
Blanckenstein
Miklóssal
1947-ben született Szigetváron, 1972-ben szentelték pappá. Húsz évig volt
káplán Dorogon, Budapesten a Magyarok Nagyasszonya (VII. kerület) ká -
polnában, a Krisztinavárosban, majd az Örökimádás templomigazgatójaként
szolgált. 1989–93-ban az újonnan alakult Országos Lelkipásztori Intézet fő-
titkára, 1993–2003-ban igazgatója, 2000–2003-ban a Budapest-Vár főplé-
bánia plébánosa. 2003–2018-ban az Esztergomi szeminárium rektora és az
Esztergomi Hittudományi főiskola tanára, 2018 augusztusa óta plébános a
Bp.-Pestszentimrei Szent Imre Plébánián, de a főiskolán továbbra is tanít. 1995
óta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pasztorális érseki helynöke.

Ilyenkor az ember mérleget készít. Egyrészt megerősített papi iden-
titásomban, másrészt szembesített is a saját bűneimmel. Állandó
kihívást jelent, hogy szeretem-e a papnövendékeket. Tehát nemcsak
a teljesítményüket figyelem tanárként, hanem a sorsukat kísérem,
és szemlélem a Jóisten tetteit az ő világukban. Megrendítően mély
tanúságtételek, beszámolók hangoznak el nemcsak akkor, amikor
bejönnek a szemináriumba, hanem közben, az évek során is.
Követjük az életútjukat, fejlődésüket. Nagyon izgalmas, hogy Isten
hogyan írja a sorsukat. Ugyanakkor tanítok is a főiskolán paszto rá -
lis teológiát és szociológiát, tehát készítem őket arra, hogy hová ke -
rül nek majd, mi vár rájuk. A jövőjüket is folyamatosan szem előtt tar -
tom. Ma minden mozgásban van, és olyan nagyfokú a társadalom
mobilitása, hogy nagyon nehéz őket felkészíteni a jövőre. Tehát
nem csak arról van szó, hogy bejön valaki a szemináriumba, aztán
kész papként kikerül onnan, hanem fel kell készíteni arra, hogy mi -
lyen a világ, amelybe kerül.

Nagyon sokat kaptam ezekben az években. Gondoljunk bele: hol
van ma Magyarországon harminc-negyven fiatal férfi, aki azért
vállalja a közösséget, hogy keresse, hogyan tudja a Jóistent és em-
ber társait szolgálni. Akkora ajándék és kegyelem egy ilyen közeg -
ben lenni, mint egy szerzetesközösségben. Olyan tanúságtételeket,
emberi sorsokat, elköteleződéseket szemlélhettem, amelyek a saját
papi hivatásomat is erősítették. Persze mindnyájan emberek
vagyunk, tehát azért ez nem valami túlvilági lebegő boldog állapot.

A másik, hogy nem egyedül papnevelő az ember, hanem har-
mad magával, tehát egy prefektussal meg egy spirituálissal, s azt
hi szem, minden szeminárium levegőjét nagyon meghatározzák ők
hár man. Becsülik egymást, együtt dolgoznak, egy közösséget al-
kotnak. A tizenöt év alatt voltak személyi változások, tehát több
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Talán beszélgetésünk
írásos formájában is
ma radhatunk a tege -
zésnél. Tizenöt évig
vol tál rektor. Hogy né -
zel vissza erre az idő-
szakra, mit jelentett
szá modra saját papi
életed szempontjából?
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pre fektussal, spirituálissal is dolgoztam együtt. Különböző karak -
terek voltak, de elmondhatom, mindig sokat kaptam a társaimtól.
Velük olyan dolgokat beszélünk meg, személyes sorsokat, hivatáso -
kat, hogy ezekben a beszélgetésekben nagyon előjönnek az élet
mély ségei. A világi papnevelésnek jellegzetessége, hogy az elöljá-
rók, a rektor és a prefektus, fegyelmi elöljárók, tehát náluk a kispa -
pok nak nem lehet gyónni. Ez számomra szokatlan volt, mert ko -
rább an mindig ifjúsági közegben mozogtam, ahol a társaság nagy
részének lelkivezetője is voltam. Ez nem azt jelenti, hogy rektorként
nincsenek bizalmas, rendes, normális kapcsolatok a növendékek -
kel, de azért kicsit más helyzetben vagyunk.

Ennek a testvéri közegnek van egy tágabb köre: azok a paptaná rok,
akik a teológiai főiskolán tanítják őket. Ők tagjai a személyi konfe -
renciáknak is, bejönnek a szemináriumba misézni, gyóntatni. Nem min -
den működik automatikusan, vezetni kell a szemináriu mot, oly kor
távol tartani azt, aki túlságosan beavatkozna a szeminá rium életé be.

