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Mi magunk
Három szempont a stratégiai prioritásokhoz

Kovács 
Eleonóra

Egyházunk 2012−2017 közötti évekre vonatkozó stratégiai prioritásait háromféle szempontból fi gyelve igyekszem 
összefoglalni gondolataimat. Egyrészt mint egyszerű egyháztag olvastam (ez volt a legfontosabb), ugyanakkor 
az általam képviselt munkaág, a gyűjteményügy szempontjából is fi gyeltem, s harmadsorban arra törekedtem, 
hogy azt próbáljam megfogalmazni, hogy mi, akik a levéltárak, könyvtárak, múzeumok, az evangélikus múlt 
ügyét képviseljük, mit tudunk hozzátenni a stratégia kijelölt területeihez, hogyan tudunk segíteni, illetve ho-
gyan tudjuk alkalmazni azt. Az első két szempont inkább kritikai 
észrevételekre, kiegészítésekre, a harmadik inkább a megvalósítás-
ban való együttműködés lehetőségének megfogalmazására adott 
lehetőséget számomra. Mivel e hozzászólás terjedelme korlátozott, 
igyekszem a három szempontot egy-egy kérdés kapcsán ötvözve 
valamennyire kifejteni.

A Láthatóan evangélikus mint cím fontos kérdést hordoz magá-
ban. Mindannyiunkra érvényes kérdés: látható-e, hogy evangélikusok 
vagyunk, hogy Krisztus testvérei vagyunk, ugyanakkor látszódunk-e, 
jó értelemben véve megmutatjuk-e magunkat az élet különböző te-
rületein, ahol Jézus követésének és a lutheri elveknek a szellemében 
kell(ene) tevékenykedni?

A dokumentum megfogalmazása igen gyakorlatias, a hétköznapi 
élet szintjére bontja le a tennivalókat öt elv mentén. Ez a praktikus 
megközelítés jelez is valamit: az elmélet mellett immár a cselekvés ide-
je is eljött. A kulcskérdés, amely a gondolatok mögött van, a megma-
radás: a jézusi úton maradás mellett a közösségként, a Magyarországi 
Evangélikus Egyházként való megmaradás, hogy sem létszámunkban, 
sem evangélikusként létezésünket illetően ne tűnjünk el. Erre a kér-
désre számomra a stratégia öt prioritása által adott válasz két szóban 
foglalható össze: mi magunk.

Jézus mellett nincs jobb szószólója ügyünknek, mint saját ma-
gunk. Az egymásról való kölcsönös gondoskodásban, a cselekvő sze-
retetben rejlik az erő, amely minden területen alkalmazandó. Ennek 
szolgálatába állítandó az önkéntesség és a szolidaritás. Igazán nagy és 
észrevehető változást azonban ennek egyenletesebb eloszlása jelente-
né. Sokan aránytalanul nagy terhet vállalva segítenek; ezt felismerve 
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tudatosan kellene valamennyiünknek erőnket, időnket szánni a közösség javára. Ez a magatartás szabadságot is 
adhatna nekünk, hiszen nem másoktól, hanem magunktól függ helyzetünk javulása. A tudatos tehervállalás és 
segítés közben egymással való kapcsolatunk hosszú távon valódi kapcsolatokat eredményez, s azt az összetartást 
szolgálja, amely egyházunkon belül szükséges lenne. Hitelesek akkor lehetünk mind egymás, mind az egyházunkon 
kívül lévők előtt, ha magatartásunk a példa.

Ez a gondolat átvezet a lelkészek sorsához. Esetükben – helyzetükből adódóan – még inkább fontos a hiteles-
ség, a szó és a tett összhangja. A lelkész ne menedzser, ne vezér, ne politikus, ne üzletember legyen elsősorban, és 

ne is kényszerítsék erre a körülmények, hanem vezető, lelki 
vezető, a rábízottak lelkipásztora lehessen. Ahhoz azonban, 
hogy ennek eleget tudjon tenni, munkatársakra van szükség, 
s nélkülözhetetlen az alapos képzettség és a továbbképzés 
is, hiszen számos nehéz helyzetre kell felkészülnie. Egyhá-
zunknak azonban felelősséget kell éreznie lelkészei iránt, 
betegségnek vagy az élet egyéb nehézségeinek áldozatul esett 
lelkészekről gondoskodnunk kell, intézményes módon, nem 
esetlegesen, sokszor olyan feladattal bízva meg lelkipászto-
rokat, amely nem megfelelő számukra.

