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Néhány évvel méga rendszerváltás előtt az Országos Közművelő

dési Központ és az Országos Lelkipásztori Intézet közös kutatása
keretében vizsgálhattam a katolikus plébániák életét, a Vigilia kez
deményezésére pedig olyan egyházközségeket kerestem, amelyek
akkor a reményteljes egyházi innovációt képviselték.' Tíz év eltel
tével a volt szocialista ország katolikus egyházait vizsgáló, Máté
Tóth András, Tomka Miklós és Paul Zulehner által vezetett
Aufbruch-kutatás keretében ismét tanulmányozhattam a magyaror
szági plébániai lelkipásztorkodást. Az ezúttal is elsősorban kvalita
tív módszerekkel dolgozó szociológiai kutatás 125 plébániára és 60
filiára terjedt ki, működésükről 102 interjú és 36 esettanulmány ké
szült.

Az általam vizsgált egyházközségek (egyházmegyénként 5-15)
harmadában a gyülekezet mérvadó személyiségei úgy tapasztalták,
hogy a rendszerváltás óta növekedett a vallásukat rendszeresen
gyakorló hívek száma, másik harmadukban csökkenést tapasz
taltak, egyötödükben nem változott, minden hetedikben pedig
1989-91-ben emelkedett, majd néhány év múlva (legtöbben 1994-től

észlelték) ismét csökkenni kezdett a vasárnap rendszeresen misére
járó hívek száma. A növekményt leggyakrabban a gyerekek és szü
leik, a fiatalok és a közép-korosztályok, ritkábban az értelmiségiek,
vezető beosztásúak és a pedagógusok alkotják, Általában ott növe
kedett a hívek száma, ahol a rendszerváltás előtt erőteljesen korlá
tozták a hitéletet, valamint ott, ahol gyökeres változás következett
be az egyházközség életében egy-egy karizmatikus pap vagy cso
port működésének következtében. A vasárnapi mísén részt vevő

hívek aránya a hívek számához képest a 4 és 30% között mozog.
Meglehetősen sok egyházközségben a hívek döntő többsége

számára a vasárnapi misére, a gyerekek számára csak a hittanra
korlátozódik a hitélet. A gyengélkedő hitéletet jól jelzi a keresztel
kedés, elsőáldozás, bérmálás, házasságkötés után lemorzsolódók
nagyon nagy (60-95%-os) aránya. Több helyen tapasztalták (pa
pok és világiak egyaránt), hogy a rendszerváltás után megmutat
kozó mennyiségi növekedés felhígulással, minőségi csökkenéssel
járt együtt.

A gyónás kivételével a többi szentség esetén csaknem vala
mennyi egyházközségben tapasztalták, hogy 1989-91 körül meg
ugrott a szentségeket igénybe vevők aránya, majd egy-két év
múlva visszaesett, több helyen jelentős mértékben. Ez egyfelől
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A lelkipásztorkodás
területei

Hitoktatás

Karitász

azzal magyarázható, hogy a visszatérő hívek 1989-91-ben rendez
ték elmaradásaikat, másfelől azzal is, hogy mind régebbi, mind
az újdonsült hívek buzgalma egyre lankadt.

Az egyházközségek egy részét gyenge, stagnáló, romló hitélet
tel jellemzik. Többségük pap nélküli plébánia vagy filia. A máso
dik típusba az átlagosról leromló hitélettel jellemezhető plébániák
tartoznak. Ezek többsége is olyan kisebb településen működik,

ahol már kifáradt, kiszáradt a hagyományos vallásosság. E kettő

nél gyakoribb az átlagos és viszonylag stabil hitélettel jellemezhe
tő egyházközség, amelyből - úgy tűnik - egyaránt akad falun
és városon. Valamivel ritkább az előbbinél az átlagos szintről las
san fejlődő egyházközség. Ezek között nagyobb arányban vannak
városiak, mint az előbbi kategóriában. Ezeken a helyeken a hívek
egy még kicsi, de növekvő csoportja nemcsak a szentségek véte
lében buzgó, hanem már közösségépítésben is részt vesz. A jól
működő és dinamikusan fejlődő egyházközségek életében fontos
szerepet kapnak a plébániai és a lelkiségi mozgalmakhoz tartozó
kisközösségek, papjaik többsége lelkiségi mozgalomhoz tartozó
és/vagy karizmatikus, kreatív, animáló személyíség,

A szentségek kiszolgáltatásán kívül átlagosan négy féle tevé
kenység fordult elő a plébániákon, ami az összesen 62 féle tevé
kenységhez képest eléggé kevés. Az összes említést véve 100%
nak a tevékenységek 20-20%-a a hitoktatási és a karitász tevé
kenységek, 18%-a spirituális, 13%-a közösségépítő, l1%-a kulturá
lis, 8%-a rétegpasztorációs tevékenység.

