arány hasonló lesz.

3. ábra. Milyen gyakran jár istentiszteletre?
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Az úrvacsoravétel sűrűsége (inkább ritkássága…) méginkább elgondolkodtató, bár a templomba járás ismeretében 
nem meglepő: a kérdezettek fele évente legfeljebb kétszer-háromszor, de sokan egyszer sem járulnak az Úr asztalá-
hoz, 17 százaléknyian vannak, akik majdnem minden hónapban, alig többen, akik két-három havonta teszik ezt. 
Ráadásul az elmúlt években a változás iránya egyértelmű: istentiszteletre és úrvacsorásra is a kérdezettek mintegy 
egynegyede (23, ill. 27 százalék) jár ritkábban, míg gyakrabban csak 7-6 százaléka.

Arra a kérdésre, hogy miért nem járnak gyakrabban templomba, leginkább két tényezőt hangsúlyoznak. 
Legtöbbször egészségügyi problémákkal, illetve az életkorral (összesen 32 százalék), illetve az időhiánnyal, elfog-
laltságokkal (29 százalék) magyarázzák távolmaradásukat. A válaszadók 6 százaléka mondja, hogy a maga módján 
vallásos, s ezért nem jár sűrűn templomba, s közel ennyi válaszadónak, 5,6 százaléknak nincs többre igénye. 2-4 
százalék között említik a megszokást, lustaságot, kiábrándultságot, a templom távolságát, 2 százalékban a lelkésszel 
való konfl iktust.

Fontos következtetések adódnak azokból a válaszokból, hogy mi késztetné sűrűbb templomba járásra a csak 
ritkán járó kérdezetteket. A számok ugyanis azt mutatják, hogy szinte alig van beavatkozási lehetőség: a javuló 
egészségi állapot vagy a segítség együtt is 10 százalékuk esélyét javítaná, ezen túl a lelkész prédikációja (3 százalék) 
érdemel említést. Vagyis a templomtól elszokott egyháztagok nem érzékelik, mire lenne szükségük ahhoz (vagy 
nincs is szükség arra), hogy az istentiszteleteket látogassák. Vajon ez nem az egyház megszólító erejének a kritikája?

4. ábra. Mi az, ami arra késztetné, hogy elkezdjen templomba járni?

Nincs olyan,
semmi,
nem tudja

64,6%



108 Nekünk így is jó? MODUS VIVENDI108

Az istentiszteletek alacsonyabb látogatottságára refl ektáltak a lelkészek is: legtöbbjük szerint egyfajta „arculati 
megújulás” szükséges, amely új formák megtalálását igényli. Lazább, „modernebb” összejövetelek szükségesek, 
olyan megközelítéssel, amely jobban megfelel a modern kor ízlésének.

A templomba járás gondja gyülekezeti ügy is: ez kapta a legnagyobb fi gyelmet a gyülekezeti élet gondjait feltáró 
kérdéseknél. A spontán említések 27 tényezője közül a gondok kétharmada négy témakör között oszlik el, amely 
egyértelmű problématérképet rajzol: a válaszok 21 százaléka a fi atalok hiányát, illetve az elöregedést panaszolja, közel 
ennyien említik a rossz anyagi helyzetet. A válaszok egytizede a templomba járást hiányolja, és ennél is valamivel 
többen élik meg nehezen a hitélet elszürkülését, a hitbéli gyengeséget.

A gyülekezeti élet többi meghatározó tényezője csak jóval kisebb említési aránnyal szerepel. A lelkészek mun-
kájával csupán minden huszadik megkérdezett elégedetlen, hasonló arányban látják problémának az anyagiasságot 
és a hívők számának csökkenését.

Az előzetes interjúk alapján felsoroltunk tíz olyan tényezőt, amelyek gondként jelenhetnek meg az egyházi élet-
ben. Azt kértük a válaszolóktól, osztályozzák, menniyre érzik jellemzőnek saját gyülekezetükre ezeket a problémákat:

5. ábra. Mennyire jelentenek problémát ma az Ön gyülekezetében?
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A legmarkánsabb véleményt az a két érték mutatja, amely szerint a hívek egyáltalán nem gondolják úgy, hogy rossz 
kapcsolatuk volna a lelkésszel vagy egymással a gyülekezetben. Ugyanakkor leginkább a templomba járás elégte-
lenségét látják problémának, a kérdezettek közel fele nagy vagy nagyon nagy gondnak tartja ezt.

