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A paphiány
következményei

A világi feladatvállalás
néhány sajátosága

Többszöri sürgetésre szántam rá magam, hogy az alábbi gondola
tokat hagyjam megfogalmazódni. Ha nem sikerül kerek tanul
mánnyá formáznom, az csak részben műfaji zavar, döntően inkább
az élet lekerekíthetet len valósága teszi. Gyakorta előfordul, hogy
kisegíthe tem paptestvéreimet. Ha közülük valaki hirtelen megbe
tegszik, meghal vagy szabadságra megy, gyakran fordulnak hoz
zám segítségért, mondjam el a vasárnapi miséket, temetni, esketni,
keresztelni kellene. Ezenközben tapasztalom, mit jelent egy-egy kö
zösségben a lelkipásztor akár hirtelen, akár várható hiánya. Minde
nütt másként dolgozzák fel ezt a hiányt. Egyvalamiben közösek: a
tanácstalanságban. Most mi lesz? - olvasom a szemekb ől. vala
hányszor találkoznak a tekintetek. Készületlenül ér mindenkit a
hirtelen támadó betegség, esetleg halál, és szinte minden alkalom
mal elmondható: a vesztesek nemcsak a pap, hanem sok esetben a
hívek is. Messze nincs már meg az a biztonságérzet, hogy majd az
egyházmegyei hatóság küld valakit. Ezidőtájt sikerült minden kö
zösséget szembesíteni azzal a ténnyel, hogy nincs több pap. Nem
is lesz egy jó ideig.

A kérdés, hogya világiak lelkipásztori szolgálatának hátterében
a paphiány, vagy a II. Vatikáni zsinat szemlélet-váltása áll-e, alig
eld őnthet ő, Szívesen mondjuk pe rsze az t, hogy a zsinati szemlé
letváltás, mert így szépítjük a dolgot. Valószínűleg mindkét ma
gya rázat igaz. Azt viszont el kell fogadnunk, hogy az egyház tör
ténetében nem annyira a belátás, mint inkább az "idők jelei", va
gyis az égető szükséghelyzet is tud olyan szituációt teremteni,
amely utat nyi t egy-egy felismerésnek. A mai magyar mentalitást
érzékelve mégiscsak úgy tűnik, hogy egyfelől ha nem csökkent
volna az elmúlt húsz évben a szolgálati papság létszáma, másfe
lől ha a rendszerváltás elmúlt tíz éve alatt nem indultak volna új
ra egyházi intézmények, akkor zsinat ide, zsinat oda, maradt vol
na minden a régiben. Egyre szűkülő mozgástérben egyfajta kleri
kális rezervátum-jelleggel.

A lényeg: lesznek-e világiak, akik vállalkoznak arra a feladatra,
amely mind az utóbbi időkig inkább a klérus sze repköréhez kap
csolódott? Másrészt a lelkipásztorkodás területének folytonos és
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A világiak
bevonásának területei

zárt hierarchikus rendszere beengedi-e valahol a világiakat, és en
gedi-e, hogy a nélkülözhetetlen és megfelelő hivatali és anyagi
presztízs hozzárendelődjék a világiak szolgálatához is. Ezen belül
külön figyelmet érdemel a férfiak és a nők helyzete. A nők jelen
léte és szolgálata folyamatosabb és legitimebb az egyházi segítő

szolgálatban, mint a férfiaké. Sajátos helyzetet teremt a szerzete
sek és a lelkiségi mozgalmak reaktivizálódása is. Jóllehet ezeknek
a közösségeknek inkább beszívó hatásuk van: saját rendszerük
ésszerű feltöltése, és nem annyira a lelkipásztori területek ellátása
a céljuk. A klérus, a szerzetesek és a lelkiségekhez tartozók tagjai
abban is elkülönülnek a kereszténység egyéb közösségeitől (egy
házközségek), hogy személyes létük egy pontján radikális, nyilvá
nos és többnyire visszavonhatatlan döntéssel kell elkötelezni ön
magukat valamilyen közösség szolgálata mellett. A világiak lelki
pásztori munkáját ilyen döntés többnyire nem előzi meg. Alkal
mazásuk személyes ismeretségekre épül, megbízhatóságuk pedig
a szubjektív garancia miatt sérülékenyebb. És jelenlétük egyházi
munkakörben valójában foglalkozásszerűvé lesz, úgy azonban,
hogy a végzett munka nem tudja őket eltartani. Emiatt sokan más
területeken is dolgoznak. E megosztottság nem minden esetben
hátrányos. (E téren a földrajzi adottságunk miatt hasznos kitekin
teni nyugatra és keletre. Tőlünk keletre a nyugati és a keleti ke
reszténység találkozásánál, ahol valójában mindkettő úgy ér vé
get, hogy egyik átmegy a másikba, természetes a világiak részvé
tele az egyházi szolgálatban. Rahón, Kőrösmezőn, Terebesen 
csak az általam bejárt néhány kárpátaljai településen is - minden
ideológiai probléma nélkül végzik a világiak a szertartásokat, ha
a harminc-negyven településre jutó egyszem pap nem tud eljutni
az adott helyszínre. E területen az egyházközségek meghaltak
volna a világiak segítsége nélkül. Teljesen más aspektusa van a
nyugati országokban az egyházközségek világi alkalmazottainak.
Valójában hivatalnokok, akik az egyházközség adminisztrációját
intézik. Akik nélkül azonban az egyházközségek légüres térbe ke
rülnének. Magyarországon a kettő között kell valahogyan elhe
lyezkednie a világiak lelkipásztori szolgálatának.)

