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Századunk 60-as, 70-es éveitől kezdődően a nyugati társadal
makban folyamatosan vészharangkondítás kíséri a családdal kap
csolatos kutatásokat, megnyilatkozásokat. Mindannyiuk közös
megállapítása: a család válságban van. Ennek okai egyrészt gazda
ságiak (nehéz megélhetés, lakásproblémák) és társadalmiak (váro
siasodás, nemzedékek közötti feszültségek), másrészt pedig erköl
csiek (a fogyasztói és élvhajhász materializmus térhódítása, szexu
ális szabadosság, hűtlenség és válás, abortusz, a gyermekek neve
lésének hiánya).

Az 1981-ben megszületett Familiaris consortio kezdetű apostoli
buzdítás szerint: "E bajok forrása gyakran a szabadság torzított fo
galma és megtapasztalása, amely szerint a szabadság nem azt a
képességet jelenti, melynek birtokában az ember megvalósíthatja
Isten tervét a házasságra és családra vonatkozóan, hanem olyan
erőt jelent, amely nincs alávetve senkinek, és - nemegyszer önsze
retetből - míndenkivel szemben a maga kényelmét keresi."

A romániai társadalom a hosszú ideig tartó kommunista elszi
geteltség következében mintegy 15-20 évvel maradt el mind a po
zitív, mind a negatív folyamatok tekintetében. Ugyanakkor mind
ezek a változások, ha megkésve is, de sokkal nagyobb intenzitással
játszódnak le.

Tanulmányunkban azt próbáljuk fölvázolni, hogy az utóbbi nyolc
év fölgyorsult változásai hogyan érintették a romániai családokat. Ho
gyan jelentkeznek azok a tényezők, amelyek a nyugati társadal
makban válsághelyzetbe sodorták a családi intézményt?

Fontosnak tartjuk, hogy "lépéselőny" birtokában az Erdélyi
Egyházmegyei Zsinatnak sikerüljön olyan változásokkal gazdagí
tania a családpasztorációs munkát, hogy azok lelassítsák, esetleg
megakadályozzák a családok válságba kerülését.

A társadalmi körülmények változása

Korunk társadalmi felépítése és szokásai, termelési struktúrája sok
szempontból veszélyeztetik a hagyományos családi egységet. A
modernizáció, a városiasodás, az iparosodás, az iskolázottság mind
a család szerepének átalakulásához vezettek. Felbomlott a hagyo-

407



lTomka Miklós: Magyar
katolicizmus 1991,
OLl-KATIA 1991,

Budapest, 51.
2 Reisman, David:

A magányos tömeg,
1968, Budapest.
:lromka: im. 52.

4Hargita megyében
falvanként egy-két olyan

háztartást találhatunk,
ahol három generáció

lakik még együtt.
Kivételt képez Korond,
ahol a helyi kerámia

és népmüvészeti
tárgyak kész~ése

legtöbb esetben
"családi vállalkozássá"

alakult át,
jövedelmezőbb

tevékenységnek
bizonyul, mint a városi

munkahelyek nagy
többsége. Itt még

mindig 16 olyan
családot találunk, ahol

három vagy ennél több
generáció él együtt.

5Bodó Julianna:
Jelképeink szerepváltása.

Néphagyományok új
kömyezetben, Kriterion

Könyvkiadó, 1987,
Bukarest.

6A kérdés része annak a
felmérésnek, amelyet

Csikszeredán, 1997-ben
készftett azAbo

Consulting Kft., a
Csikszeredai Városi

Tanács Szociális
Osztályának a
megbízásából.

mányos társadalomszervezet és életmód, megváltozott a közösségi
együttélés rendje, napjainkban egyre erőteljesebbé válik a fogyasz
tói társadalom kiépülése és az individualista szemlélet térhódítása.
"A foglakozás- és életformaváltás megtörte a társadalmi és kultu
rális folyamatosságot, esetleg idősebbek és fiatalabbak, szülők és
gyermekek között is a megszokott generációs ellentéteket messze
meghaladó távolságot teremtve."! Mindezek "olyan változások,
amit a hagyomány által történt szabályozásról a társadalmi környe
zet általi szabályozásra való áttérésnek nevezhetünk't.é Az iparoso
dás, városiasodás, a kulturális forradalom hatására a hagyományos
közösségi normák meggyengültek, az egyéneket kevésbé tartja a
régi családi, lakóhelyi, munkatársi "közösségi háló".3