Bár a rendszerváltás után csaknem mindenütt megnőtt a hitta
nosok száma és korcsoportjuk aránya, ám a legtöbb helyen a nö
vekedés hamar megállt, s jó néhány helyen csökkenni kezdett. A
hittanosok aránya (a korcsoporthoz tartozó hívek százalékában)
akár szomszédos plébániákon is igen nagy eltéréseket mutat.

Még nagyon sok helyen nincs ifjúsági hittan, még kevéssé
megoldott a felnőttek hitoktatása. Nagyon különbözik a hitokta
tás struktúrája és minősége is. Még mindig sok egyházközségben
- elsősorban a kisebb falvakban - csak a plébános oktat, nem
mindig azért, mert nem lenne segítség, hanem mert nem tűr meg
maga mellett világiakat. Pedig már a kisebb helyeken is néhány
civil segítségét is igénybe veszi a plébánia. A nagyközségek jelen
tős részében és a városokban már civilek alkotják a hitoktatók
többséget.

A hitoktatásról el lehet mondani, hogy nagyjából és egészében
üzemel - ám meglehetősen eltérő színvonaion és hatásfokkal.
Sok helyen a hittanosok jó része nem jár rendszeresen rnisére, En
nek vitatható "ellenszere" a hittanórán bemutatandó "misecédu
la", vagy a vasárnapi misén feladott rejtvény megoldásának a hit
tanórán történő bemutatása.

A karitatív munka legtöbb helyen ma még leginkább betegláto
gatásban, másutt szegények és rászoruló hívek segélyezésében
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Részvétel a helyi
társadalom építésében

Közösségépítés

merül ki. "Hiába Teréz anya tevékenysége, olyan erős a klerika
lizmus és az ekklezianizmus, a vallásnak a hit fölé helyezése,
hogy a szegényeken segítést alantasabb tevékenységnek tartják,
mint a hitoktatást.", fejezi ki többek - de korántsem a többség
- véleményét egy plébános. Pedig a karitász Tomka Miklós sze
rint nemcsak a szükség enyhítése, hanem társadalmi önsegély is.
Általában ott folyik igazi karitász-munka, ahol a rászorulők segí
tése összefonódik a kisközösségi, lelkiségi mozgalmi tevékenység
gel. Jó néhány esetben egy-egy Szentlélek-szemináriumot elvégző

közösségböl alakuló imacsoport egyben karitász-csoport is.
Ez a folyamat már - féllegálisan, óvatosan, vagy éppen vak

merően - a rendszerváltás előtt elkezdődött, és itt-ott már akkor
is komoly sikereket ért el. A rendszerváltás után lényegesen ked
vezőbbé váltak a külső feltételek; a belsők (a még erőteljesen je
lenlévő, mindkét fél részéről tapasztalható gyanakvó beállítódás)
azonban sokkallassabban szűnik meg. Sok kérdés tisztázatlan
még: Belül megerősödni vagy másokkal kooperálni? Identitásun
kat kockáztatva elvegyülni vagy saját színeinkben megjelenni?
Versenyezni vagy kooperálni? Misszionálni vagy dialogizálni?
Megszentelni a profán világot vagy profanizálódni általa? Meg
szólalni vagy meghallgatni? Tájékoztatni vagy tájékozódni? Been
gedni a világot a plébániára vagy kirajzani a plébániáról? Téríteni
vagy térítés nélkül segíteni? Aktívan részt venni a helyi közélet
ben plébániai mezben is vagy csak egyénenként?