A szeminárium napirendjét nem mi találjuk ki, hanem azt a fő-
pász tor hagyja jóvá, ebben nagyon ősi tapasztalatok vannak. Jól ki -
alakított, élhető rendje van a szemináriumnak. Ez adja a papnevelés
keretét: a közös imádságok, a közös étkezések, játékok, kirándulá -
sok, beszélgetések… Ez adja azt a hátszelet, kínálatot a növendék -
nek, amelyben rácsodálkozhat arra, hogy tulajdonképpen mit is je-
lent a papság.

Nincs benne semmi korszerűtlen. Együtt élünk, reggel föl kell kelni,
el kell menni a főiskolára, rektori beszélgetések folynak a bizalom
lég körében. Összegezve, egy férfiközösségnek a normális, szabá lyo -
zott élete folyik. Megtiszteltetésnek éltem meg, hogy állandó
reflektálást kínált a saját papságomra is. Amikor valakiről azt java-
soltuk a főpásztornak, hogy küldjük el, vagy egyikük nagyon bizony -
talannak mutatkozott a hivatásában, mindig figyeltünk arra, hogy
ez neki ne legyen törés, lehet, hogy világiként kell folytatnia az életét.

Igazából az évfolyam a meghatározó, ha az jó és van egy pár húzó -
ember, akkor elbírják a gyöngébbeket, bizonytalanabbakat. A szemi -
ná rium akkor működik jól, ha vannak értelmes, lelkileg érett kispa -
pok. Mindig voltak olyanok, akik éretten, normálisan az egész ház nak
meghatározták a légkörét. Nekik van igazán becsületük. Fontos, hogy
közösséget alkotnak. Az első évben ketten-hárman lak nak együtt, füg-
getlenül attól, hogy milyen életkorúak. Eléggé el vannak különítve,
és a „kisduktor”, egy negyed vagy ötödéves van velük. A kezdeti idő-
szak súrlódásai fontosak, azt akarjuk, szokják meg a közös életet,
lássák, hogyan él, mit csinál a másik. A napi rendjük ugyanaz, mint a
miénk, de vannak eltérések. Nincs ugyan szigorú értelemben vett
noviciátus, de — azért más formában — ez egy olyasféle elkülönítés.

Körülbelül kétszáz fiatallal éltem együtt ez alatt az idő alatt. Ebből
kilencven jutott el a szentelésig, nyolcvanegynéhány közben meg -
gondolta magát és elment, vagy mi javasoltuk a főpásztornak, hogy

A szeminárium mint
a papnevelésnek év -
szá zadok óta kialakult
kerete tehát ma sem
veszítette el időszerű-
ségét?

Mondanál néhány
ada  tot? Hány kispap -
pal voltál együtt ebben
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az adott fiatal ne folytassa a szemináriumot. Ha éves bontásban né -
zem, nagyjából a fele jut el a szentelésig. Általában az első és máso -
dik évben megszületik a döntés. Bár van olyan is, akin harmadéves
korában látszik, hogy bizonytalan, vagy ő gondolja meg magát.
Vagy akkorra derül ki jobban, hogy nem ide való.

Kevesen tudják, hogy szemináriumba nem lehet jelentkezni. A püs -
pöknél lehet jelentkezni, annál a főpásztornál, akinek a jelentke ző
a pap ja szeretne lenni. Bármelyik egyházmegyét lehet választani.
A püs pök veszi fel a jelentkezőt, vagy utasítja el a felvételét. Az elöl-
járók persze tagjai a felvételi bizottságnak és részt vesznek az elő-
készítésben, de mi csak az Esztergomba jelentkezők esetében, mert
a többi egy ház megyébe a saját püspökük veszi fel az embereket. A je-
 lentkezők nek pszichológiai vizsgálatra is el kell menniük, nincs-e
valami lyen orientációs problémájuk, vagy olyan tulajdonságuk, ami
alkalmatlanná teszi őket erre a hivatásra. Ezután a püspök dönt ar-
ról, hogy melyik szemináriumba küldi a kispapját. Az esztergomi
főegyházmegyébe felvetteket nagyrészt ide küldi a főpásztorunk; de
például Pécsnek, Kaposvárnak nincs saját egyházmegyei szemi -
náriuma, ott nem vagyunk benne a felvételi bizottságban, a püspök
küldi hozzánk a felvetteket. Szabadkáról is hozzánk jönnek. Most
negyvenkét fővel zártuk az évet, ez ma a legnagyobb létszámú ma -
gyar szeminárium.

Körülbelül az egyharmaduk jön érettségi után, tehát 18–19 évesen. Az
elmúlt években tizenhétnek volt valamilyen felsőfokú diplomája, hat-
hétnek szakmája. Néha húsz év az életkori különbség egy évfolyamon
belül. Érdekes viszont, hogy azok között, akik közben elmennek, vagy
akiket el kell küldeni, fele-fele arányban vannak az idősebbek és a fi-
a talabbak. Tehát nem feltétlenül éretlen a 18 éves, és érett az idősebb
vagy akár diplomás, akad köztük sodródó agglegény.