"A kor igénye", hogy a nők, az anyák is munkát vállaljanak,
tehát az anyák az idejük jelentős részét családjuktól, férjüktől.

gyermekeiktől távol töltik. Ma a munkaképes korban a nők a fér
fiakkal azonos mértékben aktív vagy inaktív keresők. Sajnos a női

szerepek átalakulása nem szolgálja a párkapcsolatok tartósságát
és a gyermeknevelést, nem táplálja a család légkörének a melegét.
Mindezekkel együtt ugyanakkor felbomlani látszik a hagyomá
nyos patriarchális családmodell, így a mai házasságokban előtér

be kerül a partnerek személyének egyenlősége, a kölcsönösség.
Megváltozott a család nagysága, összetétele, tartóssága; a több

generációt, széles körű rokonságot magukba foglaló család helyett
egyre inkább a szülőkből és a gyermekekből álló családnak adnak
helyet. Szaporodnak az egyszemélyes háztartások és gyermekte
len családok.'

A migráció következtében elveszítette hatékonyságát az a kö
zösség, melynek "életét nemzedékek során átörökített normarend
szer szabályozta, s ebben a rendszerben mindenki megtalálta - a
falu hierarchiájában elfoglalt helyének, életkorának, nemének
megfelelően - a viselkedési szabályokat, s azok eligazították az
egyént mindazokban a helyzetekben, amelyekkel a számára adott
élettérben találkozhatott'C

1977-1992 között a falun élők száma évente átlagosan 14,4%
kal csökkent, mára gyakorlatilag Románia minden harmadik la
kosa valamely nagyvárosban él.

"Kire számíthat élete nehéz pillanataiban?" A válaszok két külön
böző mentalitást tükröznek. A tradicionalista családi kapcsolatok
fennmaradására jellemző rokoni segítségre a megkérdezettek
52,4%-a számít, míg az előretörő, a fogyasztói társadalomra jel
lemző individualista szemlélet, miszerint az ember elsősorban sa
ját magára számíthat, a válaszok 54%-ában szerepel. Az egyház és
a segélyszervezetek együtt alig több, mint a megkérdezettek 5%-ának a
bizaimát élvezik, míg a válaszadók 23,4%-a a barátokra is számít.6
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március.

Szülések

Házasságkötések

Romániában a népesség elöregedési folyamata az európai orszá
gokhoz viszonyítva viszonylag későn, 1992-ben indult el, de úgy
tűnik, hogy intenzitásában erősebb. Szomorú, hogy a magyarság
lakta megyékben ez a folyamat még gyorsabb. Országos átlagban
évente 0,2%-kal csökken a népesség, ezzel szemben Hargita, Ko
vászna és Maros megyékben 0,3%-kaP Példaként hozzuk föl egy
alcsíki nagyközség, Csíkszentmárton 1996-os évi plébániai statisz
tikai adatait: 18 esküvő, 41 keresztelő és 52 temetés."

Az előrejelzések szerint az elkövetkező 15 évben az iskolásko
rúak száma a mostani 3/4-ére fog csökkeni, a fiatalok (15-29
évesek) száma pedig a mostani 415-ére.

A 80-as években a születések száma csökkent, de az erőszakos

szaporodáspolitika következtében ez a csökkenés változó intenzitású
volt. 1990 után ez a változás egyenletessé és gyors üteművé vált.

Az 1989 decemberében alakult kormány egyik első rendelkezé
se az abortusz törvényesítése volt. Erre 1990 elején került sor, kö
vetkezményeképpen az abortuszok és szülések számának aránya
1990-ben 4/1 volt (vagyis négy abortuszra jutott egyetlen szülés):
ez az arány 1994-re 2,16/1-re csökkent (valószínűleg a fogamzás
gátló tabletták és eszközök szélesebb körben való elterjedésének
következményeképpen), de még így is nagyon magas a többi or
szágokéhoz viszonyítva.