Az eddigi gyakorlat elemzése után a következő típusok külö
níthetők el: A) Az egyházközség nem vesz részt a helyi társdalom
építésében, mert viszonya a település vezetésével, intézményeivel
"rossz", "hűvös" vagy "békésen távolságtartó". B) A részvétel
meglehetősen formális, és csak egy-két területre, akcióra szorítko
zik. c) A vezetéssel való jó viszony ellenére alig van érdemi
együttműködés.D) Az egyházközség érdemben részt vesz a helyi
társadalom építésében: négy-öt területen is bekapcsolódnak a vá
ros életébe, több közös, rendezvényt szerveznek, a szociális mun
kában együttműködnekaz önkormányzattal, a plébánia kulturális
tevékenysége beépül a település kulturális kínálatába és fordítva.

"Egyházam az elmúlt 9 év alatt semmit sem tudott megvalósí
tani a testvériségből. Még csak kísértésbe sem jött, hogy számot
vessen múltjával. Csak a birtoklás mozdulatait látom", - felelte
szomorúan Esterházy Péter a kortárs magyar irodalom kimagasló,
gyakorló katolikus alakja az őt egyházáról faggató katolikus értel
miségieknek a Pax Romana 1998. évi kongresszusán. Véleményé
től nem áll távol az egyik plébánosé, aki szerint "ez szolgáltató
egyház, ebből hiányzik a testvériség, a közösség." A vizsgált plé
bániák harmadában a rózsafüzér-társulaton kívül még nincsen
más igazi közösség, és maga a rózsafüzér-társulat sem működik

igazi közösségként. Néhány helyen próbálkoztak ezzel-azzal (Má
ria-légió, Kolping, imacsoport), de egyik sem gyökerezett meg.
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Másutt a plébános nem támogatta a hívek kezdeményezését, s
ezért az ilyen közösség-kezdeményezések vagy elhaltak, vagy ki
vonultak a plébániáról. A másik harmadhoz a valamiféle közössé
gi élettel jellemezhető plébániák tartoznak. Ezekben különféle
csoportok, közösségek, társaságok, klubok, fórumok találhatók. Itt
általában felülről szervezik meg (általában a papok) a csoporto
kat. A csoportok vezetője gyakorta a plébános vagy paptársa, s a
csoportok egy része akadozva vagy rutinszerűen működik, és ha
jól működik, akkor is inkább csak végrehajtó szerepben. Erős kö
zösségí élettel jellemezhetők azok a plébániák, ahol egymást át
szövő, és a hívek jelentősebb részére ható közösségek vannak
vagy azok, amelyek kifejezetten közösségekre épülnek. Ilyen a
karizmatikus mozgalom által ihletett Varga László vezette kapos
vári Szent Imre-plébánia, a Tomka Ferenc által animált káposztás
megyeri plébánia, és ígéretesnek tűnik [ávorka Lajos kecskeméti
indulása is. Ezek afféle megvalósult utópiák. Világszenzációk. Be
mutatásuk folyóirat-különszámokat érdemelne.

Varga László plébániáján az ima, a liturgia, a karitász és a kö
zösségi élet szerves egységben van. Folyamatosan működik és
hetente jön össze a Szent Lélek Szeminárium eredményeképpen
létrejövő hét karizmatikus közösség, két egyetemista és főiskolás

csoport, a keresők csoportja, bibliaóra, több középiskolás hittan
csoport, gitáros csoport, az ökumenikus börtönmissziós csoport, a
ministránscsoport, a gyermekközösség, az énekkar, a hitoktatói
munkacsoport, a házas közösség, a szeretetszolgálat és ezen a
plébánián a képviselőtestület is. Majdnem ugyanennyi a havonta
vagy ritkábban ismétlődő közösségi alkalom.

