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A vitorlázat fi nombeállítása
Hozzászólás a Láthatóan evangélikus című dokumentumhoz

2009-ben Hogy még jobban röpüljön a zászlóshajó címmel (Kamarás 2009) refl ektáltam az evangélikus egyház meg-
újulási stratégiájának első vitaanyagára, amelyet akkor földre szállott, reális, ugyanakkor kellőképpen ihletett víziónak 
ítéltem, a Magyarországi Evangélikus Egyházat pedig a hazai kereszténység zászlóshajójának neveztem. A mai napig is 
így látom, ugyanis módomban állt követni a fejleményeket, egyebek mellett mint az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
óraadó tanára. A kereszténység és a társadalom kapcsolatával foglalkozó kurzusok keretében különböző felekezetű tanít-
ványaimmal beszélgetve módomban állt belepillantani az evangélikus egyház mindennapi életébe, és azt összehasonlítani 
más keresztényekével. Ilyesmi másféle alkalmakkor, elsősorban különböző konferenciákon, továbbképzéseken, lelki 
napokon is megtörtént, amikor lehetőségem nyílott evangélikus lelkészek, presbiterek, tanárok és egyetemi hallgatók 
tucatjaival diskurzust folytatni. Úgy látom, megvan a hajó, megvan a zászló, mindkettő láthatóan evangélikus, most 
már csak a vitorlákat kellene megfelelően beállítani. Méghozzá nem egyszer és mindenkorra, mert a Lélek ott fúj, ahol 
akar, ezért mindenkor a Lélek irányába kell fordítani a vitorlákat, hogy a zászlóshajó minél gyorsabban eljuthasson a 
kitűzött célokhoz, amelyek a Láthatóan evangélikus címet viselő dokumentumban vannak megfogalmazva.

A stratégia alapzata, olvassuk, a spiritualitás és a testvéri közösségben való megtérés, és mindez a világban levés itt 
és mostjának kontextusában. Érdemes lenne ezt a kulcsfontosságú bekezdést még néhány mondattal kibővíteni: mit is 
jelent a közösségben való megtérés? Milyen fajta spiritualitásra gondoljunk? Nyilván keresztény, protestáns és evangéli-
kus spiritualitásra, de hát ebből is tapasztalni többfélét. Amikor a dokumentum az „itt és most”-ra és a „valós emberek 
valós kérdéseire” adandó evangélikus válaszokról szól, úgy tűnik, minden felebarátra tágítja ki a megszólítandók körét. 
Helyesen teszi, és ehhez célszerű kétféle, itt és most érvényesülő tendenciát még jobban fi gyelembe venni. Az egyik a 
hagyományos „keresztény társadalom” vége és a hagyományos egyházias vallásosság visszaszorulása (Kamarás 2012a, 
2012b). A másik egy hazánkban is erőteljesen megnyilvánuló jelenség: míg 1991 és 2008 között jelentősen csökkent a 
vallásukat rendszeresen gyakorlók aránya, ugyanebben az időszakban jelentősen emelkedett az Istenben, a halálon túli 
életben, a pokolban és a mennyországban, valamint a bűnben hívők aránya (Rosta 2009). Számuk kétszerese-három-
szorosa a vallásukat rendszeresen gyakorlókénak, és mivel csak egy részük nevezi magát valamilyen módon vallásosnak, 
egyáltalán nem könnyű a velük való kommunikáció. A spiritualitás meglehetősen különböző élményeiben részesülnek: 
van, akit keresztény hatások is értek, mások számára a spirituális hatást a Mátrix, A gyűrűk ura, a Coelho-regények, az 
ezoterikus könyvek, honlapok és programok jelentik. Nemigen lehet velük „kánaáni nyelven” szót érteni.