Ami a családi hátteret illeti: nagyjából kétharmaduknak a szülei
rendezett házasságban élnek. Persze az idősebbek már rég nem
élnek otthon, tehát nem a szülői házból érkeznek. Majdnem az egy-
harmaduknál viszont a család nem vallásos. Ezek nem feltétlenül
felnőtt megtérők, hanem más vonalon kerültek kapcsolatba az egy-
házzal. Szinte mindig van egy olyan pap, aki nekik valahogy a mo -
dellt is jelenti, még a lelkiségi mozgalmak esetében is. Nem feltét-
lenül gyóntatójuk, hanem valamiképpen példaképük. A paptestvér
talán nem is gondol arra, hogy a meghívás rajta keresztül hangzik
el. Érdekes egyébként, hogy lelkiségi mozgalmakból nemigen jön-
nek papnak, mert ott a világi hivatás is nagyon jelentős. Ez nem azt
jelenti, hogy nem kötődnek az egyházhoz, például a karizmatikus
közösségek, a Fo koláre vagy akár a Regnum, csak más hivatást
választanak.

Több mint a fele megfordult egyházi iskolában. Az ember azt gon-
dolná, hogy onnan többen jönnek, mert ott látnak elkötelezettséget.
Meglepő, de azt gondolom, hogy a többségük nem ott kapja a hiva -

az időben, hányan ju-
tottak el a szentelésig?

Honnan, milyen hát-
térből érkeznek a je-
lent kezők?

És az egyházi isko-
 lákból?
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tását. A hittan tudása erősebb, de nem az iskola adta a meghívását,
hanem például az a pap, aki bejárt oda. Tehát nem mutatható ki az,
ami régen tapasztalható volt, hogy a szerzetesi fiúgimnáziumok-
ból jött a többség. Ez nem azt jelenti, hogy ezeknek az iskoláknak
nincs értékük a nevelés szempontjából, de a hivatás jellemzően nem
ezekből érkezik. Ma már a szerzetesiskolákban is többnyire civilek
tanítanak. Mi a pesti piaristáktól hatan jelentkeztünk papnak, és
négyen a párhuzamos osztályból is. Persze nem lett mindenkiből
pap, de ha összerakom az akkori helyzetet, ma többen jönnek más
iskolákból.

Az évnek nagyjából a háromnegyedét töltik a szemináriumban. A nyá -
ri három hónap azonban nem teljesen szabad. Nyaranta mindenki -
nek részt kell vennie egyhónapos plébániai gyakorlaton, minden
évben másutt. Ez tehát öt helyszín és öt pap megismerését jelenti.
Persze nagyon gondosan megválogatjuk, hogy hova mennek plébá -
niai gyakorlatra. A főpásztor mindig olyan plébániákra küldi a kis -
papokat, ahol van élet, ezek között éppen a szakpasztoráció révén
sok az együttműködés, kapcsolat. Az illetékes plébánosokkal szoros
kapcsolatban állunk, a reflexióikat mindig figyelembe vesszük. A hi-
 vatások vasárnapján is elküldjük őket egyházközségekbe, nyaran ta
táborokban vesznek részt. Vannak, akik visszajárnak az előző he-
lyükre, táborokba mennek a fiatalokkal. Sokféleképpen érintkeznek
tehát a mai egyházi valósággal. Ennél nyitottabbá nem lehet tenni
egy szemináriumot, mert akkor szétesik. Amikor ott vagyunk a sze -
mi ná riumban, akkor legyünk ott egészen. Tehát ha nem is szoros
kla u zúra, de azért elég szoros együttlét.

Nem mindegyik püspök küldte oda a kispapjait, az esztergomi
például sose. Nem voltak rosszak a tapasztalatok, de ez a képzés vala -
hogy elfogyott. A görögkatolikus kispapok esetében most is működik.
Beer Miklós újraindított hasonlót, a kismarosi ciszterci nővérek mel -
lett, egyfajta lazább felkészülést a papságra. Amint említettem, mi
tudatosan építjük ezt a spirituális felkészítést az első évben. Róma
most kiadta a papnevelés új irányelveit, létre is jött egy püspökkari
bizottság ennek végiggondolására. A dokumentum na gyon javasolja,
hogy legyen egy ilyen előkészítő év. A nehézség az, hogy ha egy har-
mincéves ember bejön, ez más, mint amikor a spanyoloknál tizenhét
évesen lépnek be kisszemináriumba. Úgy látjuk, hogy ezt a szabályt
személyre szabottan kell alkalmazni. Ha jött valaki idősebb, de láttuk
a bizonytalanságait, akkor felvételt nyert, de kihelyezték egy plébá -
niá ra, hogy nézzük meg kölcsönö sen, alkalmas-e a papságra. Tehát
dif fe renciáltan érdemes ezt bevezetni, nem automatikusan. Van pél -
dául, aki olyan műveltséggel, olyan éretten jön be, hogy nem kell neki
külön kultúrát adni. A kép zés amúgy is hat éves, ha még egy hetedi-
ket is hozzáteszünk, arány ta lanul megnyúlik a felkészülés folyamata.
A vélemények megosz lanak erről. Egyeseknél biztosan szüksé ges, de
azt sokféleképpen meg lehet oldani.