Amikor azt kértük, hogy emeljék ki ezek közül a két legnagyobb problémát, ugyancsak a templomba járás 
elégtelensége a szembetűnő (25,8 százalék), ezt a rossz anyagi lehetőségek (13,6 százalék) és a hit mélységével szem-
beni kritikák követik (az egyháztagoknak nem elég mély a hitük – 12,6 százalék). Az egyháztagokhoz hasonlóan 
a lelkészek egy része is beszámolt egyfajta spirituális hiányról, amely belengi az egyházat. Közülük sokan szorgal-
mazták a megújulást, a hitbeli és kulturális „erősítés” szükségességét. Az értékorientációt meghatározza az a lelkészi 
alapélmény, hogy egy elidegenedett, atomizált, közösségi értékekre nem vevő világban kell megtalálniuk helyüket, 
kifejteni missziós tevékenységüket, anyagilag nagyon szorongatott helyzetben. A lelkészek ebben a munkában és 
ilyen körülmények között több támogatást és több iránymutatást igényelnének.

A problémák mellett elégedettség is tapasztalható, mégpedig abban, hogy a kérdezettek 55,4 százaléka nagyon 
elégedett vagy elégedett a gyülekezet tagjainak aktivitásával, általában a gyülekezetért végzett önkéntes munkával, 
áldozathozatallal. A 20 százaléknyi „nem tudom” válasszal együtt ez azt jelenti, hogy az egyháztagoknak csupán 
egynegyede elégedetlen az önkéntes tevékenység mértékével – miközben az egyháztagok még 10 százaléka sem 
végez ilyen munkát legalább havonta.

6. ábra. Mennyi időt fordít átlagosan önkéntes (nem fizetett) gyülekezeti munkára?
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Ez a fajta pozitív visszacsatolás különösen aggasztó, ha összevetjük az egyházi körben világszerte szokásos önkéntes 
feladatvállalással. Ugyan kismértékben árnyalja az adatokat, hogy hetente több órát másoknál nagyobb arányban 
fordítanak önkéntes gyülekezeti munkára a diplomások és azok, akik gyakran járnak templomba, azonban ez a fajta 
tevékenység annyira elenyésző az egyház életében, hogy nincs érdemi hatása az összképre. Csak ha jóval szélesebb 
körben lenne elterjedt az önkéntesség kultúrája, beszélhetnénk komolyabb közösségi feladatvállalásról. Az ilyen 
kötődésnek a formái sem használatosak: egyházi csoportoknak alig néhányan tagjai, ők is elsősorban a felnőtt-
bibliaköröknek és a gyülekezeti kórusoknak.

Mindezzel éles ellentétben áll az az önjellemzés, amely szerint az egyháztagok számára a gyülekezetekhez 
tartozás általánosan defi nitív erejű tényező, hiszen a kilenctizedük ezt nagyon fontosnak, illetve fontosnak tartja. 
Erejükhöz mérten támogatják is az egyházat, egyházfenntartói hozzájárulást több mint kétharmaduk fi zet, per-
selypénzt pedig közel felük.

Személyes elköteleződés, amelyet pénzügyi vállalások is kifejeznek – mérsékelt hitéleti és csekély személyes 
aktivtás. A evangélikusok önjellemzésének ez az ellentmondásossága vajon megjelenik-e a lelkészek gyülekezeti 
munkájában is?

Lelkészek az egyházban és a gyülekezetekben

A lelkészek sok gyülekezetben úgy érzik, nem kapnak segítséget a gyülekezeti tagoktól. A többség számára nagy 
befektetést igénylő munka az önkéntesség megteremtése a gyülekezetben. A lelkészek úgy becsülik, a hitéleti téren 
aktívak aránya kb. 10 százalék. Ennél kevesebben vesznek részt közösségi munkákban: a megkérdezettek szerint a 

gyülekezeti tagság mintegy 5 százaléka. A középkorúakat a legnehezebb elérni, ők 
azok, akik szinte hiányoznak a gyülekezet életéből, a templomból.