A világiak bevonását a lelkipásztori szolgálatba döntően befo
lyásolja az, hogy mely területet tekintjük. Hagyományos lelki
pásztori szolgálatról van-e szó, mint a plébániai élet területei;
vagy pedig gyökeresen új, épp a rendszerváltás óta megnyílt le
hetőségek kínálta szerepkörről. A hagyományos lelkipásztori szol
gálatban az a tapasztalat alakult ki, hogy nem csupán a papság,
maguk a világiak is erős fenntartással élnek a laikus kisegítő lel
kipásztorok iránt. Hagyományosan a pap személyéhez társult fel
adatokat, mint például a temetés, az igeliturgiák és egyéb temp
lomhoz és rituáléhoz kapcsolt tevékenységek, csak nehezen fo
gadják el. Ennek a problémának a hátterében többnyire az a spár
tai mentalitás is meghúzódik, hogy mindaddig, amíg a pap fel
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Ha a plébánia pap
nélkül marad

Apapság feladatai a
világiak

szerepvállalása terén

Mesterséges
életbentartás vagy

előremenekülés

tudja emelni kezét, ki tudja nyitni száját, maga végzi el a szertar
tásokat, akkor is, ha a megengedett határt túl kell lépnie. A fo
gyasztói társadalom szemléletébe egyébként is jól beleillik ez a
megrendelői és szolgáltatói attitűd. Ha mise kell, mise van, ha te
metés kell, temetés van, ha keresztelő kell, keresztelő van, ha es
küvő kell, esküvő van és így tovább. Egy ponton túl azonban
nem lehet tovább feszíteni, elszakad a szál - vagy több már nem
fér bele a pap idejébe, erejébe. A vidéki tapasztalat azt mutatja,
hogy a pap nélkül maradt plébániák hívei mindent elkövetnek
azért, hogy újra paphoz jussanak. Erejükön felüli építkezésbe kez
denek, csakhogy rendbe hozzák hatalmas, kúriaszerű, üresen ár
válkodó plébániaépületeiket, hátha ezzel nagyobb csáberőt jelent
hetnek a nyárvégi dispozíciók (papi áthelyezések) időszakára.

(Városi környezetben ez úgy jelentkezik az újonnan, vagy újrain
dított intézmények szintjén, hogy az intézmények igyekeznek te
vékenységeikhez papot szerezni - mintha ez lenne létük egyház
és világ előtti legalizációja.)

E probléma gyökere nemcsak a hívekben van, hanem abban az
egyházi struktúrában is, amely nem vonja be időben a világiakat
- akár tanácsadói szerepkörben - az egyház azon gondjainak
megoldásába, amelyet többek között a paphiány kelt. Gondot
okozhat maga a lelkipásztor is azzal, hogy saját hívei körében
vagy az általa bejárt területen nem készíti elő az embereket a
gyökeres változásra: hogy esetleg pap nélkül kell továbbvinniük a
kereszténységet. Itt-ott persze előfordul, hogy ezt megteszi, de
gyakran akkor is csak fenyegetés formájában: "Majd megtudjátok
- majd megtudják, ha nem lesz papjuk".