A szeminaristák ho-
gyan találkoznak az
egyházi élet minden -
napi valóságával?

Egy időben a püspö -
kök megpróbáltak egy
előkészítő évet beik-
tat ni, a volt váci sze mi -
ná rium adott ennek
helyet.
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A közösségi tapasztalatot vagy hozza magával, vagy nem. Kevesen
vannak, akiknek nem volt köze valamilyen ifjúsági csoporthoz, lel -
kiségi mozgalomhoz. Itt pedig egymás közvetlen közelében élnek
megfelelő szabályok szerint. A szemináriumban kispapi közösség -
ben élnek. A világiakkal másként lesznek együtt, a papnak vezető -
ként kell megjelennie a plébánián. Amikor kikerülnek plébániai
gya korlatra, akkor éppen az a cél, hogy lássanak másféle közössé -
get. Ez ugyan csak rövid idő, de a végén fél évig diakónusként kint
vannak plébániákon, és olyan helyre kerülnek, ahol van élet. A kö -
zösségi lelkület nagyon személyfüggő, vannak merevebb típusok.
A pap egyedül él, a legtöbb helyen már néhány év múlva plébános
lesz, rohangál öt falu között — ott eleve más a légkör, mint egy vá -
rosi értelmiségi közegben. A közösség kérdéséhez tartozik az is,
hogy vannak-e barátai, és kik azok. A legtöbben törekednek a papi
barátságok kialakítására, de ez alkati kérdés.

Sajnos elég erősen. Amikor én kezdtem, négyszáz körül volt a kis -
pap-állomány, most kétszáz-kétszázhúsz körül mozog. Érdekes a
ki lépések kérdése is. Csak a saját szemináriumomban végzetteket
követem, azokból is az esztergomiakat. Körülbelül tíz százalék
hagy ja el a papi pályát. Amióta én beléptem, öt aposztatált a kilenc -
ven fölszenteltből. Általában ez az első öt-hat évben dől el. Nem
mindig azok mennek el, akik kevésbé tehetségesek. Ez életforma
kér dése. Nem a cölibátus a legfontosabb ok. A papság presztízse
csök kent. Egy templomban átlagosan a vasárnapi miséken ma jóval
kevesebb 18 és 30 év közti fiatal férfi vesz részt. Tehát arányában
nem csökkent a papi hivatások száma, ha a vallásgyakorló fiatal
fér fia kat nézem. Pedig ebből a korosztályból kerülnek ki a papnö -
ven dékek. A férfi szerzetesnövendékeket elég nehéz megbecsülni,
van, aki külföldön tanul, vagy ott lépett be, van külföldi, aki itt kép -
ződik, de az összlétszámuk száz körül lehet. Tehát összesen mint -
egy háromszáz fiatal férfi van, aki papi és/vagy szerzetesi hivatás -
ra készül.

Most egyházmegyés papságban gondolkodunk. A legfontosabb,
hogy szeresse az Úristent, de nemcsak úgy szokványosan, hanem
legyen meg benne az önátadás lelkülete, hogy amit az Úr kíván tőle,
azt megteszi — persze a megfelelő formák között. A másik pedig,
hogy legyen világos előtte: neki ez a hivatása, és erre rátette az éle -
tét. Mert ha ez az elfogadó döntés nincs meg, akkor nem megy sem -
mire. A harmadik, hogy ő a püspökének a papja. Tehát nem elszaba -
dult hajóágyúként apostolkodik, a saját feje után, ahogy ő kita lál ja,
hanem az egyházmegyei rendszerbe lép be, ahol beosztást kap. Fon-
 tos az is, hogy a csapatban tudjon gondolkodni. Ha ezt nem ér zi,
akkor a szomszédokkal sem fog tudni együttműködni, együtt pasz -
torálni, hanem egyéni vállalkozásai lesznek, maszekolások, extrák-
ban utazik. Ez nem azt jelenti, hogy a papnak nincsenek meg az
egyéni lehetőségei, de fontos a tudat, hogy az egyházmegyémnek

Elhangzik, hogy a pap -
nak közösségi ember nek
kell lennie, és ugyan -
akkor a szemi nári um -
ban nem igazán neve -
lődnek közös ségre.

Mennyire csökken a
hivatások száma?

