
FARKAS BEÁTA

Erény-e a jó szervezés?

Magyarországon két egyházmegyében folynak az előkészületek zsinat ősz

szehívására. Ennek során természetszerűlegaz egyház megújításának lelki,
teológiai oldala kerül előtérbe.

Annak viszont már tapasztalatom szerint sokkal kevesebben vannak tuda
tában, hogy a zsinat sikere olyan földhözragadt tevékenységen is múlik, mint
a jó szervezés. A szervezéstudomány a világon a legbosszantóbb tudomány.
Amikor valaki olvassa a szervezési szakemberek tanácsait, úgy érzi, hogy a
lehető legkézenfekvőbb dolgokat sorolják fel, amiket bárki józan ésszel is
beláthat. Ha viszont a valóságban nézzük meg a szervezetek múködését,
akkor azt látjuk, hogy nap mint nap vétünk ezek ellen a kézenfekvő belátások
ellen. A következőkben néhány olyan szempontot sorolok fel, amelyeket fon
tosnak tartok a zsinatok hatékony szervezése érdekében. Ezzel csupán egy
szemléletmódot szeretnék megvilágítani, nem vállalkozhatok egy zsinati for
gatókönyv megírására.

Mielőtt bekapcsolódunk egy zsinat munkájába, tisztába kell jönnünk a sa
ját motívumainkkal. Ha olyan szervezetről van szó, amelynek évtizedek óta
nem volt lehetősége a folyamatos megújulásra, különösen nagy annak a ve
szélye, hogy tagjaiban olyan érzések alakulnak ki, amelyek gátolják a válto
zásokat. Véleményem szerint két kérdésen jól lemérhetjük saját beállítottsa
gunkat, ha őszintén válaszolunk magunknak: Miben gyökerezik a hitünk? A
Názáreti Jézusban vagy egy itt és most létező, valamiféle biztonságot nyújtó
egyházszervezeti formában? Olyan időszakban, amikor kevés élő közösség
létezik az egyházban - távolról sem csak a múlt rendszer miatt -, sokszor
az ember nem is tud másba kapaszkodni közösségi hittapasztalat híján, mint
a megszokott szervezeti keretekbe. Ha viszont idáig jutottunk, akkor először

magunkkal kell rendbe jönnünk. Különben csak a zsinat kerékkötői leszünk,
hiszen minden változással a saját identitásunkat érezzük veszélyeztetve.

A mai zaklatott társadalmi életben indokolt egy másik kérdést is felten
nünk. Sokszor hallunk ingerült felszólalásokat a közélet különféle fórumain,
amelyek a keresztény értékek, az egyházak értékének elismerését követelik.
Mit féltünk, amikor az egyház tekintélyéért szállunk síkra? Hajlamosak va
gyunk arra, hogy félreértelmezzük az alázatot, az Isten ügye iránti odaadott
ságot, s elnyomjuk magunkban a természetes vágyat az elismerésre, arra,
hogy egy konkrét közösségben fontosak lehessünk. Persze az ember ember
marad, és elnyomott vágyainkat belevetítjük az egyházba. Amikor az egy
házat kritika éri, saját személyünk elleni támadásként éljük meg. Szabadul
junk meg ettől a kísértéstől, mert nincs még egy olyan intézmény az emberi
társadalomban, amelyik ennyire nyugodtan nézhetne szembe bármilyen kri
tikával, hiszen Istentől várhat kegyelmet, erőt, hogy hibáit ki tudja javítani.
A legkevésbé szorul arra, hogy fogyatékosságait elkendőzze.