Maga a misszió nem szerepel a prioritások között, nyilván azért, mert a dokumentum, ha jól olvasom, valameny-
nyi fő feladatot missziós küldetésnek tekinti. Ám ha ez így van, akkor jóval erőteljesebben kellene hangsúlyozni 
a nyelvismeretet, a missziós üzenettel megszólítandók nyelvein beszélés képességének kifejlesztését. Hogy ebben 
jelentős előrehaladásra lehet szert tenni egyházi berkekben is, azt éppen az általam igen nagyra értékelt Szélrózsa-
találkozók (Kamarás 2008) kommunikációja bizonyítja: szóban, zenében, gesztusban.

Jó lenne tudni, hogy mely egyéb feladatok közül kerültek ki a prioritások, valamint azt is, hogy az egyéb feladatok 
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között melyek a legfontosabbak. Kíváncsi lennék például arra, hányadik helyen áll a felekezetek, egyházak, vallások közötti 
párbeszéd, kiengesztelődés és egységre törekvés. A tárgyalt prioritások között is vannak olyanok, amelyeket nehezen tudnék 
elképzelni ökumenikus vagy vallásközi együttműködés nélkül; ilyen például a teremtett világ tisztelete, megóvása. Egy-két 
célkitűzést jobban ki kellene élesíteni. Ilyen az első számú prioritás is, amelynek megnevezése számomra némi bizonytalan-
ságról árulkodik: „Az önkéntesség és szolidaritás gyakorlása keresztény hitünk legmélyéből fakadó szervezeti fejlesztés.” 

Az önkéntesség volumene és intenzitása kétségkívül fontos jellemzője egy vallási 
szervezetnek, közösségi jellegének és a közösség minőségének. A szolidaritás és 
a vallási szervezet jellege már nincsen ilyen szoros kapcsolatban, hiszen a hívők 
egyénileg vagy más szervezeti keretben is kifejezhetik szolidaritásukat, mondjuk, 
a szegényekkel. Ennek a fejezetnek az első bekezdése a munka, a vállalkozás, a 
gyarapodás és a fogyasztás összefüggéseit villantja föl. Ez a témakör, ha nem is 
ítéltetik a prioritások egyikének, szintén rendkívüli fontosságú, főleg akkor, ha 
kiegészítjük a szegénység kérdéskörével összefüggő munkanélküliséggel. Világo-
sabbá kellene tenni, miféle törekvésekre gondolnak a dokumentum összeállítói, 
amelyek szerintük „gyengíteni, felszámolni akarják a tőke, a munka és a pénz 
fundamentumait, szabadságát”, pedig igencsak jó lenne legalábbis felvázolni 
egy keresztény ihletésű gazdasági alternatívát. Amúgy pedig nagyban emelné e 
stratégia értékét, ha legalább nagy vonalakban, vázlatosan meg-megjelenne benne 
egy evangéliumi ihletésű evangélikus gazdasági alternatíva. A talentumokkal való 
elszámolás jegyében történő keresztény szemléletű vállalkozásról is (amire nem 
vállalkozni, ha jól értelmezem a példabeszédet, nem balekség, hanem egyenesen 
vétek) kellene hogy szó essék, legalábbis a prioritások után következő fontos fel-
adatok között. Annál is inkább, mert az „imádkozz és vállalkozz” igen komoly 
hangsúlyt kap a hazánkban is erőteljesen gyarapodó evangéliumi, pünkösdi egy-
házakban. Ebben a fejezetben nem kerül igazán középpontba a szegények segítése. 
Márpedig ez lehetne a fejezet címe, ennek kellene a prioritások élén szerepelnie, 

ezt kellene jobban kifejteni, taglalva a szegénység különböző fajtáit és formáit, a testi és lelki szegénységtől a munkanélkü-
liségen, az elhagyatottságon és a kirekesztettségen keresztül a cigányságig és a hajléktalanságig. Arról is kellene szó essék, 
hogy mennyiben feladata a keresztény hívőnek, gyülekezetének és egyházának a szegényellenesség különböző (személyes, 
pártpolitikai vagy állami) formái elleni politikai fellépés, amire a katolikus Szent Egyed Közösség szolgált jó példával.