Hogy fogalmaznád
meg a papi eszményt?
Azt az eszményt, amely
a papnövendékek neve -
lőjét irányítja?
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va gyok a papja, a püspököm munkatársaként, az ő küldetésé nek
ré szeseként. Ezt persze nem kell túldimenzionálni, de ez identi tási
szempontból döntő kérdés. A következő, hogy nagy rendsze rek ré -
sze ugyan, létszámban, fizikai távolságban, de legyen benne affini-
tás egy paptársi kapcsolatrendszerre, amelynek lehetnek lelkiségi
vonatkozásai. Fontos az is, hogy tudjon bánni az emberekkel. De
ir reális volna mindenkitől elvárni mindent: legyen szupervezető,
jó közösségszervező, prédikátor, értsen a gyerekek nyelvén éppúgy,
mint az idősekén. Ma, mivel kevés a pap, és az intézmények is el-
kop tak egy kicsit, óriási kihívás, hogy neki mindenhez értenie kelle -
ne. Nincsenek ideális körülmények. Túl nagyok a struktúrák, és
hiá ba igyekszünk bevonni világiakat, nekik is sok feladatuk van,
so kan másod-, harmadállást vállalnak. Eddig egy plébánián volt
há rom káplán, valamit mindegyikük jól csinált, és lassan plébános -
sá érlelődött. De ma egyedüli harcosként kell helytállnia, még a
nagy helyeken is, ahol régebben több pap volt. Az is probléma, hogy
nem mindenki alkalmas plébánosnak. A püspököknek viszont az a
gondjuk, hogy a plébániákat be kell tölteniük. Általában na gyon
differenciáltan próbálják kezelni ezt a kérdést.

Nálunk általában öt-hat év telik el kápláni szolgálatban. Jelenleg
hu szonnyolc káplán van az egyházmegyénkben, két plébánián van -
nak ketten. Ez az elosztás azonban a nagyvárosi jellegből adódik.
Vidéken nemegyszer öt falu tartozik egy paphoz, de ez összesen
párszáz hívőt jelent. Én most egyedül vagyok a plébánián, amely-
hez tízezer ember tartozik, és hatszázan jönnek el vasárnap misére.

Nem lehet egyetlen sémában gondolkodni. Az ország húsz száza -
léka Budapesten él. Vidéken is az látszik, hogy a kiemelt helyek a
városok. Budapesten kívül mindenütt a város a fontosabb, mert ott
van olyan hívő réteg, amelyik értelmesen, korszerűen bekapcsolódik
az egyházközség életébe. A magyar falu haldoklik. A fiatalok el men-
nek, maradnak az öregek, sok apró település pedig egy-egy vá ros
agglomerációjává válik. Mindenütt inkább a város a bázis. A sze -
mináriumi nevelés szempontjából az egyház alapvető helyzete a
fontos, amire folyamatosan, de előbb-utóbb intézményesen is rea -
gálni kell. Ennek megfelelően változik a vezetés.

Most három püspök kezdi előkészíteni egyházmegyéjében az egy-
házmegyei zsinatot: Varga László Kaposváron már meg is hirdet te,
de előkészületben van a pécsi és a szombathelyi egyházmegyében is.
Előbb-utóbb Esztergomban is át kell gondolni a változó helyzetet.
Nem a zsinat ad megoldást, de vizsgálhatja azt, hogy milyen struk tú -
rákban kell működtetni ma az egyházat. Hol van a pap szerepe az
át alakuló társadalomban? A szemináriumi nevelés ben mi egy konzer -
va tív képből jövünk, de azáltal, hogy mindnyá jan aktívan benne va -
gyunk a pasztorációban, látjuk közelről a családokat, a mozgalmakat,
az ifjúságot, a ministránsokat. De a sze mi ná rium nem tudja követni
a változásokat, ez az egyházmegyei refe ren sek dolga.

Hogy tudjátok kísér ni
őket, amikor kike rül nek?

Ha az egész magyar
szemináriumi képzést,
papnevelést néz zük,
milyen az az egyház,
amelyben majd hivatá -
sukat teljesítik?
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Hogy milyen lesz a jövő egyháza? Ehhez először azt kell meg -
mon dani, hogy milyen lesz a jövő magyar társadalma. Mennyiben
más ma, mint tíz évvel ezelőtt? Milyen kritériumok alapján minősí -
tünk? Ha a kritériumokat meghatározzuk, akkor lehet válaszolni.
A jö vőről nem tudok biztosat, de a jelen pozitívumait, élő jeleit látom.
Ez fog tovább élni a jövőben. Mondok egy konkrét példát. Most lesz
a plébániámon az első egyházközségi képviselőtestületi ülés. Sok
el kötelezett, értelmes ember tartozik ide. A megbeszélés elején elő-
ször elmondok nekik egy kis „egyháztant”. A kérdés ugyanis az,
hogy mit akarunk a plébániával csinálni? Mit szervezzünk, mit ne,
milyen legyen a lelkiség, mert ezek fogják meghatározni az egy-
házközség életét. Megértjük-e, hogy a Jóisten mit akar velünk? Mit
várok el a hívektől? Hogyan éljük együtt a hitünket? Milyen kiskö -
zösségek szerveződnek? Ezek a kérdések adnak választ arra, hogy
milyen lesz a magyar egyház, amelyik most működik. Ez a folya-
mat nem statikus. Öt évenként újra kell tervezni az egészet, mert
olyan gyorsan változnak az életkorok. Ezekhez a kérdésekhez ké -
pest harmadlagosak a technikai problémák, hogy az épület beázik,
valami felújításra szorul: ez csupán az infrastruktúra kérdése. A ma -
gyar egyház általános helyzetén túl meg kell keresni minden egyes
plébániának a saját jellegzetességeit, és arra építeni lelkipásztori
tervet. És figyelni kell a társadalom változását.