Ha megnyugtatóan le tudtuk zámi ezeket a kérdéseket, képesek leszünk
valódi partneri együttműködésrea zsinati folyamatban.
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Mielött bármilyen szervezésbe fogunk, világosan meg kell határoznunk a
célunkat. A zsinat esetében két célt tűzhetünk ki:

1. Készüljön lelkipásztori munkaterv, amely néhány éves távlatban irányt
mutat.

2. Minél több emberben ébredjen fel az elkötelezettség Isten ügye mellett.
Helyes, ha a második célra helyezzük a hangsúlyt, mert sok erőfeszítésünk

fog kárba veszni, ha a szakszerűert megalapozott dokumentum megszületik,
csak éppen tevékeny emberek nem lesznek, akik azt megvaIósíiják. Ez ter
mészetesen nem jelenti azt, hogy lemondhatunk egy igényes, alapos lelki
pásztori munkaterv készítéséről.

A vezetői modell

Az egyház mint intézmény működésénekegyik legnagyobb nehézsége, hogy
szinte teljesen hiányzik belőle a csapatmunka, ami pedig nélkülözhetetlen az
imént megjelölt cél eléréséhez. Ez nem csak az egyházban van így. A nyugati
szervezéssel foglalkozó cégek vállalatainknál végzett átvilágításokból egyön
tetűen azt állapították meg, hogy Kelet-Közép-Európa tele van "hősies veze
tőkkel", azzal a vezetőtípussal, amelyet a vezetéselméleti könyvek a szerve
zetre nézve elemi csapásként könyvelnek el. Ez a vezetőtípus önfeláldozó
mártírként a vállára veszi a vezetés minden gondját, mindenütt ott akar len
ni, mindent kézben akar tartani. A társadalmi gyökereket nem nehéz megta
lálnunk, amelyek ezt a magatartásformát kitermelték, a demokratikus kör
nyezet hiánya sok mindent megmagyaráz, de a részletesebb kifejtésre itt
nincs módunk.

Milyen ismertető jegyei vannak a jó vezetői modellaek? Képes élni a ren
delkezésére álló hatalmi eszközökkel, de törődik a változás logikai, lelki, ér
zelmi vonatkozásaival is. A változást nem erőlteti, hanem elősegíti, éppen
ezért ötleteit másokkal megvitatja. kritikájukat elfogadja. Olyan légkört alakít
ki, hogy mások is lelkesedjenek az ötletekért. Pontosan tudja, hogy hatalma
megosztásával az nem csökken, hanem nő. A sort persze még folytathatnánk.

A zsinat hatékony működéséhez kezdettől fogva szükség van egy világi
akat is magában foglaló tanácsadó testületre, akik a püspöknek segítenek a
zsinati folyamat koordinálásában. Különben a bizottságok munkája elszakad
hat egymástól, eltérő mélységű, sebességű lesz, felesleges párhuzamosságok
adódnak. A zsinat eseményeinek megtervezésekor eleve be kell építeni annak
a lehetőségét, hogy a visszajelzések alapján kiigazításokat lehessen tenni.

Magától értetődő, hogy egyetlen csoport már egy egyházközség szintjén
sem képes feldolgozni a problémákat, tehát bizottságokat kell létrehozni. Ezt
meg kell előznie a problématerületek körülhatárolásának. Már ennél a sza
kasznál is érdemes kilépni az aula falai közül, valamilyen formában lehetövé
tenni, hogy bárki javaslatot tehessen. Ennek sokféle eszköze lehet, a temp
lomban kitett ládától kezdve az egyházközségi képviselőtestületektől, teoló
giai főiskolák tanári karától kért véleményig. A püspök tanácsadó testülete
ezek alapján ki tudja jelölni a szükséges bizottságokat.
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A bizottságok

Nagy gondot kell fordítanunk a bizottságok összeállítására. A zsinat érdekében
itt az elsődleges szempont a hatékonyság és nem az illendőség. Persze a zsinat
elfogadtathatósága érdekében elkerülhetetlen, hogy az utóbbinak engedménye
ket tegyünk, de biztosítékokat kell beépítenünk hogy ezek az engedmények ne
tegyék tönkre a bizottság munkáját. Ilyen biztosíték lehet például, hogy a fontos
bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kelljen vezetni, minden írásban benyújtott
anyagot meg kell őrizni, a püspöknek beadott anyag csak a tagok egyetértő

véleményezése után kerülhet ki a bizottságból, a zsinaton a bizottság anyagát a
vezető (tipikusan pap) mellett egy világi is előadja. A megfelelő eszközöket a
konkrét közeg ismeretében lehet kiválasztani.