Az istentisztelet tartozik leginkább az egyházak hagyományos arculatához, ez 
a legtradicionálisabb hitéleti forma, látogatottságuk azonban gyér. Az egyik vidéki 
lelkésznő így fogalmazott: „Az istentisztelet – idézőjelbe teszem – műfaja nyilván, 
mint máshol is, lecsengőben van. Az nem olyan, ami vonzó lenne. Nem mondom, hogy 
nem jönnek fi atalok, mert hazugság lenne, de nem olyan számban, mint amilyenben 
lehetne.” (Nő, vidék)

Természetesen a lelkészek többsége az istentiszteletet alapvető hitgyakorlati 
formának tartja, és legfontosabb feladataként készül hétről hétre a prédikációkkal. A 
hívek visszajelzése alapján sikerrel, hiszen az egyháztagok összességében elégedettek 
lelkészük prédikációival. A válaszadásra hajlandó megkérdezettek 44,1 százaléka 
teljes mértékben és további 39,8 százaléka is nagymértékben elégedett vele. Az értéke-
lések átlaga ötfokú skálán a meglehetősen jó 4,26. Szignifi kánsan eltér a községekben 
élők véleménye az átlagtól: jelentősen elégedettebbek lelkészeik prédikációival, mint 
a főváros, a megyei jogú városok vagy egyéb városok válaszadói.

Az általános elégedettségen túl a prédikációk hatása, funkciója is tagolt, elsődlegesen a vallásosság, a személyes 
hit elmélyítését érzékelik jellemzőként a hívek.

„

„Azonban a páli levelek rend-
re utalnak kevésbé spirituális 
ügyekre is, szervezeti huzako-
dásokra, megmaradási straté-
giákra. Krisztust kereső mivoltunk 
gyarlóságának józan belátása 
mellett ez lehet az a biblikus 
alap, amelyre hivatkozva na-
gyon is gyakorlatias, korszerű 
eszközökkel lehet és érdemes az 
egyházat, a gyülekezeti életet 
áttekinteni.
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7. ábra. Az Ön gyülekezete lelkészének prédikációira mennyire jellemző, hogy…?

A prédikációk a kérdezettek több mint nyolctizede szerint leginkább a lelki békében és az Istennel való találkozásban 
segítenek. Közel ilyen mértékben kapnak bátorítást, reményt általa. Egyértelműen kevésbé jellemző a cselekvésre 
ösztönzés, és lényegesnél kisebb a hatása az egyéni vagy társadalmi kérdések megválaszolásában. A szószékről való 
politizálás pedig jóval kisebb mértékben fordul elő.

A lelkészekkel szembeni elvárások láthatóan az istentiszteleti szolgálatra koncentrálódnak. A templomon 
kívül alig fordulnak a lelkészekhez a hívek lelki, magánéleti gondjaikkal. Közel háromnegyedük ezt még sohasem 
tette, 12 százalék csak régebben, 8 százalék egyszer és mindössze 7 százalék tette ezt többször. Pedig ezt a feladatot 
a lelkészek általános megelégedésre oldják meg. Azok, akik kértek már ilyen segítséget tőlük, szinte mindannyian 
(91 százalék) úgy nyilatkoztak, tudott a lelkész segíteni.

Helyettük az egyháztagok mégis a szekularizált világ tendenciáit mutatják. A kérdezettek 55 százaléka sze-
reti inkább maga megoldani a személyes problémáit, közel 40 százalék pedig családtagok, barátok segítségét veszi 
igénybe. Arra a kérdésre, hogy általában a személyes találkozás a lelkészével elegendő-e számára, esetleg többször 
szeretne személyes helyzetben találkozni, kapcsolatba lépni vele, 8 százaléka a válaszadóknak örülne több személyes 
találkozásnak. Azonos arányban oszlanak meg, s a minta nagy többségét képezik azonban azok, akik megfelelőnek 
értékelik a találkozások gyakoriságát (44 százalék), s akik nem is igénylik ezeket az alkalmakat (47 százalék).