Biztosan hat rájuk a környezet, általánosságban. De milyen elköte-
leződést várunk el tőlük? Mit tudunk az egyházban felkínálni, ami
a fiatalokat elindítja a megtérés útján? Az elköteleződés a megtérés -
ből következik. Sok mozgalom virágzik, az alfa kurzustól kezdve a
Szentlélek-szemináriumig, és sorolhatnánk. Ezeken az alkalmakon
szembesülnek azzal a kérdéssel, hogy mit kezdek az életemmel, és
ebből a belső magatartásból kiindulva indulnak el a cselekvés útján.
Az ilyen meghívásokat, ezt a kínálatot kellene erősíteni. Ki az, aki
ebben részt vesz, aki ezt felelősen elvállalja, és hogyan? Itt ember-
től emberig történnek mozgások, lassú folyamatok, de ezek a szol -
gá latok hordozzák az egyházat. A világ nem ad okot a pesszi miz -
musra, egyszerűen csak folyton változik. Közben pedig gyönyörű
történések vannak, és ezekre érdemes odafigyelni. Persze látszanak
közben a buktatók és a nehézségek, de vagy vállaljuk az életet, vagy
nem. Én mindig optimista voltam. A Jóisten az üdvösséget minden -
ki nek felkínálja; hogy ezt milyen formában és hogyan teszi, az az
Ő szuverén titka. Az egyházban van egy látható út, de hogy hány
ember, mikor hogyan jár rajta, azt nem mi döntjük el.

A régebbi világban, amikor a társadalom egésze kereszténynek lát -
szott, nem biztos, hogy ez mindenkinek a személyes döntése volt.
Hányan látogatják a templomot? Régen a vasárnapi mise a kultúra
része volt, most nincs ilyen kényszer, mindenki maga dönt a hit
mel lett, személyes felelősséggel vállalja. Most vesztettünk vagy
nyer tünk? Kevesekkel intenzíven, vagy többekkel populárisan fog-

A magyar társadalom -
ban számos káros fo-
lya mat mutatkozik.
Pél dául általános ten -
dencia, hogy a fiatalok
nehezen köteleződnek
el, gyakran fölerősödik
a negatív erkölcsi at-
moszféra. 

A létszámbeli fogyat-
kozást nem érzed ag-
gasztónak?
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lal kozunk? A hívek számának csökkenését nem tartom igazi kér -
désnek.

Nem minden látszik meg a statisztikákban. A vallásszociológus a
darabszámot méri. Ez valóban objektív adat, például a keresz te lé -
sek száma, de nem tükrözi a teljes valóságot. Amikor befejeződött
az esztergomi zsinat, kialakult az egyházmegyék új területi felosz-
tása, a pasztorális helynökségen elkezdtük feldolgozni az anya-
köny veket. Egyszerű statisztika készült. Melyik plébánián hány
keresztelés volt 1994 óta. Ugyanígy megszámoltuk, hány temetés
volt, mennyi volt a házasságkötések száma. Óriási adathalmaz, de
ez önmagában még nem sokat mond. Hozzá kell vennünk például
az élve születéseket az adott területen. Ha ezt hasonlítom össze né -
hány plébánia keresztelési adataival, akkor látom az adott népessé -
gen belül a keresztelési hajlandóságot. Budapesten ezt kerületekre
kell bontani, vidéken egy-egy település tartozik egy plébániához.
Hasonló a helyzet a halálozások és az egyházi temetések arányá-
val. Az esküvő más, mert sokan divattemplomokban esküsznek.
Bu dapesten tizenegy templomban kötik meg az esküvők 50 szá -
zalékát. A KSH adatai alapján, egész Budapesten gyűjtöttük össze
a polgári kötések adatait, így tudjuk a létszámváltozást reálisan
értékelni. Budapest lakossága 1995 és 2006 között 304 ezerrel csök-
kent. Sokan kiköltöztek a fővárosból az agglomerációba.