Természetesen az egyházközség és a lelkiségi mozgalom talál
kozása sokszálú, bonyolult folyamat, még az olyan, az ideálist
megközelítő esetekben is, mint az Káposztásmegyeren történt.
Ami a főváros 30.000 lakosú új lakótelepén kiépülő egyházkö
zség esetében megvalósult, nemcsak Magyarországon ritka még, s
több vonatkozásban felülmúlja azt, amit Egyházashely című utópi
ámban (megjelent az EgyházközségépítlJk című könyvemben) meg
álmodtam. Ez a történet - az egyházközség életét belülről isme
rő Bögre Zsuzsa szociológus szerint is - arról szól, hogyan kata
lizálta egy közösségi egyházközség létrejöttét és lelkiségét egy lel
kiségi mozgalom. Nyolc évvel ezelőtt egy újonnan épült lakótele
pen - az ott élő kisközösségek hívására - megjelent Fokoláre
mozgalomhoz tartozó két pap, akiknek életén átsugárzott a lelki
séghez való tartozásuk. Az emberekkel való bánásmódjukban
megkísérelték a szeretetet megfoghatóvá tenni, mintegy - ahogy
Bögre Zsuzsa megfogalmazza - "előélték azt a magatartást, ami
meggyőződésük szerint evangélium szerinti élet volt". Mivel az
itt munkálkodni kezdő papok inkább mozgalmi, mint egyházköz
ség-építési tapasztalatokkal rendelkezett, a hívekkel együtt kellett
megteremteniük az egyházközséget mint életformát. A szeretet és
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Ifjúsági pasztoráció

Lelkiségi mozgalmak
és egyházközség

Liturgia

Kultúraközvetítés

az egység volt a vezérelv. Hosszú idő telt el az első munkacso
portok megjelenése és a kiscsoportok kialakulása között, amelyek
már a valamelyest egységes, helyi szokásokra támaszkodva mű

ködnek. Bögre Zsuzsa jellemzőnek tartja, hogy a kialakult plébá
niai normától eltérő csoportok is működhettek, méghozzá zavar
talanul, és jól látja, hogy az egyházközség a Fokolárétól nem a
normarendet, hanem az értékrendet vette át, s ezt az értékrendet
a plébánia sajátosságai szerint valósítják meg. A normarend folya
matosan épül, s ez az építkezés soha sem fejeződhet be, mert a
vezérelv, az egység folyamatosan építkező társadalmi valóságot
jelent.

Ahol nincs ifjúsági pasztoráció, vagy azért nincs, mert nincse
nek fiatalok, vagy azért, mert nincs alkalmas animátor. A többi
helyen rendkívül különböző tevékenységeket, tartalmakat és szer
vezeti formákat találunk. Van, ahol egyetlen forma működik,

leggyakrabban az ifjúsági hittan. Másutt egymás mellett több, de
rendszert nem alkotó tevékenység folyik. Az egyházközségek jó
val kisebb részében a sokszínű ifjúsági pasztoráció szerves részét
képezi a plébániai közösségi életnek.

A 125 vizsgált plébánia közül 25-ben működik lelkiségi mozga
lom, s további tíz plébánián lehetett valamiféle hatásukat tapasz
talni. Akadnak még olyan plébániák is, ahol a lelkiségi mozgalom
még mindig nem kívánatos jelenség. A lelkiségi mozgalmakat
nyíltan ellenzők száma egyre zsugorodik, ám az őket felkarolóké
nem növekszik olyan ütemben, ahogyan erre egyházunknak
szüksége lenne, pedig ahol a lelkiségi mozgalmak megjelennek,
átlelkesítik az egyházközség életét.

A liturgia területén kettős tendencia figyelhető meg. A papok
számának erőteljes fogyása következtében az egy papra jutó mi
sék számának növekedése egyértelműen a liturgia ihletettségének
és színvonalának a rovására megy. A plébánia életébe bekapcsoló
dó lelkiségi mozgalmakat képviselő kisközösségek viszont általá
ban gazdagítják az egyházközségek liturgikus kultúráját. A vasár
napi misékkel túlterhelt papok rendszerint gyorsított tempóban
miséznek, a másodszor, harmadszor elmondott homiliáik értéke
és hatása fokozatosan csökken. Igen ritka az a olyan pap, aki egy
szerre képes az értelmiségieket és az egyszerű híveket megszólíta
ni. Igen kevesen vannak olyanok, akik a gyerekek, a csak felüle
tesen vallásos fiatalok vagy az értelmiségiek nyelvét beszélik.
Eléggé sokan - Zulehnert idézve - az egyetemes üdvösség
pesszimizmus szellemében beszélnek. Sok szó esik a bűnről, az
örök kárhozatról, alig valami az irgalomról, a szolgálatról, a vilá
giak aktuális feladatairól és problémáiról, a közös küldetésről.

Örömhír helyett dörgedelem és fenyegetés, ráadásul ez is ala
csony színvonalon.