A harmadikként említett prioritás a hálózatosság. Az 
ésszerű alá-fölérendeltségi viszonyok mellett az egymással 
kapcsolatot tartó és információt átadó munkatársak ereje 
megsokszorozódik. A gyűjteményügyben dolgozók számá-
ra ez különösen fontos, s e szellemben is működünk, hi-
szen intézményesen nem sokan dolgoznak e szakterületen, 
ugyanakkor sokakat érint a munkánk és sok közöttünk 
az önkéntes munkatárs. A három országos intézmény, a 
vidéki szakgyűjtemények s az iskolai könyvtárak dolgozói 
mellett a többi munkatárs (az egyházmegyék gyűjteményi 
megbízottjai s gyülekezetenként – jó esetben – egy-egy 
ember) önkéntesként vesz részt a feladatokban. Érintve 
azonban sokkal többen vagyunk, minden egyes egyház-
község, minden lelkész, hiszen irataink, tárgyaink kint 
vannak a gyülekezeteknél. Itt is a kölcsönösség elve kell 

hogy működjék. A lelkész válláról a szakember vegye le a terhet, hiszen a levéltári, könyvtári munka szakmunka, 
ugyanakkor a lelkészek együttműködő, támogató magatartásukkal adják azt a biztos hátteret, amely a nyu-
godt és elismert működés garanciája lehet, s amely eredményhez vezet. Jó lenne, ha egyházunk ösztönözné azt 
a folyamatot, hogy e területen is kinevelődjék egyháztagjaink közül egy képzett, már erre a területre készülő 
következő nemzedék. Gyülekezeteink gyűjteményi anyagainak őrzése erkölcsi és anyagi felelősség, nem szaba-
don választott, hanem kötelesség. Ezért az egymást segítő együttműködésben valósulhat csak meg a szakszerű, 
ugyanakkor nem csak a szakemberek számára gyümölcsöző munka. Ahogy az egyház tagjaiként mindannyian 
egy test részei vagyunk, úgy egy-egy munkaág is egy testrész(let). A gyűjteményügy az emlékezet, az evangéli-
kus egyház múltjának hordozója, a nagy egész, az egyház szellemi, írásos, tárgyi „lenyomata”. Ez azonban nem 
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öncélú tudóskodás. Evangélikus identitásunkat erősíti, ha tisztában vagyunk elődeink életével, gyülekezeteink 
múltjával. Ennek hordozói a régi iratok és tárgyak. A hitvalló lelkészek életútjának megismerése ma is példát ad. 
Ahhoz azonban, hogy e téren is eredményesek legyünk, lényeges kritérium a tudás, a képzettség, az információhoz 
jutás, a társakkal való kapcsolattartás, amelyben nagy szerepe van a közvetítő csatornák tudatos használatának. 
Emellett minden munkatárs számára erősítő, feladataiban biztonságot adó lehet a hasonló kérdésekkel foglal-
kozókkal való kommunikáció. Nemcsak az a lényeges, hogy a megfelelő személyek vállaljanak szerepet, hanem 
ahhoz kapják meg szűkebb és tágabb egyházi közösségük támogatását és megbecsülését, s itt is, mint minden 
feladatnál, legyenek segítőik.

Kapcsolódik ez a gondolat a negyedik prioritáshoz, hiszen a fenntarthatóság stratégiáját, megmaradásunkat 
szolgálják és támogatják gyűjteményeink. Nem reprezentatív elem és dísz tehát az evangélikusságon a gyűjte-
ményügy, hanem velünk azonos dolog, mi magunk vagyunk benne. 
Anyakönyveinkben családunk, az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben 
gyülekezetünk múltja, lelkészeink működése. (Nem véletlenül voltak 
minden korban iratmegsemmisítések, s már az ókori Egyiptomban 
Ehnaton fáraó emlékét is úgy akarták eltüntetni, hogy épületeit le-
rombolták, nevét a műemlékekről kivésették, s hosszú időre sikerült is 
elfelejtetni.) Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a gyűjteményügy 
fontossága kiemelt lenne más területek rovására, de lényegesebb, mint 
a hétköznapokban gondolnánk, s a belefektetett energia és pénz hosszú 
távon térül meg. Nem csupán identitástudatunkat és összetartásunkat 
erősítheti, s nem csupán példákkal szolgálhat, ami megtartó erő lehet, 
hanem feltárhatja a múlt olyan szeleteit is, amelyek hozzájárulnak 
a jelenben való eligazodáshoz. Különösen a reformáció kezdetének 500. évfordulójára készülve segíthet a múlt 
áttekintése helyzetünk értékelésében s jövőre vonatkozó terveink átgondolásában. Emellett méltón ünnepelni is 
lényeges, hiszen a hagyományok tiszteletben tartása minden közösség életben maradásának fontos eleme. 

Minden szakmai tudást feltételező terület erősen kötődik a hivatásszerűséghez. Fontos, hogy mindenki azt a 
munkát végezze, amelyben a legjobb, ez azonban kölcsönösséget is feltételez. Mindenki a maga területén működve, 
egymást kiegészítve tevékenykedjék ugyanazon cél érdekében. Mindez még több aktivitást és kölcsönösséget igényel, 
nem feledve azt, hogy a szakmaiság, a hivatásszerűség nem öncélú, hanem ugyanarra irányul, mint bármely más 
munkaág: egyházunk küldetésének teljesítésére.
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„
„Nem reprezentatív elem és dísz 

tehát az evangélikusságon a gyűj-
teményügy, hanem velünk azo-
nos dolog, mi magunk vagyunk 
benne. Anyakönyveinkben csalá-
dunk, az egyházlátogatási jegyző-
könyvekben gyülekezetünk múltja, 
lelkészeink működése.