El kell tehát választani, hogy mit vizsgálunk: az egyházmegyék
összesített adatait, vagy a települések szerinti konkrét mozgásokat,
a lakosság mobilitását. Nem ábrázolható egyetlen raszterben az
egyházi élet, akkor se, ha a plébániarendszer máig fontos struktúrát
jelent. Vannak élő területek, ennek sokféle oka lehet, és vannak ki -
ha ló részek. Egyes helyeken túl sok a templomunk, nem tudunk
ve lük mit tenni, másutt hiányzik a templom. Ez azonban európai je-
lenség, nem csak magyar. Sopánkodunk, hogy nincs pap. De vajon
hány kilométert tesznek meg hetente az emberek, hogy egy-egy
plá zában bevásároljanak? Ez egy más struktúrájú kereszténységet
jelent. Nem a paphiány a legfőbb baj. Nemcsak a keresztelési hajlan -
dóságot, a misére járást kell mérni, hanem sok minden mást is:
mennyien vannak kisközösségben, milyenek a hitoktatók, hányan
és hogyan vállalnak szolgálatot az egyházon belül. Mindenütt át -
alakul a társadalom. Ugyanakkor sokakban él egy erős elkötelező-
dési igény, ami nem feltétlenül tartozik bele a plébániai keretekbe.

A hagyományos rendszer húsz év óta megszűnt. A templomokban
egy mise van, maximum kettő, gyóntatni a pap csak mise előtt tud.
Kisebb településeken a kérdés az, van-e egyáltalán mise. Ezt általá -
ban igeliturgiával pótolják. Ahol hat-nyolc fília van, ott mintegy tu -
cat nyian vannak egy misén. Meg kellene fordítani. Ne a pap ro han -
gáljon templomról templomra, hanem a hívek jöjjenek össze egy-
 egy templomba. Van, ahol kisbuszok, autók viszik az embereket
mi sére. Sok érdekes próbálkozás van, de ez nem mindig látvá nyos.

A statisztikák a vasár -
napi templomba járá-
son mérik le a hívek
szá mát, a vallásos élet
intenzitását. Pedig a
ke resz tény élet nem
me rülhet ki a vasár na -
pi misehallgatásban.
Az Eucharisztia és az
egyházközösség elmé-
letben szoros egységet
alkot, a gyakorlatban
azonban ez mint ha
még nem szüle tett vol -
na meg.

Mennyire tud átala kul -
ni a megszokott pasz -
torális szolgálta tás?
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Ahol viszont nem változtatnak, ott előbb-utóbb egészen elfogynak
a hívek és bezárják a templomot. A falvak demográfiai hely zete is
vál tozik, oda nincs betelepülés. A kaposvári egyházmegyében pél -
dául a Belső-Somogy falvai kihalnak. Kaposvár környé ké re viszont
sokan kitelepültek, mert a városban van munkalehe tő ség. A Balaton
déli része nagyon frekventált, főleg nyáron, és akkor már egész más
típusú pasztorációt kell végezni. A pasztoráció izgalmasan követi
az életet. Tehát ma már a pap nem tudja a hagyomá nyos szolgálta -
tást nyújtani, mert nincs rá ideje. Olykor a struktú rákat kell átalakí -
ta ni. Budapesten például a főpásztor megszervezte a temetőlelkész -
séget, amely elosztja a temetéseket az ügyeleti rend szerben működő
plébániák között.

A kispapok fele ebből a közegből jön. Az idősebbek világi hívők vol -
tak, így dolgoztak. Vagy plébánián voltak ifjúsági vezetők. Ha eb ből
a közegből jönnek, akkor tudják, mit jelent elkötelezett hívőnek lenni
világiként. Papként majd ide mennek vissza. Másrészt a pasz torális
gyakorlat azt jelenti, hogy bedobjuk a növendékeket a mély vízbe,
az öt év alatt erre sok alkalom adódik. Diakónusként az tán eléggé
meg mozgatják őket ezen a téren. Bőven adódnak sajátos helyzetek,
eze ket esetmegbeszéléseken oldjuk meg.

Alapvetően minden mozog körülötte, tehát a stabilitást nem a kör -
nyezet adja, hanem ennek belül kell meglennie. Aki konzervatívabb
típus, az megijed, ezt a helyzetet nehezebben éli meg. Ez normális
emberi reakció. Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy nincsenek ké -
szen a dolgok: mi az én sikerem vagy sikertelenségem, mit adott a
Jóisten, kik a bűnösök? Mindezt elméletben hiába mondjuk, át is
kell élnie, amikor például egy hittancsoporttal kell foglalkoznia.
Éle tében nem csinált ilyet, legföljebb gyerekkorában volt hittanos.
Mi történik a csapattal? Hogy éli meg a kudarcot, sikert? Van-e pe -
da gógiai érzéke? Lehet, hogy nincsen, de papként nagyon jól műkö -
dik. Tehát inkább ezekkel a kihívásokkal találkozik. Komoly kihívás
a másneműekkel való találkozás is, mert addig nem gyóntatott. Ad -
dig nem került ilyen közegbe, ahol egész bizalommal feltárulkozik
előtte valaki. Ez egészen más, mint a barátságok, beszélgetések egy
normális férfi-nő közegben. Akik aposz ta táltak, hárman is, előtte
kiscsoportokban vettek részt, tehát en nél többet nem is lehetett
volna már nők közelében tartóz kod niuk, mégis elvitte őket egy
szerelem. Lehet, hogy ezen a téren belül ről nem voltak annyira
stabilak, hogy igazán döntöttek volna.