Igyekezzünk a bizottságok tagjait mind szakképzettség, mind lakhely
szempontjából széles körből meghívni. A barátainkkal ugyan könnyebb
együtt dolgozni, de már túl jól ismerjük egymás gondolatait, a munkánk
könnyen belterjessé válik. Ma az egyházra nem jellemző, hogy a papok is
meretségi körében túl sok társadalomtudományokban képzett értelmiségi
van, akiknek a munkájára kiemelten szükség lenne a zsinaton. Célszerű, ha
a püspök és koordináló bizottsága segít a szakmai bázis megteremtésében.
Ez nem azt jelenti, hogy rátelepszik a bizottság vezetőjére, ~s megköti a kezét
a bizottság összeállításában, hanem felajánlja segítségét. Erdemes átnézni a
bizottsági tagok névsorát, nehogy túl sok átfedés legyen a tagok között (ket
tőnél több bizottságban egy ember nem dolgozhat komolyan), vagy éppen
az elkötelezettségükről ismert, képzett, ám kritikus világiak maradjanak ki.

A bizottságok taglétszáma a témától függően változhat, de általánosság
ban igaz, hogy 6-12 fő tud jól együtt dolgozni. A papság mai létszáma is
szükségszenívé teszi, hogy a bizottságok tagjainak többsége világi legyen.
Kerüljük el, hogy a bjzottságban akármelyik generáció vagy nem túlsúlya
eleve meghatározza a véleményeket. A bizottság viszonylag kis létszáma
nem akadályozza meg, hogy esetenként külsö munkatársak véleményét ne
kérjük ki, munkájukra ne számítsunk. Például lehet, hogy a gazdasági bizott
ságban elegendő egyetlen konzultáció egy bankárral, hogy tervet készítsen
az egyházi intézmények pénzforgalmának korszerűsítésére.és szükségtelen,
hogy valamennyi bizottsági ülésen részt vegyen.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a fontos alapelvet, amely ter
mészetesen nemcsak a zsinat idejére vonatkozik, hogy munkatársaink kedvét
semmivel nem vehetjük el jobban a további közös munkától, mintha nem
adunk visszajelzést javaslataikról, figyelmen kívül hagyjuk tanácsaikat, vagy
nem magyarázzuk meg, hogy miért döntöttünk másképp.

A problémák feltárása

A zsinatok egyik csapdája, hogy a bizottságok papi és világi tagjai egyaránt úgy
vélik, hogy ismerik azt a társadalmi közeget, amelyben élnek. Pedig az egyházi
programok látogatottsága mutatia, hogy az embereket nem tudjuk az alapvető

gondjaikon, szükségleteiken keresztül megszólítani. Tehát nagy gondot kell for
dítanunk arra, hogy a közösség valódi problémáit megismerjük. Ez nem lebe
csülendő nehézség. A bizottságokban nyilván olyan emberek dolgoznak, akik
már elkötelezetten vesznek részt az egyház életében. Ha vannak problémáik az
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egyházzal, azok egészen más természetűek., mint azé az óriási többségé, akiknek
a közömbösségét át akarja törni a zsinati folyamatban megújuló egyház.

Elkerülhetetlen, hogy a munkánkat empirikusan megalapozzuk. Használ
ható lelkipásztori tervet nem készíthetünk úgy, hogy például ne tudjuk., hogy
az egyházközségi testületek szerepe általában formális, tagjai zömmel idősek
és férfiak. Előzetes ismereteink alapján meg kell fogalmaznunk, hogy mire
vagyunk kíváncsiak, sejtésünk szerint melyek a legfontosabb kérdések. Kér
déseink megfogalmazását bízzuk szakemberre, aki a feldolgozhatóságra és
más szempontokra is ügyelni fog.

