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A létszámcsökkenés
okai

A papság létszáma
és a világiak szerepe
Korunk egyházát leginkább foglalkoztató kérdések közé tartozik a
papok létszámának alakulása és a világiak egyházi szerepvállalása.
A két kérdés valójában szorosan összetartozik, hiszen a világiak
szerepe a papság létszámának folyamatos csökkenése következté
ben kezdett előtérbe kerülni. Azokban az országokban, melyekben
az egyházak szabadon működhettek,a II. Vatikáni zsinatot követő
en egyre erősödtek, illetve azóta is folyamatosan erősödneka pap
ság tehermentesítésére, a világiak mind szélesebb bevonására irá
nyuló törekvések. Kelet-Európában az ismert okok miatt ez a folya
mat csak jóval később, a rendszerváltás után indulhatott el igazán.
Noha Európa korábban is demokratikus fele és a volt kommunista
blokk egészen más feltételek között és sok tekintetben másként élte
meg az elmúlt fél évszázadot, bizonyos területeken mégis nagyon
hasonló problémákkal kell megküzdenie. A papság létszámának fo
gyása és a világiak mind erőteljesebbbevonásának kérdése a közös
problémák közé sorolható. Sok kérdésben hasonló a magyar és az
európai országok, egyházak helyzete. Az összehasonlításhoz jórészt
a TÁRKI Társadalmi Riport 199B-as kötetében Papok, Jérjiszerzetesek,
apácák címmel most megjelenő, Tomka Miklóssal közös tanul
mányunkban szereplő adatokat ismertetem.

E tanulmány két fő kérdést, a papok létszámának csökkenését és
a nem kimondottan papi funkciók átruházhatóságának lehetőségeit

tárgyalja. A főbb megállapításokat két tézisben foglalom össze.

1. A katolikus papság létszáma az elhalálozás és a pályaelha
gyások következtében évről-évre folyamatosan csökken, s ezt az
új hivatások számának lassú emelkedése sem képes ellensúlyoz
ni.

A papság és a világiak szerepének újragondolását leginkább az
tette szükségessé, hogy a közel kétezer év során az egyház mind
méretében, mind szerveződési fokában sokat változott. Minél na
gyobb lett az egyház, annál inkább bürokratizálódott és különül
tek el egymástól a különböző feladatok, tisztségek. A teljes or
szágra kiterjedő plébániarendszer kialakulásával egyre több papra
lett szükség. Kétezer éves egyházunk életében a 19. század végén,
20. század elején kezdtek egyre nyilvánvalóbbá válni a paphiány
jelei. Ennek okai részben az egyházat is közvetlenül érintő társa
dalmi változásokban, mindenekelőtt a modemizációban, részben
pedig az egyházban zajló, különösen a szerveződés terén jelentke
ző változások révén hirtelen megnövekvő igényekben keresen-
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A papság fogyása a
világban és

Magyarországon

dők, A modernizálódó egyházban végbemenő változások miatt
egyrészt a meglévő paplétszám már nem volt elegendő, másrészt
a papi hivatal fokozatosan elszemélytelenedett, és a papságra há
ruló feladatok egy részének elvesztésével a papi szerep leszűkült,

így a papi pályával együttjáró presztízs csökkent. A papi pálya
utánpótlási nehézségei az imént említett okok mellett a társada
lomban és a családokban bekövetkező változásokra is visszave
zethetők. Miután a modem korban a tudás mindenki számára
hozzáférhetővé vált, és a társadalmi felemelkedésnek már nem
csak a papi hivatás vállalása volt az egyetlen útja, kevesebbeket
vonzott a papi pálya. A modem korban a családokban is mélyre
ható változások mentek végbe. Az egyre inkább általánossá váló
női munkavállalás, a hagyományos értékek fokozatos háttérbe
szorulása, az igények ugrásszerű növekedése, az egyre terjedő in
dividualizmus, az együttlakó többgenerációs családok lassú eltű

nése a családok zsugorodásához vezetett. Amíg a nagycsalád álta
lános volt, és nem kínálkozott más lehetőség a társadalmi fel
emelkedésre, addig nagyobb hajlandóság mutatkozott a papi hi
vatás vállalásának terén. A gyermekvállalási hajlandóság csökke
nése és a társadalmi felemelkedés lehetőségeinek bővülése egyér
telműen kihatott a papi hivatások számának csökkenésére is.