1995-ben 1000 lakos ra 10,4 újszülött jutott, körülbelül 1/3-dal
kevesebb, mint 1989-ben. A szaporodási mutatók természetesen
az alacsonyabb néprétegek között voltak magasabbak. Így példá
ull992-ben egy elemi iskolázottságú asszonynak átlagosan 2,6
gyereke volt, egy magasabb fokú végzettséggel rendelkező anyá
nak csak 1,1. A születések számának csökkenése miatt 1994-ben
átlagosan egy házaspárra csak 1,2 gyerek jutott. (Magyarországon
ezzel szemben az egy nőre jutó átlagos gyerekszám 1996-ban 1,5
volt). Pozitívumnak tekinthető, hogy Romániában csökken a gye
rekhalandóság (1995-ben Romániában 1000 egy évesnél kisebb
gyermek közül 21,2 halt meg), de európai viszonylatban még így
is rendkívül magas.

Az elmúlt nyolc évben fokozatosan csökkent a házasságköté
sek száma, ez 1995-ben már elérte az azt megelőző 50 év legki
sebb értékét. Ekkor 1000 lakosra 6,8 házasságkötés jutott. Sajnos
az erdélyi megyékben a házasságkötések száma kisebb az orszá
gos átlagnál, Hargita megyében kötnek a legkevesebben házassá
got, itt 1995-ben 1000 lakosra mindössze 5,2 új házasságkötés ju
tott. A "házasságkötési kedv" azóta tovább csökkent. 1997-ben át
lagosan 4,4, 1998 első felében pedig mindössze 4 házasságot kö
töttek 1000 lakos esetében. A házasságok nagy része fiatal korban
kötődik (1994-ben például a férfiaknál átlagban 27,6 éves korban,
a nőknél 24,1).
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Érdekesebb, hogy az első házasság felbontásánál a férfiak csak
25,6, a nők pedig 22,4 évesek.

Romániában a házasságkötések aránylag tartósak; az első há
zasságok az összházasságok több mint 415-ét képezik, a házassá
gok átlag élettartama 22 év. Természetesen a falusi közösségekben
élő családok esetében sokkal kisebb a válások száma, a válások
3/4-e a városban élő családokat jellemzi.

A válások száma aránylag stabilnak mutatkozott és európai vi
szonylatban meglehetősen alacsonynak. 1995-ben 1000 lakos ra
1,4-1,6 válás jutott. Sajnos, ahogyan csökken a házasságkötések
száma, úgy nő a válásoké: 1997-ben 1,7, 1998 első felében már 1,8
válás jutott 1000lakosra.

A válások 56,7%-ban egynél több kiskorú gyerek került csonka
családba, 37%-ban pedig egy gyerek. Többgyerekes családok ese
tében csökken a válások száma, tehát a gyerekek stabilizáló té
nyezőnek számítanak a családokban.

Szociális vonatkozások

Romániában 1997-ben a hivatalos létminimumként 350.000 lejt (kö
rülbelül 8750 forint) állapítottak meg. Ez az érték természetesen
nem reális. Lehetetlennek tűnik, hogy a rezsiköltségek kifizetése
mellett ennyi pénzből a mindennapi kenyérre is fussa. (Egy négy-

Jövedelmi viszonyok tagú családnak ezek szerint havonta 35.000 forintból kellene meg
élnie.) Ugyanakkor pedig a már említett felmérés szerint a csíksze
redai lakosok 52,79%-a a minimálbér alatti jövedelemből él, 39,84%
nak a minimálbér és 500.000 lej (körülbelül 12.500 forint) közötti
jövedelme van, csak 6,34%-uk keres 500.000 és 1.000.000 lej (körül
belül 25.000 Ft) között és csupán 1,01 %-nak van ennél nagyobb
fizetése. Az elszegényesedés talán a fiatal családokat érinti a legfá
jóbban. Számukra szinte lehetetlennek tűnik, hogy saját lakást vá
sárolhassanak. (Csíkszeredában például egy kétszobás panellakás
körülbelül 1.750.000 forintba kerül.) Súlyosbítja alakásgondokat,
hogy a 89-es változások után nagymértékben csökkent a lakás
építés. Ameddig az 1981-1985 közöttí időszakban évente körülbelül
159.000 új lakást adtak át Romániában, addig ez 1992-ben 28.000 új
lakásra csökkent. A korábbi gyakorlattal ellentétben az állam már
csak a 89 előtti építkezések befejezésében vállal részt.

Az Abo Consulting által végzett felmérés szerint Csíkszeredá
ban a lakosság több mint fele "turkálókból" öltözködik, a meg
kérdezett családok 70,18%-a az állította, hogy az utóbbi évben
nem sikerült nagyobb értékű használati javakat vásárolniuk. A
családok a jövedelmük 59%-át élelemre költik, 25%-át lakásfenn
tartásra, míg szórakozásra csupán jövedelmük 5%-át fordítják.