Az empirikus vizsgálatokat feltétlenül egyeztessük egyházmegyei szinten.
Ha a plébániákat a különböző bizottságok hetente ostromolják különböző

kérdőívekkel, nem várhatunk lelkes, pontos válaszadást. Számítsunk rá,
hogy a válaszadók, különösen ha papokról van szó, életükben rengeteg olyan
statisztikát töltöttek ki, aminek semmi értelmét nem látták. Ezért csak a sze
mélyes megkeresés esetén számíthatunk használható adatokra. Ha sikerül
elegendő lelkes kérdezőt bevonnunk., akkor már az empirikus vizs~álat fo
lyamata lényeges hozzájárulás lehet az egyházmegye "felrázásához' .

A kérdezőket készítsük fel, együtt tisztázzuk, hogy egy-egy kérdést ho
gyan értelmezünk, mire figyeljenek különösen stb. Ma már mindenütt meg
oldható a kérdőívek számítógépes feldolgozása. Ha ügyesek voltunk és nem
bonyoIítottuk túl a dolgunkat, viszonylag egyszerű módszerekkel is fontos in
formációk birtokába juthatunk., és hozzáláthatunk a tények részletes elemzésé
hez. Ebből feltehetően egy igencsak bénító problémahalmaz fog kikerekedni.

A problémák rangsorolása

Tudomásul kell vennünk., hogy több probléma adódik, mint amennyit meg tu
dunk oldani. Ezért fel kell állítani egy egyértelmű rangsort, és ki kell jelölni
azokat a problémákat, amelyek megoldására van esélyünk. A zsinatok egy má
sik csapdája, hogy a bizottságok a tagok lelki gyógykezelését szolgálják, azaz
kipanaszkodják magukat, aminek alapján kívánságlistát állítanak össze. Ez me
gint nemcsak egyházi sajátosság. A külföldi szervezési tanácsadók szájából mind
vállalatoknál, mind a közigazgatásban gyakran hallani: uraim, maguk annyi
gondot akarnak egyszerre orvosolni, hogy végül egyiket sem fogják. Először a
problémáknak azt a körét kell kiválasztani, amelyre egyáltalán hatni tudunk. Ez
persze adott esetben vita tárgya lehet. Például szerintem a papi hivatások szá
mának csökkenése mögött olyan összetett társadalmi folyamatok állnak, hogy
tartós megoldást csak az egész papi modell világegyházi szintű újragondolása
hozhat. Nyilván sok olyan pap van, aki lényegesen nagyobb reményt fűz a
szemináriumok megjavításához, a hivatásgondozáshoz. Idővel úgyis elválik,
hogy jól ítéltük-e meg a helyzetet.

Mindenesetre ne vesztegessünk el sok időt, energiát olyan kérdések tagla
lására, amelyeken úgysem tudunk változtatni, például hogy miért nem ru
galmasabbak az idősebbek, miért nem kapunk több támogatást a püspö
künktől, a plébánosunktól, a képviselőtestülettől stb. A bizottságoknak az a
feladatuk, hogy javaslatot tegyenek a problémák megoldására.

A rangsorolást az egyházmegye szintjén a zsinat ajánlásai alapján a püs
pök végzi majd el, de a maga témájában a bizottságnak is meg kell tennie.
A rangsorolást ki kell egészítenünk egy időbeli ütemezéssel. Meg kell hatá
roznunk, hogy mikor és milyen formában tudjuk mérni, ellenőrizni, hogy
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közelebb kerültünk-e a kívánt célhoz. Ez a zsinat utáni időre biztosítja, hogy
a zsinati folyamat élő, nyomon követhető maradjon. Természetesen a leglé
nyegesebb lelki természetű folyamatok így nem ragadhatók meg, de például
gyér látogatottságú templomok, üres hittantermek, elhagyatott plébániák lát
tán nem valószínű, hogy virágzó lelki életről beszélhetünk.