A papság fogyásának, az utánpótlás, a világiak bevonásának
kérdésében sok hasonlóságot fedezhetünk fel a 90-es évektől de
mokratizálódó volt kommunista és a korábban is demokráciában
élő országok tapasztalatai között. A második világháborút követő
en a katolikus papság létszáma Afrika, Ázsia és Latin-Amerika
kivételével világszerte folyamatosan csökken. Noha a szerzetes és
világi papság együttes létszáma mind Európában, mind Magyaror
szágon folyamatosan csökken, míg Európában mind a világi, mind
a szerzetespapság külön-külön is folyamatosan csökken, addig Ma
gyarországon a szerzetespapság létszáma a rendek rendszerváltás
utáni újraindulását követően ugrásszerűen emelkedett. Ez a változás
azonban csak átmeneti, mert vannak ugyan. új belépők, ám e hirte
len létszámnövekedés oka főként az, hogy a korábban szétszóratás
ban élő szerzetesek visszatértek a rendjükbe. (1. tábla)

1. tábla: A 100 OOO katolikusra jutó (egyházmegyés és szerzetes)
papok számának változása Európában és Magyarországon 1977.
december 31. és 1995. december 31. között (abszolút számokban)

1980 1885 1990 1995

szerzetes és egyéb pap Európában 90,0 83,7 79,1 75,2

szerzetes és egyéb pap Magyarországon 48,3 46,3 47,0 41,5

szerzetes pap Európában 27,5 25,8 24,1 22,8

szerzetespap Magyarországon 1,2 3,0 9,4 9,4
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Magyarországon a vílági papi és a szerzetes papi hivatást vállalók
számának alakulásában 1955 és 1995 között az 1980-as év volt a
mélypont, melyet folyamatos emelkedés követett, és ez a tendencia
ma is tart. Mind Európában, mind Magyarországon a vílági és a
szerzetesi papi pályára jelentkezőkaránya folyamatosan emelkedik
a nyolcvanas évek közepe óta. Ez a növekedés nagyjából azonos
időre esik a vallásosak arányának Európa-szerte és Magyarországon
is tapasztalt emelkedésével, illetve azt követi. Azonban mind az Eu
rópában, mind Magyarországon tapasztalt utánpótlás növekedés nem
elegendőahhoz, hogy az elöregedett papság folyamatos elhalálozásá
ból és a pályaelhagyásból adódó fogyást kiegyensúlyozza (2.-3. tábla).

2. tábla: A 100 OOO katolikus hívőre jutó papnövendékek létszá
mának alakulása 1977-1995 között Európa átlagában és Magyar
országon (abszolút számokban)

1977 1983 1989 1995
Európa 8,54 9,62 10,09 10,16

MagyarorszáQ 4,49 4,66 5,8 6,86

3. tábla: A világi és a szerzetespapi pályára készülő katolikus
teológusok létszámának alakulása Magyarországon 1977-1995 kö
zött (abszolút számokban)

1980 1983 1986 1989 1992 1995
világi papnak 255 264 279 312 288 337

szerzetesnek 15 45 58 64 115 116

A papság
konnegoszlása

A papság évtizedek óta tartó állandó fogyása nemcsak azt je
lenti, hogy egyre kevesebb katolikus pap van, hanem egyben azt
is, hogyakorstruktúra eltorzult. A magyarországi katolikus pap
ság folyamatosan elöregedett, vagyis sokkal többen vannak az
idős korosztályhoz tartozók, mint a fiatalabb generációk tagjai (4.
tábla). Ez mindaddig, míg nem válik kiegyensúlyozottabbá a pap
ság korstruktúrája, tartósan magas halálozási arányhoz vezet,

4. tábla: Az aktív magyar katolikus papság kormegoszlása 1964
ben, 198G-ban, 1984-ben és 1996-ban (százalékban)

1964 1980 1984 1996
23-30 év 7,7 8,2 5,8 7,3

31-40 év 21,1 13,6 15,0 17,6

41-50 év 25,0 19,1 16,0 20,9

51-60 év 31,9 24,8 25,2 17,9

61-70 év 14,3 26,2 23,0 23,1

71 és idősebb 0,0 8,0 15,0 13,2

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

574



Az aktív papság
létszámának várható

alakulása

amely különösen az idősebb generációba tartozókat sújtja. A fiata
labb nemzedékeket képviselő papok számára az idősebb papi ge
nerációk fokozatos kiesése a feladatok megnövekedését jelenti. Ez
az amúgy is túlterhelt papságra olyan terheket ró, melyek viselé
se lassan lehetetlenné válik.

Az 1964 és 1996 között jelentkező tendencia a számított előrejel

zés szerint 1996 és 2006 között változni fog. Azonban az előrejel

zés csak a jelenlegi aktív papság adataiból készült, így csak azt
lehet viszonylagos pontossággal előre jelezni, hogy az egyes kor
csoportokból most aktív papok közül várhatóan hányan fognak
élni. Nagy valószínűséggel a most 24-30 év közötti papságnak a
96,8 százaléka, a 31-40 év közöttieknek 91,5 százaléka, a 41-50
éveseknek a 82,4 százaléka, az 51-60 éveseknek 69,5 százaléka, a
61-70 éveseknek 48,9 százaléka és a 71 éveseknek, illetve annál
idősebbeknekmindössze 20,9 százaléka fog élni 20ü6-ban (5. táb
la). Az így kapott előrejelzésnélazonban jobb helyzet várható, hi
szen az eddigi tapasztalatok szerint minden évben van vala
mennyi utánpótlás, erre azonban nem készült becslés.