A gyülekezeti önkéntesség átkerülhetne az elsőből a harmadik témakörbe, amely az egyházi munka és közösség szerveze-
tét tárgyalja. A lelkészekkel foglalkozó fejezetben a „gyülekezeti munka” kifejezés eltakarja a közösségépítést, amit ki kellene 
bontani. Jó lenne – mint az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóját engem ez különösképpen érdekel – egy-két 
sorban kifejteni, mire is gondolnak a dokumentum összeállítói, amikor a lelkészek és világi hallgatók „értelmiségiképzéséről” 
beszélnek. A következő fejezetben a szubszidiaritás elvének még nyomatékosabb említését szeretném.

Nagyon jónak tartom a hálózatiság elvén működő és a teremtett világért felelősséget érző egyházzal foglalkozó 
fejezeteket, ugyanakkor nem érzem jogosultnak a harmadik és ötödik témakör külön fejezetekben való kezelését. 
Két esetben erőteljesebben dramatizálnék. Ha az evangélikus egyházban valóban (adatokkal bizonyíthatóan!) nem 
jobb a helyzet az önkéntesség és az adakozás tekintetében, mint a magyar társadalomban általában, akkor azonnali 
szükségállapotot kellene bevezetni. Hazai kutatások is bizonyítják, hogy a vallásos emberek (különösképpen az 
egyházias keretben rendszeres vallásgyakorlók) körében az átlagosnál magasabb az önkéntesek és az adakozók aránya 
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(Bartal 2009, Hámori 2008, Fényes 2012, Szeder 2013). Ez esetben valószínűnek tartom, hogy a Láthatóan 
evangélikus összeállítói – megbízható adatok híján – alábecsülték az evangélikus önkéntesek és adakozók arányát. 

Behoznám a prioritások közé (és betenném a felszabadult helyre) az evangélikus egyház közvetítő (mediátori), 
az előítéleteket tisztázó és csökkentő diskurzusokat animáló, béketeremtő tevékenységét mint a misszió sajátságos, 
de felettébb aktuális formáját, amellyel hathatósan segíthetné tragikusan megosztott társadalmunk gyógyulását. 
Megismételve az öt évvel ezelőtt írtakat: még jobban ki kellene fejteni, hogy miben is álljon az evangélikus egyház 
missziója, hol helyezkedjen el a térítés – párbeszéd – kölcsönös egymástól tanulás skáláján. 

Gondolkodtam a „láthatóan evangélikus” szerkezeten, és mivel a látványpékség és a látványkonyha is felbukkant 
az asszociációk között, ízlelgetni kezdtem az „érezhetően evangélikus”, az „egész-ségesen evangélikus”, a „hathatósan 
evangélikus” és a „lenyűgözően evangélikus” kifejezéseket is, de aztán szerencsére eszembe jutott egyik katolikus 
főpapunk elszólása: „Kérem, vegyék tudomásul, hogy én brutálisan katolikus vagyok”, és abbahagytam a próbál-
kozást. Jó szelet kívánva maradok inkább a zászlóshajónál és a Lélek szelével jól operáló vitorlázatnál.
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(Korlátozottan hozzáférhető.)

Kamarás István (1941) akadémiai doktor. Magyartanári és könyvtáros-, majd szocioló-
gusdiplomát szerzett. Előbb az Országos Széchényi Könyvtár Olvasáskutatási Osztályát 
vezette, a Művelődéskutató Intézetben művészet- és vallásszociológusként dolgozott, 
az Országos Közoktatási Intézetben kezdett el foglalkozni az ember-, erkölcs- és vallásis-
meret oktatásával, majd a pécsi, azután a veszprémi egyetemen tanított művelődés-, 
művészet- és vallásszociológiát, vallástudományt és embertant.