Zsinati napok

Az eddigiekben csak arra adtunk ötleteket, hogy a bizottságokban hogyan szü
lethetnek jó anyagok. Még egyáltalán nem foglalkoztunk azzal a súlyponti cél
kitűzésünkkel, hogyan tudjuk az egyházközségeket, a papokat és a világiakat
bekapcsolni a zsinati folyamatba. .

Kézenfekvő megoldás lenne, hogy az elkészült bizottsági anyagokat ki
küldjük megvitatásra a hivatalos szervezeteknek, mindenekelőtt az egyház
községi képviselőtestületeknek. Ezt persze meg kell tennünk. Csakhogy ha
ezek a testületek elégséges fórumok lennének, akkor szinte nem lenne szük
ség zsinatra, hiszen lenne eleven, jól múködő egyházi élet. A zsinati folyamat
egyik kulcskérdése tehát, hogy hogyan találjuk meg azokat az embereket,
akik sokat tesznek, vagy hajlandók lennének sokat tenni az egyházért, de
nem tagjai hivatalos szervezeteknek.

Ennek egyik lehetséges formája, hogy kijelölünk néhány centrumot az egy
házmegyében, ahol összejöveteleket szervezünk. Ezeken ismerhetjük meg a
hívek valódi véleményét, akik itt maguk is rádöbbenhetnek arra, hogy mi
lyen fontos a közreműködésük az egyházban. A "zsinati napok" akkor lehet
nek eredményesek, ha a püspök és a koordináló bizottság az ügy mellé áll.
Egyrészt így biztosítható, hogy átfogó legyen a tematika. Ha csak egy bizott
ság, mondjuk a világiak helyzetével foglalkozó bizottság szervezi, akkor vagy
túllép az illetékességi körén, vagy nem próbálja megtudni a hívek véleményet
például olyan fontos kérdésről, mint a hitoktatás új formáiról szerzett tapasz
talataik. Másrészt a zsinati napok szervezése óriási energiabefektetést igényel,
végrehajtani viszont csak alaposan érdemes. A zsinati napok gazdája egy kis
missziós csapat legyen, amelynek vannak világi és/vagy szerzetes pap, vala
mint laikus tagjai. Egy-egy allqUomra hívhatnak rangos előadókat az ország
különböző részéből, de a csapat maga az egyházmegyéból kerüljön ki.

A zsinati napokat meg kell hirdetni a régió plébániáin, de nem szabad
megfeledkezni a személyes megszólításról. A mai információáradatban az
emberek - kivéve ha a leghúsbavágóbb érdekeikről van szó - csak a sze
mélyes közeledésre reagálnak. Ebben segítséget adhat a plébános, előkeres

hetjük a teológiát végzettek névsorát stb.
Egy ilyen típusú rendezvény menete az évek során az ifjúsági találkozó

kon stb. elégge letisztult: egy-két bevezető előadás, kiscsoportos beszélgeté
sek, a tapasztalatok összegezése. Fontos, hogy hagyjunk teret a helyi részt
vevők tapasztalatai, élményei, gondolatai elmondására, ugyanakkor például
előkészítő kérdések kiadásával ne engedjük parttalanná válni a beszélgetéseket.

Előre végig kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt a kudarcot,
hogy a zsinati napo~ csak egy lelkesítő, de egysz~~, múl? élménJ,t nYftjtsa
nak. Egyrészt valamilyen módon meg kell szereznunk a resztvevok szamára
azt a tapasztalatot, hogy hozzájárulásuk a zsinati munkához nem volt hiába
való; például eljuttatjuk hozzájuk a zsinati napról készült anyagot, optimális
esetben beszámolhatunk egyes javaslataik megvalósításáról.
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Másrészt a zsinati napok tovább tartanak, mint ahogy a zsinat befejeződik.
Egyre több plébánia marad pap nélkül, ezért különösképp létfontosságúvá
válnak azok a fórumok, ahol a hasonló foglalkozású egyházi munkatársak
(lelkipásztori kisegítők, hitoktatók stb.) rendszeresen találkozhatnak, és egy
mást lelkileg, tapasztalatokkal támogatva ellensúlyozhatják környezetük kö
zönyét, más nyomasztó nehézségeiket. Ezeket a lehetőségeket egyházmegyei
szinten kell létrehozni, segíteni, bátorítani.