A személyes alkalmak keresésének hatékonyságáról a megkérdezett lelkészek véleménye megoszlik. Sokan arról 
panaszkodnak, hogy a sokrétű teendők mellett nem jut idő arra, hogy meglátogassák az embereket: „kellene, de 
nem jut rá idő”; „nem annyi, amennyit szeretnék”. „Ez nagy hiányosság a részemről. Nincs időm, energiám, hogy a 
gyülekezeti tagokat felkeressem, ami talán kellene.” Azonban a lelkészek visszaigazolják a hívek véleményét: többen 
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úgy látják, hogy nem feltétlenül fogadják jó szívvel a lelkészt, a fi atalok pedig különösen nem tudnak mit kezdeni a 
lelkipásztori látogatással, inkább az idősebb és egyedülálló gyülekezeti tagok igényik ezt (különösen betegség esetén). 
„…általánosan elfogadott vélemény az egyházon belül, hogy a gyülekezetet látogatni az mennyire fontos, én erről nem 
vagyok teljes mértékben meggyőződve, sőt, itt ....-n azt látom, hogy sokan kifejezetten nem szeretik, ha rájuk nyitják 

az ajtót.” (Férfi , vidék) A fővárosi lelkészek arról panaszkodtak, hogy sokszor nem 
jutnak tovább a kapucsengőnél, és elvétve tudnak bejutni a gyülekezeti tagokhoz, 
akik nem igénylik, egyenesen elutasítják ezt a felajánlást, úgy érezvén, hogy valaki 
betolakodik a privát életterükbe.

A látogatásoknál hatékonyabbnak tűnnek a lelkészek számára azok az alkalmak, 
amikor a hívek keresik fel a lelkipásztort, lelkigondozás céljából. Néhány lelkész ép-
pen az ezekből az alkalmakból adódó eredményeket nevezte pályafutása sikerének, 
például egy válás megakadályozását. Többen lelkigondozói, néhány esetben pedig 
pasztorálpszichológiai végzettséggel rendelkeznek – ők különösen nagy hangsúlyt 
fektetnek a lelkigondozói szolgálatra, még ha sokrétű tevékenységük mellett kevés 
idő is jut rá. A lelkészek másik csoportja azonban kevésbé tartja testhezállónak ezt 
a feladatot, akár azért, mert nem érzi magát felkészültnek arra, hogy ilyen pszicho-
lógiai tanácsadást végezzen, akár azért, mert nem érzi magát feljogosítva arra, hogy 
beavatkozzon mások magánéletébe. „Valószínűleg úgy érzi, hogy valakinek nagyon 
el kell mondani a búját, baját, de az az igazság, hogy ez külön szakma. Nem véletlen 
alakultak ki az utóbbi években egyetemeken a pasztorálpszichológiai képzések. A 
lelkipásztorolás gyakorlatilag a lelkészség és a pszichológia határterülete.” (Férfi , vidék)

Az eddiekben ismertetett eredményekből láthattuk, hogy egyháztagok és lelkészek tehát egyaránt a gyülekezeti 
aktivitás alacsony szintjéről számolnak be, miközben a személyes kapcsolódásra való ösztönzöttség sem elegendően 
erős. Vajon egy általánosabb szintről, az egyház társadalmi jelenlétéről hogyan vélekednek az egyház tagjai?

Egyház a társadalomban

A Magyarországi Evangélikus Egyház társadalmi súlyával teljes mértékben vagy nagymértékben elégedett a meg-
kérdezettek közel 40 százaléka. Ezzel szemben kevesebb, mint egytizedükre jellemző, hogy egyáltalán nem vagy 
csak kismértékben elégedettek. Az átlag (1–5-ös skálán) 3,5, ami közepes értéknek tekinthető. Az iskolai végzettség 
emelkedésével párhuzamosan csökken az egyház társadalmi súlyával való elégedettség mértéke, de még a diplomások 
körében is meghaladja a közepes mértéket (3,1). Az elégedettséget nem befolyásolja kimutatható módon a templomba 
járás gyakorisága, tehát a gyülekezethez kapcsolódás, a hitélet aktivitása ebben a véleményben nem játszik szerepet.