A válaszadók 64,91%-a úgy érzi, hogy a tavalyi évhez képest a
lehetőségei szűkültek, 19,95%-a szerint nem változtak, és csak
15,14%-a érzi, hogy ebben az évben tágultak a lehetőségei.
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Hogyan vigyáz a társadalom a családra?

Gyermek· ésanyasági
segély

Az 1989-et megelőző időszakban a szülők a gyereksegély formájá
ban kaptak támogatást az államtól. Ezt a fajta pénzbeli juttatást a
szülők a munkahelyükön, fizetéspótlékként kapták, nagy hátránya
tehát az volt, hogy azok a szülők, akik valamilyen okból kifolyólag
nem dolgoztak vagy nem rendelkeztek állandó munkahellyel, nem
részesülhettek a segélyben. A pénzösszeg nagysága attól függött,
hogy a család falusi vagy városi környezetben él, illetve a gyerekek
létszámától (több gyermek esetén valamivel nagyobb volt a támo
gatás).

Az anyák mindössze két hónap szülési szabadságra voltak jo
gosultak, szinte a szülés pillanatáig jártak munkahelyeikre, a
gyermekek pedig mindössze két hónapig élvezhették az anya ál
landó közelségét. Két hónapos koruktól jobb esetben a nagyszü
lők, rosszabb esetben pedig a bölcsődék gondjaira voltak bízva.
Az anya jogosult volt gyereknevelési szabadságra a gyerek 7 éves
koráig, ez idő alatt munkahelyét kötelesek voltak számára fönn
tartani, de semmiféle pénzbeli juttatásban vagy fizetésben nem
részesült.

1990-ben megszüntették a falun, illetve városon élő családok
közötti különbségtételt, 1992-től a fogyatékos gyermekek kétsze
res támogatásban részesülnek, 1993-tól pedig agyereksegélyt füg
getlenítik a szülő munkahelyétől (csak ez tette lehetővé, hogy az
egyre növekvő számú munkanélküli szülők is részesüljenek eb
ben a minimális anyagi juttatásban). Az egy gyerek után járó tá
mogatás jelenleg 65.000 lej (körülbelül 1600 forintnak megfelelő

lej). A segély valamivel nagyobb több gyerek esetén, a negyedik
gyerek után 100.000 lej (körübelül 2500 forint).

1997-től az anyák két évig szülési utógondozási szabadságot
élvezhetnek, ez idő alatt a fizetésük 6S%-át kapják. A második
gyerek születésétől a szüléskor egyszeri alkalommal szülési pénzt
kapnak, ez jelenleg 307.000 lej (körülbelül 7600 forint).

A pozitív változások mellett számos negatívumot is hozott a
89-es változások utáni időszak. A szociálpolitika elpiacosodása
egy erre felkészületlen, éretlen korszakban érintette a lakosságot.
A családok általános elszegényesedési folyamatában néhány eddi
gi szolgáltatás ingyenességének (például napközi, bölcsődei ellá
tás, gyerektáboroztatások) megszűnése sok esetben nagyon nehéz
helyzetbe hozzák a szülőket. Mivel nem tudják megfizetni ezeket
a szolgáltatásokat, a gyerekek a nagyszülők vagy valamilyen ro
kon felügyelete alá kerülnek, gyerekhiány következtében pedig az
óvodák és bölcsődék egymás után zárnak be.

A gyermekvédelmi reform sajnos még gyerekcipőben jár. Szinte
alig tudunk a családon belüli veszélyeztetett gyerekekről, csak 1997
ben tette lehetövé a törvény ezeknek a gyerekeknek a felkutatását,
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esetenként anyagi vagy lelki/szellemi segítséggel való támogatá
sát. E célból helyenként gyermekvédelmi bizottságok alakultak.

A romániai árvaházak, kórházak, nevelőintézetek 1995-ben
mintegy 47.000 gyerek számára adtak otthont.

Egyház és család

9romka: im. 71·72.