Valamennyit mindegyiküknek kell tanítani, de el kell dönteni: ha le -
köti a hitoktatás, akkor nem tudja ellátni a plébániai munkát. A hit tan-
tanítást általában hitoktatók végzik, a papra a szentségi felkészí tés
marad. A kispapoknak van persze kateketikai gyakorlatuk, hospitál-
nak, de nem gyerekpedagógusoknak készítjük fel őket. Néhányuk -
nak kitűnő érzékük van ehhez, főleg ifjúsági táborokban gyerekhit -

Mennyire lehet felké-
szí teni a kispapokat a
vi lágiakkal való együtt-
 működésre? Beszélünk
a világiak nagykorú sá -
gáról.

Milyen kihívásokkal
kerül szembe egy ki ke -
rülő fiatal?

Mennyire készítitek
föl a kispapokat, hogy
hittant tanítsanak?
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tant, vagy ifjúsági hittant tartanak, kinek mihez van affinitása, de
nem hittantanárokat képzünk. A katolikus iskoláknál intenzívebb a
kapcsolat a plébániával, a pap bejár az iskolába, osztálymisét, isko -
la misét, lelkigyakorlatot tart, normális kapcsolata van az igazgató-
val, a tantestülettel. A plébános és a helyi katolikus iskola viszonya
azért elég változó. A most frissen átvett iskolákban még kicsit mes -
ter séges a kapcsolat, de kezdetnek ez is valami.

Mindegyiknek van előnye és hátránya. Minden püspök csak a leg -
vég ső esetben zárná be a szemináriumát, hiszen jó, ha a püspöki
szék helyen van néhány kispap, aki például asszisztál, jelen van a
ka tolikus iskolában, látják őket a fiatalok. Ennek van egy hivatáséb -
resztő ereje. Tehát értem azt a főpásztort, aki nem akarja a kis létszá -
mú szemináriumot sem bezárni. Több szemináriumban azonban
húsz vagy annál kevesebb kispap van. Ha a létszám tíz alá esik, ott
jobb lenne bezárni. Ma sincs minden egyházmegyének saját szemi -
ná ri uma. A szemináriumokra ugyanakkor főiskola is épül, s a teo -
lógiai főiskolákon mindig van levelező képzés, világiaknak. Akkor
vi szont felemás helyzet alakul ki. Ha az egyházmegyében nincse -
nek a teológiával mélyebben foglalkozó papok, akkor az egész
rend szer kicsit billeg. Pécs bezárta a szemináriumot, de fenntartotta
a főiskolát.

Évfolyamokban gondolkoznék. Legalább öten-hatan legyenek egy
évfolyamban, ez a feladatok megosztása miatt is fontos, ők tartoz -
nak össze, törődnek egymással. Ha ezt összeadom, akkor a 30–35
körüli már kedvező. Nekem a legkisebb létszámom 29 volt, idén
42-en vannak. Most nálunk van a legtöbb növendék. A többi szemi -
ná riumban a pontos számokat nem ismerem. Amikor én beléptem
a szemináriumba kispapként, akkor hagyományosan a fehérváriak
voltak ott, és néhány veszprémi. Akkor a létszámunk nyolcvan
körül volt. A rendszerváltás után 40–50 körül mozgott a kispapok
száma. A harmincas létszám normális, áttekinthető, családias, de
ez a legtöbb helyen nincs meg. Persze ez optimum, amivel megpró -
bá lunk a gyakorlatban élni.

Az a fontos, hogyan élünk a házon belül, és milyen súlya van a sze -
mé lyes beszélgetéseknek. Évente kétszer mindegyik kispappal el-
be szélgetek, ősszel és tavasszal. Ugyanígy a prefektus is. Mit jelent
az, hogy az ember barátságos? A konfliktusokat hogyan meri kezel -
ni? Tud-e jól dönteni, mi az ésszerű és mi nem, mikor kell határo-
zottan beavatkozni és a döntéseket ilyenkor végigvinni? És mindig
ki kell kérni mások tanácsát. Tehát: jelen kell lenni, a lehetőség sze -
rint ismerni őket, rajtuk tartani a szemünket. Tartunk exhortációkat,
elmélkedéseket, együtt vagyunk a kápolnában, étkezéseken. A szem -
léletformálás sok kis mozaikból áll össze.

Mennyi az ideális lét -
szám? Legyen saját
sze mináriuma minden
megyéspüspöknek,
vagy elég néhány,
amely ben a kispapok
neve lődnek?

Mennyi az a létszám,
amivel egy szeminá -
rium még működő ké -
pes, lelki szempont ból.

Milyen az ideális kis -
pap? Milyen az ideá-
lis papnevelő? Milyen
örökséget hagynál rá
utódodra?
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