Akik fejlesztést szeretnének, azok elsősorban az oktatás, nevelés és a karitatív tevékenységek területén várnak 
nagyobb aktivitást az egyháztól. Ugyanakkor rendkívül nagy, 60 százalékos azok aránya, akik nem látnak olyan 
területet, ahol növelni kellene az egyház aktivitását. Az előbbi elégedettségi adatokkal összevetve azonban megíté-
lésem szerint ez inkább a gyülekezeti élettel és aktivitással kapcsolatban fentebb jelzett motiváltság hiányát jelző 
alapattitűdöt fejezi ki, mintsem az involvált támogatást.

Ellentmondásos igényeknek kellene megfelelnie az egyház vezetésének, ha az egész országot érintő politikai, 
közéleti kérdésekben az egyháztagok igénye szerint szólalna meg.

„

„…hetente több órát másoknál 
nagyobb arányban fordítanak 
önkéntes gyülekezeti munká-
ra a diplomások és azok, akik 
gyakran járnak templomba, 
azonban ez a fajta tevékenység 
annyira elenyésző az egyház 
életében, hogy nincs érdemi 
hatása az összképre. Csak ha 
jóval szélesebb körben lenne 
elterjedt az önkéntesség kultú-
rája, beszélhetnénk komolyabb 
közösségi feladatvállalásról.
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8. ábra. Véleménye szerint az egész országot érintő politikai, közéleti kérdésekben eleget hallatja-e a 
hangját az Egyház?

Látható, hogy hasonló mértékű a megszólalásokat keveslő és sokalló vélemények aránya – ebből nyilvánvalóan nem 
volna értelmes átlagot vonni, hiszen markánsan különböző elvárások fogalmazódnak meg. Ezek szociodemográfi ai 
háttere több esetben is világos kontúrokkal rajzolódik ki. A fi atalabb és idősebb korosztályhoz képest nagyobb 
arányban vélték úgy a 36–59 év közöttiek, hogy az egyház túl keveset hallatja a hangját közéleti kérdésekben – a 
36–45 éves korosztályban egyenesen ez volt a domináns vélemény. Ezzel szemben a 60 év felettiek körében ennek 
az álláspontnak a támogatottsága az átlagosnál alacsonyabb volt, és gyakorlatilag megegyezett az ellenkező értékelés 
elfogadottságával, amely szerint az egyház már így is túl sokat hallatja a hangját politikai kérdésekben. Az iskolai 
végzettség emelkedésével nő az elégedetlenek aránya, akik szívesebben vennék, ha az egyház nagyobb erővel jelenne 
meg közéleti diskurzusban. De ugyanez mondható el a gyakran templomba járókról is.

A nagyobb közéleti aktivitás igénye ugyanakkor a hívek döntő többségénél nem jár az egyes politikai pártokhoz 
való közvetlen kapcsolódás igényével, ilyet alig néhány százalék szeretne. Két csoport aránya hasonló: akik szerint 
teljes távolságot kellene tartani a politikától (42 százalék) és azok, akik értékelvű kapcsolatot, vagyis az egyház 
céljaihoz közel álló pártok támogatását kívánatosnak tartják (44 százalék).