Az egyház nyitásának
szükségessége

"Az egyházüldözés tradicionalizmust szül és képtelenné tesz az
idők jeleinek értelmezésére. (...) Az egyház osztozott a leigázott tár
sadalom életében - írja Tomka a kommunista diktatúra éveit ele
mezve - és megmutatta, hogy lélekben hogyan lehet szabadnak
maradni. Tehát a katolicizmus nemcsak talpon maradt s nemcsak
fokozta életképességét, hanem a kommunisták szándékával szem
ben megnövelte társadalmi szerepét (...) Ellenzékiségében az egy
ház kétségtelenül jel volt. Talán túlságosan is az. Talán nem érezte
meg elég gyorsan, hogy a tagadással egyidőben az élet lehetőségét

is keresni kell."9 Energiáinak nagy részét önazonosságának megtar
tására, a támadások elhárításra kellett fordítania. Ma azonban az
egyháznak föl kell ismernie, hogy védekező támaszpontjait föladva
nyitnia kell, a kor kihívásaihoz mérten ki kell mennie az emberek
közé.

Az egyház befolyása az egyén életére egyre inkább csökken. A
szekularizálódott világ, az utca, az iskola, a tömegkommunikáció
sokkal hatásosabb módon "bombázzák" az emberek gondolko
dásmódját és világnézetét mint a hagyományos munkát végző

lelkipásztor, aki jobb esetben egy héten egyszer, a vasárnapi pré
dikációjával alakíthatja azt. Erdélyben még mindig szerenesésnek
mondható a helyzet, hiszen legalább a katolikus vidéknek számí
tó csíki régióban nagyon erős a családi tradíció, így folyamatos
nak tűnik a kereszténység továbbadása. Azonban meddig?

Az egyház "versenyfutásban" van a gyorsan beáramló társa
dalmi, kulturális hatásokkal, a fogyasztói, individualista életszem
lélet kialakulásával. A következő évezred erdélyi katolicizmusa
nemcsak attól függ, hogy ebben a versenyfutásban ki lesz a győz

tes, hanem az esetleges lemaradás nagyságától is.

Családpasztoráció az Erdélyi Egyházmegyében

Egyházmegyénkben az elmúlt nyolc évben örvendetes módon na
gyon sok kisközösség alakult, a különböző lelkiségi mozgalmak
fogékony, befogadó talajra találtak az erdélyi katolikusok körében.
Éppen ezért szomorú, hogy a magzatvédő társaságon kívül nem
találunk semmilyen családokért dolgozó katolikus társulást vagy
szakmai mozgalmat. A 90-es évek elején megalakult Keresztény Or
vosok Szövetsége mára már csak formálisan létezik.

Az egyházmegye papjai - habár érzik ennek hiányosságait 
többnyire csak hagyományos módon közelednek a családokhoz.
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A házasságok
gondozása

1OvÖ.: Pál-Jakab Imola:
ltP házasok isteni

kegyelem ésa
mindennapok rutinja

között. Keresztény Szó,
1995. március.

A házszentelések alkalmat nyújtanak egy rövid, helyzetfelmérő is
merkedésre, a további kapcsolattartás pedig a gyerekeken keresz
tül történik elsőáldozás, bérmálkozás alkalmából, amikor a felké
szítés során egy-két találkozót a szülőkkel is tartanak.

A családokkal való kapcsolatfelvéteInek természetesen már a
házasság-előkészítés során, a jegyesoktatás alkalmából el kellene
indulnia. A jegyesoktatások nagy része azonban csak formális és
felületes, kimerülnek az esküvő előtti négy, öt találkozóban. Alig
találkozunk olyanfajta házassági előkészítéssel, amelynek során
tisztázódhatna a felekben, hogy kellően érett-e kapcsolatuk a há
zassághoz, amely megmutatná, hogyan kell élni a házasság szent
ségéből származó kegyelmekkel, amelynek célja a jegyestársak
közötti kommunikáció elmélyülésének és egymás megismerésé
nek elősegítése volna. A jegyesoktatás hiányosságainak okai egy
részt a lelkipásztorok ilyen téren való felkészületlenségéből és a
papság általános túlterheltségéből adódnak, másrészt pedig annak
a gyakorlatnak a hiányából, hogy hiteles keresztény házasságban
élő párok adják át gyakorlati tapasztalataikat a házasulandóknak.

Pál-Jakab Imola pszichopedagógus 1995-ben felmérést készített
olyan fiatal házasok körében, akik esküvőjük előtt hívő, vallásu
kat gyakorló keresztények voltak, ifjúsági és/vagy imacsoportok
lelkes tagjai. lD A felmérés eredményei tanulságosak lehetnek arra
vonatkozóan (is), hogy milyen tényezőkre kell(ene) figyelni a je
gyesoktatás, de a házasság további életének nyomon követése so
rán is.