Ebben a tekintetben is óriási különbségek tapasztalhatók az
egyházközségek között, A liturgián és a hitoktatáson kívüli kultú-
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Az egyházközségek
vezetése, papok és
világiak kapcsolata

raközvetítés számos egyházközségben kimerül a népszerűbb egy
házi lapok terjesztésében. Jó néhány helyen ez könyv- és folyó
iratterjesztéssel egészül ki. Az egyházközségek egy részében ezen
kívül saját ének- esetleg zenekaruk és orgonistáik vagy vendég
szereplő énekesek és zenészek hangversenyei jelentik a kulturális
kínálatot.

Számos egyházközségben a hitoktatáshoz kapcsolódnak külön
féle kulturális tevékenységek és események. A plébániák maradék
részében a felsoroltakon kívül egyéb kulturális tevékenység, kö
zösségi és szervezeti forma is található. A leggyakoribbak a litur
gián kívüli misztériumjáték és színjáték, a könyvtár, politikai
szimpóziumok, pszichológiai szaktanácsadás, táncház és játszó
ház, népszokások felelevenítése, gazdasszonyképző tanfolyam, tu
dományos és ismeretterjesztő előadások. Néhány plébánián már
működik plébániai kultúrház, néhány helyen pedig a tervek kö
zött szerepel.

A hívek többsége ma még a plébános egyeduralmát, egysze
mélyi vezetését tapasztalja. Akadnak parancsolásra, vezetésre al
kalmatlan papok, akik "mindenki csinálja azt, amihez ért" és ha
sonló jelszavakkal kiengedik kezükből az ügyeket, s demokrácia
helyett káosz jellemzi a plébániát. Ma már jó néhány példa akad
ugyan nem kifejezetten demokratikus, de bölcs és rugalmas veze
tésre. Számos plébánián a plébános tudatosan próbál nyitni a de
mokratikus vezetés (még ha ezt nem is nevezi így) irányába,
szakértők, a képviselő testület és a közösségek bevonásával.

A rendszerváltozás időpontjához képest lassú változás tapasz
talható: a képviselőtestületek aktívabbak, többféle ügybe és érde
mibb döntésekbe kapcsolják be őket, tagságuk fiatalodik és lassan
növekszik a nők aránya. E vonatkozásban is rendkívül nagyok a
különbségek: még mindig vannak nők és fiatalok nélküli testüle
tek, vannak formális testületek, miközben a plébános másokra
(fiatalokra, szakemberek, közösségekre) támaszkodva vezeti a plé
bániát, és vannak már állandóan munkában lévő és hetente ülése
ző közösségak. Vannak olyan testületek, amelyek lelkesen lehord
ják a plébánia padlásáról a galambpiszkot, és vannak, akik a lel
kipásztori koncepció kidolgozásában is részt vesznek.

A "Kik a kulcsfigurák a plébánián?" kérdésre adott válaszok
között a papokon kívül még átlagosan két-három személyt vagy
csoportot neveztek meg a kérdezett - fele-fele részben - papok
és hívek, leggyakrabban a következőket: hitoktatók, képviselőtes

tületi tagok, imaközösségek, énekkar, kántor, ministránsok, diakó
nusok, ifjúsági közösség, fiatal házasok közössége, hittancsoport,
lelkiségi mozgalomhoz tartozó közösség.

A válaszolók jelentős része látja úgy, hogy határozottan nő a
világiak szerepe, de egy részük szerint messze nem olyan mérték
ben, mint kellene. Az okokat tekintve többen megjegyzik, hogy
csupán az akut paphiány miatt kényszerült a klerikus vezetés el-
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fogadni a világiakat, ám korántsem akármilyen szerepekre. Töb
ben hangoztalják a világiak passzivitását, de legalább ennyire azt
is, hogy számos feladatra a világiak inkább alkalmasabbak, mint
a klerikusok. A világiakkal már együttműködő papok nagyobb
része sem tud vezetni, a világiaknak meg gondot okoz az enge
delmesség.