A zsinati dokumentum

A zsinat megtartásának módját (meghívottak köre stb.) a kánonjog több szem
pontból szabályozza. Amit az előkészítő bizottságok munkájáról elmondtunk,
magára a zsinat tevékenységére is értelemszerűen érvényes.Ebben a szakaszban a
bizottságokmár nyitottabban dolgozhatnak.Egyesülésekrea témának megfelelően

vendégeket hívhatnak (más felekezetek, a helyi társadalom képviselőit stb.).
A zsinat közvetlen feladata a zsinati dokumentum elkészítése, amit az

előzőekben leírt hosszú munka előz meg. Ha alaposan dolgoztunk, ennek
eredményeképpen rendelkezünk egy friss adatbázissal, amit a továbbiakban
csak karban kell tartani. Az empirikus ismereteinkre épülő helyzetképet rög
zítsük már a dokumentumban is. Csak magunknak ártunk, ha ez a helyzet
kép "kozmetikázott". A későbbiekben az értékeléseknél is nagy segítséget
jelent, ha van pontos viszonyítási alapunk.

A dokumentumban meg kell fogalmaznunk egy jövőképet: milyen állapo
tot kívánunk elérni a következő ötéves vagy esetleg még hosszabb időszak

ban. A legkényesebb feladat ezután következik. Meg kell jelölnünk, hogy
milyen lépésekben, milyen konkrét eszközökkel érhetjük el a kívánt ered
ményt. Ha ez elmarad, esélyünk sincs a megvalósulásra. Még a dokumen
tumban célszerű rendszerezni azokat az elképzeléseket, amelyek a zsinati
folyamat életben tartását, továbbvitelét szolgálják. Például megtervezhetjük,
hogy egy-egy témáról az illetékes bizottság mennyi idő múlva készítsen be
számolót, hogyan ismertetjük a zsinati dokumentumot az egyházmegye pap
ságával, híveivel, a helyi társadalommal stb.

A zsinati folyamat egészében fordítsunk nagy gondot a kommunikációra.
Ezt több vonatkozásban már érintettük. A végső fázisban, amikor a vélemé
nyek már kiforrtak, keressük a lehetőségét, hogy a társadalom a sajtón, tévén,
rádión keresztül kapjon hű képet az egyház megújulási törekvéseiről. Az
őszinteség sok emberben le fogja csillapítani az utóbbi évek viharaiban kiala
kult egyházellenességet. Ha az egyház képes arra, hogy radikálisan szembe
nézzen önmagával, példaértékű lehet az egész társadalom számára, és óriási
szolgálatot tehet ezzel.

.Látjuk, mennyi buktatóval kell számolnunk már akkor is, ha a zsinatot pusz
tán mint szervezési feladatot fogjuk fel, és még egy szót sem szóltunk a tartalmi
kérdésekről. Biztosak lehetünk abban, hogy a leggondosabb szervezés mellett
sem menekülhetünk meg sok-sok hibától. A jó és a rossz szervezést nem az
különbözteti meg egymástól, hogy az egyik esetben jól mennek a dolgok, a
másik esetben rosszul, hanem az, hogy a jó szervezők képesek állandó kiigazí
tásra, folyamatosan eleven kapcsolatban vannak a környezetükkel. A jó szerve
zés megtanulható, éppen ideje, hogy besoroljuk a keresztény erények közé.
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