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tilalom között, az mindenesetre elgondolkoztató tény, 

hogy a családban élő görög katolikusoknál, de a protes-

tánsoknál sincs paphiány. 

A fogyás a római katolikus lelkészek körében azóta is 

folyamatos: Európában a papi halálozások és pályael-

hagyások együttes aránya nagyjából kétszer akkora, 

mint a szenteléseké. Az öreg kontinens sovány adatai-

ból nem tűnik ki ugyan, ám az egész világot tekintve 

egyáltalán nem rossz a helyzet, sőt az ezredfordulón 

fordulat állt be: az apadás megállt, majd néhány év 

múlva a papság száma növekedni kezdett. Az Annua-

rium Statisticum Ecclesiae, vagyis a vatikáni évkönyv 

2012-es adatai szerint majdnem ezerrel emelkedve el-

érte a 414 313-at. Ez elsősorban Afrikának, Ázsiának és 

Latin-Amerikának köszönhető; a legnagyobb a növeke-

dés Ázsiában, ahol 2007 és 2012 között csaknem 15 

százalékkal több hivatásost tartottak számon. 

A magyar viszonyok természetszerűleg az európai ten-

denciához igazodnak. Míg az ötvenes években még bő-

velkedtünk papokban, addig a folyamatos fogyásnak 

köszönhetően húsz esztendővel később már hiány volt 

belőlük, számuk több mint ötezerről valamivel négy-

ezer alá esett. A legrosszabb helyzet 1985 és 1989 ala-

kult ki, amikor évente átlagosan több mint hatvan fővel 

csökkent a papi hivatást gyakorlók száma. A kedvezőt-

len tendenciát, mint említettük, a rendszerváltozás le-

lassította: 1998-ban a Tomka–Révay-tanulmány szerint 

6 916 000 (többségében nem gyakorló) katolikus élt az 

országban, 2 741 pap szolgált, a felmérések alapján 2 

523 hívő jutott egy lelkészre. A fogyás az utóbbi évti-

zedben, akár a hetvenes években, átlagosan 40 fő esz-

tendőnként. S hogy még több beszédes számot sorol-

junk, bemutatva a következményeket is: 2013-ban 

2210, míg 2014-ben már csak 2170 pap (1779 egyház-

megyés és 391 szerzetes) működött Magyarországon. 

Sokkolóan hatott, hogy míg 2014-ben 37, addig 2015-

ben csupán 20 főt szenteltek. Többen történelmi mély-

pontról beszéltek, így például Szerdahelyi Csongor, a 

ferences rend sajtóközpontjának vezetője, aki arra is fi-

gyelmeztetett, hogy a papság elöregedett, átlagéletkora 

60 év, ami tovább gyorsíthatja a csökkenést. (2016-ban 

egyébként 27 papszentelés volt.) Tomka Ferenc vallás-

filozófus is a paphiány mára kialakult félelmetes mére-

teire hívja fel a figyelmet, s arra a logikus következ-

ményre, hogy a papság terhei szinte az elviselhetetlen-

ségig növekedtek. Megoldást szerinte a világiak jóval 

nagyobb számú bevonása jelenthet az egyházközségi 

élet vezetésébe. Ezen a téren egyébként sajnos igen je-

lentős az elmaradásunk: Európában 1977-ben 21, 1986-

ban 521, 1995-ben 1017 plébániát vezetett laikus. A há-

zasságra lehetőséget kapó állandó diakónusok száma 

(ők misét nem, de azt helyettesítő igeliturgiát tarthat-

nak, áldoztathatnak, de nem gyóntathatnak például) 

ugyan jelentősen nőtt nálunk is az elmúlt évtizedekben 

– ma 125-en vannak –, azonban nagy az egyenetlenség, 

ha területi elosztásukat tanulmányozzuk. Legtöbben, 

mintegy 34-en a Beer Miklós vezette Váci Egyházme-

gyében szolgálnak, a vácit az Esztergom-Budapesti 

Egyházmegye követi 24-gyel. Előfordul viszont olyan 

püspökség is, ahol egyáltalán nem működik állandó di-

akónus, közéjük tartozik a győri is. 

A megoldási lehetőségek keresése ma is folyik. A köte-

lező cölibátus eltörlését a magyar egyházon belül is so-

kan, köztük papok is felvetették már. Másként gondolja 

mindezt például Osztie Zoltán budapest-belvárosi plé-

bános; lapunknak adott korábbi nyilatkozatában úgy 

vélte, csak az elkötelezettséget tudatosan vállaló lét-

forma jelentheti a kiutat, s ez a nyugati hagyományban 

a nőtlenség állapota. Viszont az is tény, hogy fizikai és 

lelki terhelése, elmagányosodása miatt egyáltalán nincs 

jó állapotban a hazai papság. A jelenlegi plébániai 

struktúra Magyarországon, mint Osztie Zoltán mondja, 

összeomlással fenyeget. Helyette olyan missziós cent-

rumokra lenne szükség, amelyeknek megfelelő lelki ki-

sugárzásuk van, ahol közösségben élnének a papok, s 

együtt dolgoznának a laikus munkatársakkal. 

A kiútról fel-fellángolnak ugyan viták, ám abban, hogy 

a világiaknak jóval nagyobb szerepet kell kapniuk az 

egyház életében, egy-egy közösség vezetésében, úgy 

tűnik, konszenzus van. 
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A felesleges beszéd nem más, mint bujkálás a szavak 

mögött. 

*** 

Gyakran a kegyes hazugság a legkegyetlenebb… 

*** 

Azért érezhetjük azt, hogy gyűlölni kell másokat, mert 

nem szeretjük eléggé magunkat. 

*** 

Gyakran úgy beszélünk az igazságról, mintha az hazug-

ság volna. - Gyakran úgy beszélünk a hazugságról, 

mintha az igazság volna. 

*** 

A szülők elfelejtik, hogy gyermekek voltak. – A gyer-

mekek nem sejtik, hogy szülők lesznek. 

*** 

Nap születik - nap, mint nap és Nap hal meg – nap, 

mint nap. 

*** 

Az egyszerű dolgok általában nagyszerűek. – A nagy-

szerű dolgok általában egyszerűek. 

*** 

Az igazság sohasem tény, hanem felismerés. 

*** 