5. tábla: Az aktív magyar katolikus papság létszámának várható
alakulása az utánpótlás figyelembe vétele nélkül 1996 és 2006
között (abszolút számban)

2001-ben 2006-ban
1996-ban: 1996 valószínűleg élni valószínűleg élni

fog fog

24-30 évesek 127 125 123

31-40 évesek 306 295 280

41.50 évesek 364 334 300

51-60 évesek 311 263 216

61-70 évesek 403 291 197

71 évesek és idősebbek 230 109 48

2. A létszámcsökkenés okozta nehézségek megszüntetésére több
féle lehetőség kínálkozik, de ezek bevezetése részben az ismert
történelmi-politikai okok, részben a már korábban elindult és ma
is zajló, a nemzeti sajátosságoktól tbobé-keuésbé független társa
dalmi változások miatt valószínűlegcsak lassan valósulhat meg.

A plébániák oldallagos
ellátása

Mind a papság tehermentesítésének, mind a világiak fokozot
tabb bevonásának felvetésekor az egyház valójában az alapokhoz
tért vissza azzal, hogy újra megfogalmazta a papi hivatal eredeti
feladatát és az egyetemes papságra szóló meghívásunkat. A hívők

ellátásának biztosítására az eddig kialakított gyakorlat kétféle
megoldást is kínál a növekvő paphiány enyhítésére. Az egyik, ha
zánkban leginkább elterjedt megoldás a plébániák oldallagos ellá
tása, összevonása vagy beolvasztása. Ez azonban csak látszólagos
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megoldást eredményez, mivel a papra sokkal több feladat hárul.
1977 és 1995 között Európában a katolikus egyházközségek lélek
száma 2020, Magyarországon 2839 fő volt. Azóta is egyre emelke
dik az egy papra jutó hívek száma és az oldallagosan ellátandó
terület is. Az oldallagos ellátás hátránya, hogy a paphoz egyre
több hívő tartozik, és az ellátandó terület sokkal kiterjedtebb, ami
azt is jelenti, hogy több időt kell utazásra, munkaszervezésre is
fordítania. így kevesebb ideje jut a hívekkel való élő kapcsolatra
és azok ápolására. Ez a megoldás különösen akkor nem szeren
esés, ha az előrejelzések szerinti fogyást nem enyhíti az utánpót
lás növekedése és így egyre nagyobb terület ellátása hárul a pa
pokra. Az így megnövekedett terhelés következtében várhatóan a
százalékos megoszlás az előrejelzettnél nagyobb csökkenést fog
mutatni.

Apapság mentesítése A másik megoldás a papság mentesítése a nem szükségszerűen

papi feladatoktól. Ez egyrészt a világiak, másrészt a szerzetesek és
szerzetesnők papi rendet nem igénylő feladatokba való mind foko
zottabb bevonásával valósítható meg. Mind a szerzetesek, mind a
világiak bevonása elősegíti az egyház hierarchizált és centralizált
rendszerének feloldását, ezzel is hozzájárulva az egyház megújulásá
hoz. A szerzetesek körében is tapasztalható azonban, hogy az után
pótlás mértéke nem egyenlíti ki a szerzetesek létszámának elhalálo
zás és pályaelhagyás miatti csökkenését. A szerzetesek kormegoszlá
sa ugyanis hasonló tendenciát mutat, mint a papoké. Ebből követke
zően, amíg a szerzetes rendek nem erősödnek meg, addig a koráb
ban általuk vállalt, nem szükségszerüen papi feladatok ellátásában
csak kevéssé tudnak részt venni.

A világiak bevonása A világiak bevonásával kapcsolatban azonban másfajta problé-
mák merülhetnek fel. Az évszázadok során a papokban és a hí
vőkben kialakult magatartásmódok gátolhalják a világiak egyházi
feladatokba való bevonását. AIIÚg a világiak a fogyasztó keresz
ténységre szocializálódtak, arra, hogy az egyház szolgáltatásokat
nyújt, melyeket csak passzívan kell befogadnia, addig a pap arra
szocializálódott, hogy a szent tudás birtokosaként van felhátal
mazva a szolgálatra. A világiak számára jelenleg kínálkozó mun
katerületek a nem szükségszerűen papi feladatok terén a lelki
pásztori kisegítés, hitoktatás, plébániai adminisztráció, közösség
szervezés, karitatív tevékenységek, önképzés, felnőttképzés.

Amennyiben a világiak ezeket a ma még főként a papságra háru
ló feladatokat lassan átveszik, a papok felszabadulhatnak a papi
rendhez kötött feladatok végzésére. A világiak bevonásának felté
tele azonban a két oldal közeledése, ez viszont hosszú, kölcsönös
tanulási folyamat.
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