A hívek véleménye egybeesik a lelkészek által megfogalmazottakkal. Ők fenntartásokkal fi gyelik a nagypoliti-
kával való kapcsolattartást. „Nekünk nem az a dolgunk, hogy bemenjünk a nagyok közé, akikre az emberek fújolnak. 
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És nem azért, mert a fújolástól félek önmagában, hanem mert ott nincs helyünk. Jézus sem ment soha ezek közé. Nem 
azért, mert ők nem emberek, és nem kell őket szeretni (…), csak a mi szerepünk nem az, hogy befurakodjunk ezek közé, 
és az emelvényről mondjuk meg, hogy mit kell.” (Férfi , vidék) A lelkészek egy jelentős része említette és kifogásolta 
az egyház politikai kiállását. „Nem gondolom, hogy bele kell avatkozni nagyon sok dologba, akár politikai vagy ilyen 
dolgokba. Totális baklövésnek tartom, hogy akármilyen szinten is az egyház beleszóljon, vagy a lelkész személyesen 
belefolyjon ilyen, »majd ő megmondja, hogy mi az igazság« dolgokba.” (Vidék, férfi )

Összefoglalás – kitekintés az egyházi stratégiára

Kutatásunk az egyházi stratéga háttéranyagaként született – erről a stratégiai kezdeményezésről a hívők egyhatoda 
hallott, elsősorban lelkészétől vagy gyülekezeti tisztségviselőitől. Függetlenül attól, hogy hallott-e róla, a hívők 52 
százalékos többsége támogatja egy stratégia kidolgozását, amelyben leginkább az ifj úság ügyét, az egyházi célok 
megújítását, a diakóniát, valamint az egyház erősítését, a hívek összetartását és aktivizálását érzik fontosnak. Az 
egyházstratégia körüli munkáról az átlagosnál kétszer nagyobb arányban hallottak a diplomások – körükben már 
minden harmadik egyháztag tud róla. De másoknál tájékozottabbnak bizonyultak a Pesti és a Budai Egyházme-
gyében élők is, akárcsak a gyakran templomba járók.

Az egyházi megújulási stratégiának ez az enyhe többségű igenlése akár meglepő is lehet abban az összképben, 
amely körvonalazódik a fentebbiekből. A vélemények alapján ugyanis a Magyarországi Evangélikus Egyház tagjai 
körében nem érződik a „teremtő feszültség”, az olyasfajta feszítő gondok megélése, amelyek kikövetelnék a cselekvést.

Családi szocializáció, vagyis az evangélikusság és az evangélikus közösséghez tartozás természetes adottsága jelenti 
keretét egyházi életünknek, amelyre büszkék vagyunk, de külön tenni érte többségünk nem érez belső ösztönzöttséget. 
A tisztes szegénység viselhető hittestvéreink nagyobbik része számára, egyházi-gyülekezeti gondjaink az előregedéssel, 
a hitbéli elszürküléssel függnek össze. A hitélet apadásával szemben azonban nem látunk megtehető lépéseket, a 
családot kiemelkedő értéknek tartó személyes életünkben pedig inkább magunkban, szűkebb körben oldjuk meg 
problémáinkat, evangélikusságunk amúgy sem jelenik meg erőteljesen a gyülekezeten és családon túli világunkban.

Keserű önvigasztalással mondhatjuk persze, hogy igazán magyarországi az evangélikus egyházunk, hiszen a közösségi 
stratégiák és az előrevivő, a kialakult „kis alkus” keretekkel ütközéseket is vállaló jobbat akarás hiánya általános magyar 
sajátosság. Mégis, közeledve a reformáció félévezredes ünnepléséhez, a lutheri örökség akár arra is indíthatna bennünket, 
hogy élesebb kontúrokra érzékeny szemmel nézzünk magunkba keresztény emberként és evangélikus gyülekezeti tagként.

A most vitára, beszélgetésekre bocsátott kutatási program értelme éppen az volna, hogy ehhez kínáljon fogó-
dzókat, kiindulópontokat. Éljünk vele!

Fábri György (1964) az ELTE habilitált egyetemi docense, rektorhelyettese. Szakterülete a tudo-
mánykommunikáció, felsőoktatás-elmélet és a társadalmi kommunikáció. Szociológiai kutatá-
sokat vezet a felsőoktatás és a tudomány társadalmi percepciójáról. Tudománykommunikációs 
projektek (Mindentudás Egyeteme, Tudás Presszó) kezdeményezője; legújabb kutatásai a média, 
ideológia és társadalmi értékrend témakörét dolgozzák fel. Csömöri evangélikus családban 
nőtt fel, szülőfalujában ma is gyülekezeti tag.