Kétségtelen, hogy a laikusok lelkipásztori szolgálatba állítása
érdekében legtöbbet a még működő papság tehet, mégpedig úgy,
hogy jó szemmel és jó érzékkel kiválasztja, esetleg felneveli azo
kat a személyeket, akiket alkalmasnak ítél az egyházközség jövő

jének formálására és a közösség építésére. Ehhez a neveléshez
mindenképpen hozzátartozik a képzés is, melynek teológiai és
szakterületi aspektusa mellett fontos a nagy közösségben való (és
nemcsak helyi szintű!) gondolkodás szellemének kialakítása. Az
egyházmegyei hatóságok komoly dilemma előtt állnak: a pap nél
kül maradt területek mesterséges életben tartását, vagy a hirtelen
halált válasszák-e? Sok egyházközséget, oldallagos ellátás címén
mesterségesen tartanak életben ideig-óráig. A hirtelen halál ez
esetben azt jelentené, hogy a hatóság radikálisan felszámolja a
plébánia hagyományos struktúráját, elvonja a papot, hagyja ösz
szedőlni vagy eladja az üres kúriákat - és pap nélküli közössé
get kezd építeni. Ez a hirtelen halál. Ebben az előre menekülés
ben új típusú közösség és szemlélet, ezzel együtt új "nedvkerin
gés" alakulhat ki a kegyelmi élet számára. Ez a hirtelen halál tu
datos döntés, amely irányítottan és tudatosan újra felépíti (és nem
le!) a helyi közösségeket. Ez utóbbi azt jelentené, hogy felgyorsít-
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juk a folyamatot, és ahol biztosnak látszik, hogy a következő 6-8
év alatt megszűnik a plébánia, ott ennek elébe megyünk, és meg
szüntetjük úgy, hogy közben a lelkipásztorkodás ne szűnjön meg,
hanem annak egy új típusa alakuljon ki. Itt kaphatnak igazán
fontos szerepet a világi kisegítő lelkipásztorok, és ekkor talán már
nem a magyar nyelvben oly pejoratív hangzású kisegítő lehet a
megszólításuk.

A hívek szerepe A világiak részvételét e szolgálatban megkönnyíti, ha az egy-
házmegye vezetése konstruktív partnernek tekinti a híveket, és
nem csupán ünnepi díszletnek, hogy vasárnaponként és ünnep
napokon megtöltsék a templomot. Erre az egyházmegyei zsinatok
tesznek kísérletet, miszerint főleg világiakból álló testületeket
hoznak létre, melyeknek egyházmegyei szinten tanácsadói szere
pük van. E téren a huszonnegyedik órában vagyunk, mert már
szakadozik az a háló, amely a papokkal fedi le Magyarország ka
tolikus egyházmegyéit. Mást jelent persze a világiak részvétele a
rendszerváltás után indult egyházi intézményekben. E téren a tár
sadalom sokkal befogadóbb, és a munkakör kevésbé személyfüg
gő. Azok a nem hagyományos területek, amelyek az egyház szá
mára megnyíltak az elmúlt tíz esztendőben, mint a lakótelepi kö
zösségszervezés, hitterjesztés, sajtóapostolság, nevelési-oktatási in
tézmények, szociális otthonok, karitatív csoportok, vállalkozói te
vékenységi körök, információ-áramoltatási rendszerek és a kultú
ra sokféle területe, mind lehetőséget ad arra, hogy a világiak be
kapcsolódjanak az egyház missziós tevékenységébe.

Ezeket a területeket természetesen csak átvitt értelemben nevez
hetjük pasztorációnak, mégis nélkülözhetetlen az egyház praxisá
ban ez az indirekt evangelizáció. Az egyház ezen intézményeiben
mintegy műhelyben alakul, formálódik a jövő egyházi szerkezete.
Ma még az elmúlt évtizedek hatásai nyomán természetes, hogy
igen kevés olyan személy tevékenykedik eme intézményekben,
akik amellett, hogy jó szakemberek, vallásosak is. Vagyis az egy
ház elvárásai szerint élnek és tevékenykednek. Inkább az a gya
kori, hogy ez intézmények körében résztvevők nem élnek az egy
ház elvárásai szerint, de kiválóan végzik szakmai feladatukat.

Összegzés tehát nincsen. Furcsa párhuzam: miközben a föld né
pessége nő, s így a világ fiatalodik, a kereszténység növekedése
evvel a növekedéssel nem képes lépést tartani. Az, hogy Magyar
országon a társadalom jórészt még katolikus (és keresztény), csak
annak tudható be, hogy az ország lélekszáma évtizedek óta csök
ken. Evvel együtt hiányoznak az egyházból is azok a fiatalok,
akik jelenlétükkel esélyt adnak az életnek. Ha most zajló politikai
változás generációváltást is jelent, akkor ez az ifjúság növekvő

életesélyét és ebből fakadóan látszámának növekedését jelentheti.
Ez elkerülhetetlenné teszi, hogy minél több fiatal világi vegyen
részt a lelkipásztori szolgálatban is.
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