A világiak bevonásának mértékét tekintve a vizsgált plébániá
kon a következő típusokat találtam: A) Szinte mindent a pap csi
nál, vagy azért, mert nem igényli a segítséget, vagy azért, mert
bevonna is a lelkipásztori munkába (nagyobb mértékben) híve
ket, de nincs kit; vagy azért, mert ugyan bevonna világiakat a
munkába, de a hagyományos vallásosságú vagy a fogyasztói
mentalitású hívek nem fogadják el őket. B) A pap mellett aktív
csoport működik, és a kicsi aktív magot passzív tömeg veszi kö
rül. C) Demokratikusan működő egyházközség. Ezek egyik típu
sában a mag-közösség igyekszik minél többeket bevonni, a máso
dikban a képviselőtestületre támaszkodik, harmadikban az egy
házközség közösségekre épül, a negyedikben papi irányítással
igeliturgiát végző lelkipásztori asszisztens csapat működik tucat
nyi pap nélküli plébánián, mint Deák Ákos vezetésével hittudo
mányi főiskolások a Káli-medencében.

Ott található eredményesnek nevezhető pasztoráció, a) ahol
még él és "jól vezényelt" a hagyományos vallásosság, b) ahol ka
rizmatikus személyiség áll a gyülekezet élén, c) ahol van lelkiségi
mozgalmi háttér, d) ahol van papi közösségi háttér, e) ahol a plé
bánia kisközösségekre támaszkodik, f) ahol közösséggé alakuló
munkacsoportokra támaszkodhat a plébános, g) ahol az élő kö
zösség és a racionális szervezet szerencsésen kombinálódik, h) az
együttes élményből fakadó közösségekre épül a plébánia, i) ahol
alulról, kisközösségből épül föl a plébánia. Az eredményes lelki
pásztorkodás tehát egyfelől erősen személyfüggő, másfelől erőtel

jesen közösségfüggő.

A plébániák többségét ma még a IL Vatikáni zsinat szellemé
ben történő lelkipásztorkodásra képtelen egyházközségek alkot
ják. Helyzetüket Bindes Ferenc soproni plébános így látja: "Az or
szág néhány vallási rezervátumát leszámítva zuhanásszerűen om
lik össze az egyházi struktúra." "Jelenleg szentség-kiszolgáltató
üzem és temetkezési vállalat vagyunk." - kesereg Gáspár István
szurdokpüspöki plébános, akinek öt templomban kellene helyt
állnia. Takács Gábor pécsi szemináriumi prefektus szerint nincs
igazából plébániai rendszer. "Bizonyos lelkipásztorkodási terüle
tek és bizonyos lelkipásztori szereplők - például a lelkipásztori
asszisztensek - meg sem jelentek. A rendszerváltás előtt a püs
pökök elirányítgatták a takaréklángra tett egyházi életet, most is
mét személyes irányítást akarnak. Nincs igazi kommunikáció,
csak ügyintézés, nincs irányítás, csak letolás. Minden területen hi-
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ányzik a folyamatos továbbképzés. A püspökök előtt nincsen egy-
házmegyéjükről reális kép." .

Hetvenöt civil és huszonöt pap mondta el, hogyan képzeli a
plébániai lelkipásztorkodás megújítását. Mindkét csoportban a
leggyakoribb stratégia-elemek: a közösség, a világiak fokozottabb
bevonása, a hitélet elmélyítése, a társadalom felé nyitás, a lelkisé
gi mozgalmak bevonása az egyházközségi lelkipásztorkodásba, a
hívekkel való személyesebb, életközelibb kapcsolat kialakítása,
kultúrateremtés és kultúraközvetítés.

Számos jel mutat arra, hogy a hitélet mélyáramlatai ma még
általában elkerülik a plébániákat, és a lelkiségi mozgalmak felé
tolódtak. Annak ellenére - vagy talán éppen azért? -, hogy
nem jellemzi mélyebb lelkiség a plébániák életét, bezárkóznak
egy felületesebb vallási világba, ahol a világ és az egyház nincs
párbeszédben. A jövő többesélyes: könnyen kialakulhat egy olyan
helyzet, amelyben az egyház lemond a hívők világi szerepvállalá
sának krisztusi jellegéről. Az általunk összegyűjtött elképzelések
jelentős része szerencsére más irányú, a káposztásmegyeri (és
még sajnos csak alig tucatnyi másik) kísérletben pedig már sze
münk láttára válik valósággá a földreszállott utópia.
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