A felmérés szerint a házastársak közé súlyos kommunikációhi
ány ékelődik. Nemcsak egymás ismerete hiányzik, hanem sok
esetben a tisztázatlan feszültségek miatt az egyik fél párja jelenlé
tében nem merte kifejteni a maga álláspontját. Problémáikat jobb
esetben egymással beszélik meg, de legtöbbször senkivel. A lelki
gondozóval, a pappal való elbeszélgetés gondolata csak nagyon ritkán
merül fel. A vallásosság megélésének módozatairól szomorú ered
mény született. "Számomra ez volt a legfájdalmasabb pont - írja
Pál-Jakab Imola - ahhoz képest, hogy mindannyian vallják a há
zasság szentségi voltát, hogy épp ezért különbnek érzik ezt a
nem hívők házasságánál, tulajdonképpen alig éinek ezzel a több
lettel. Sehol sem imádkoznak közösen, vagy egyikük, vagy másikuk
képtelen ráhangolódni a társ azon igényére, hogy együtt imád
kozzanak. Itt-ott van egyéni imádság, de ez sem rendszeres... A
jézusi ígéret, mely szerint »ahol ketten vagy hárman összegyűl

nek az én nevem, ott jelen vagyok«, csak elméleti szinten ismert,
sem a felmerülő gondok, sem az együtt töltött idő szintjén nem
tudatosul."

A jegyesoktatás hiányosságait sajnos a későbbiekben sem pótolja sem
mi. A házasság pillanatától kezdve a fiatalok rendszerint sehova
sem tartoznak; korábbi közösségeikből koruk vagy megváltozott
állapotuk miatt elmaradnak, olyan plébániák viszont alig létez-
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nek, ahol kifejezetten családosok számára létrejött közösségek len
nének, számukra lelkigyakorlatok, táborozások, kirándulások le
hetőségét nyújtanák.

"A jövő fontosabb, mint a múlt - folytalja elemzését Pál-Jakab
Imola. - Tegyünk hát végre valamit a házasok továbbképzése ér
dekében. Ebben rejlik a jövő, hiszen a még kezdő házasok holnap
már az egyház támpillérei lehetnek, új nemzedéket nevelve vagy
éppen ellenkezőleg: nem kapva motivációt az egymás melletti,
halálig tartó együttélésre, szétzilálják önnön családjaikat."

Csató Béla főesperessel való beszélgetésből kiderült, hogy egy
házmegyénkben szükség volna egy célirányos családpasztorációs
terv kidolgozására, egy szakképzett családreferens kinevezésére.
akinek feladata az egyházmegyei családpasztorációs tevékenység
feltérképezése, a különböző kezdeményezések koordinálása, a tá
mogatott mozgalmak meggyökereztetése. Lehetőséget kell találni
a lelkipásztorok, világiak felkészítésére és továbbképzésére; csa
ládszociológia, családpedagógia, családpasztorációs módszertan,
természetes családtervezés tanítására. Szakemberek vezetésével
működő családsegítő központokra van szükség és olyan mozgal
mak, közösségek létrehozására, amelyek révén a családok aktív
módon bekapcsolódhatnak a keresztény tanúságtevő életbe és
hordozói lehetnek a szeretetközösségek örömteli jegyeinek. Mind
ezek megvalósítása egyházi vezetők, papok és világiak közös, fe
lelősségteljes feladata.

A teljesség igénye nélkül megpróbáltunk néhány olyan ténye
zőt fölvázolni, amely lehetövé teszi az erdélyi családoknak a tár
sadalomban és az egyházban betöltött helyzetének jobb megisme
rését. Ennek a helyzetképnek a birtokában szükségesnek látjuk,
hogy az egyházmegyei zsinat különleges figyelemmel forduljon a
családpasztorációval kapcsolatos problémák felé.

Külön vizsgálódás tárgyának tekinijük az erdélyi katolikus ok
tatás és iskolahálózat helyzetét, a katolikus családok vallási gya
korlatának módozatait, a nagyszámú vegyes házasságot, a nyel
vi/vallási szórványban élő családokban az identitástudat megőr

zését vagy elvesztését, a kivándorlás hatásait.
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