
Bögre Zsuzsanna

A sülysápi katolikus egyházközség szervezeti 
élete és működése

Bevezetés Az egyházközség fogalma 
mind a katolikus mind a protestáns egyházon 
belül használatos, és az egyház legkisebb 
szervezeti egysegét jelenti. Zavarba jönne 
azonban egy etimológus, ha összetett szóként 
értelmezni akarná ezt a kifejezést. Kézenfek
vő lenne az a meghatározás, amely a község 
szó etimológiájából indulna ki. Ugyanis az 
egyházközség régi, irodalmi nyelven az egy
házon belül a legkisebb, helyi közösségeket 
jelenti. A község szavunk újabbkori jelen
tésváltozását figyelembe véve viszont az egy
házigazgatási önkormányzattal felruházott ki
sebb, lakott területet jelöli. Egyik meghatáro
zás sem jár közel az igazsághoz, mivel napja
inkban a katolikus egyházon belül az egyház- 
községek között annyi különbséget lehet ta
lálni, hogy jóformán definiálhatatlan maga a 
kifejezés. Az azonban bizonyos, hogy az  egy
házközségek többségére nem jellemző, hogy 
mögötte egy közösség állna. ill. hogy önkor
mányzati szerepet töltene be.

Ez a tanulmány az átlagostól eltérő, de a 
fenti kritériumoknak megfelelő egyházköz
ségről szól, ugyanis keretei között  jelen van

nak az önkormányzat és a közösségiség ele
mei. Egy olyan egyházközségről szólunk, 
amely önkormányzó közösségként működött 
már a pártállam idején. A közösség kiala
kulásának körülményeit és annak funkcióit 
részletezzük. A leírás során nem szeretnénk 
elszakadni a valóságtól, ezért különbséget 
teszünk az egyházközség és az egyházköz
ségen belüli közösség kifejezések között. 
Egyházközségen a vizsgált falurész katoliku
sainak összességét értjük, egyházközségen be
lüli közösségnek viszont azok körét, akik 
megteremtették az önkormányzatot. Írásunk
kal szeretnénk alátámasztani azt a mély 
meggyőződésünket, hogy Magyarországon 
az egyházon belül is működhetnek a demok
rácia elvei, ami magával hozza a közösségte
remtést és az önkormányzatot. A sülyi példát 
az egyházon belüli demokratizálódás egyik 
modelljének tekintjük, amitől van és lehet el
térő út.

I. A kutatás helye -  Sülysáp Szociográ
fiai módszerek segítségével 1985 óta folytatok 
megfigyeléseket a sülysápi egyházközségben.

E vallás-szociológiai tanulmányt modell értékűnek tartjuk: az esettanulmány a pártállam idején 
kialakult önkormányzó egyházközösségről készült (1985-1988). Közlésre a népi vallásosság napja
inkban újra indult kutatásai mellett éppen az önkormányzó közösségek születésének és létének 
szakszerű vizsgálata érdemesíti. Bár nem szűken vett földrajzi térségünkhöz tartozó közösség 
életével foglalkozik,véleményünk az, hogy annál inkább szolgálja tágabb szellemi régiónk megis
merését melynek tanulmányozása a szociológus Kamarás István vezette " Kultúra, közösség, 
világnézet ” társadalomkutatási program keretében folyik. (A szerk.)
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Az egyházközség szervezeti életében folya
matos változások figyelhetők meg, s egyre 
inkább az önállósodás, az autonómia jegyei 
tűnnek elő.

Legjellemzőbb erre az egyházközségre, 
hogy számos kisközösség működik keretei 
között. A kisközösségek soha sem szakadtak 
el az egyházközségtől, ill. a templomtól, sőt 
annak magját alkotják ma is. A vizsgált idő
szakban kb. 12-15 kisközösség működött 
100-150 taggal.

Az egyházközség közösségi életét a hívek 
szervezik, a közösséget érintő kérdésekben - 
sok-sok vita után -  közösen döntenek. Az 
1989 előtti Magyarországon kivételnek szá
mított ez a fajta közösségi autonómia. A párt
állam mindenfajta közösséget, amely nem a 
kommunista párttal vállalt egységet, gyanús
nak tekintett. Sőt, az akkori rendszer által 
megtűrt katolikus hierarchia sem örvendett az 
ilyenfajta kezdeményezéseknek, mert ez el
lenkezett az állam és az egyház közötti meg
állapodással.

A vizsgált egyházközség szervezeti élete a 
magyar társadalom egy olyan időszakában 
alakult ki, amikor -  ismert történelmi okok 
miatt -  a vallás nemkívánt jelenségnek szá
mítolt. A vallással szemben toleráns, modern 
társadalmakban sem könnyű a vallásos néze
tet hitelesen képviselni, még nehezebb ezt a 
szocializmusban, ahol először tiltott, majd le
nézett ideológiai rendszer volt. A modern kor 
emberének életében kettévált a szent és a pro
fán életszféra. A szentségi élet a tempomba 
szorult, elválva a mindennapoktól. A modern 
kor és a kommunizmus vallásellenessége ne
héz helyzetbe hozta a hívőket és közösségei
ket. Ezt a helyzetet egy jól működő egyház
község sem tudta megváltoztatni, de segített a 
hívő ember identitástudatának kialakulásá
ban. A sülyi híveknek is tudomásul kellett 
venni, hogy a külvilágban, munkahelyeiken, 
gyermekeik tanításában, hivatalos ügyeik in
tézésében az övékétől teljesen eltérő érték

rend uralkodott. Ebben az időben sokféle al
kalmazkodási stratégia alakult ki a vallásos és 
a világi élet összeegyeztetésére. Voltak, akik 
háttérbe húzódtak a profán világban, tiltakoz
va a fennálló értékrenddel szemben. Olyanok 
is voltak, akik megpróbálták összeegyeztetni 
a két életszférát s ezzel feloldani a skizofrén 
helyzetet, s olyanok is akadtak, akik nyíltan 
hirdették elkötelezettségüket a vallás mellett. 
Az alkalmazkodás egy erős közösségi háttér
rel könnyebbnek és sikeresebbnek bizonyult, 
mint anélkül.

Tápiósülyt és Tápiósápot a hetvenes évek 
közigazgatási reformja összevonta. így a 
nemzetiségi és nagyság szempontjából két 
teljesen különböző falut ma Sülysápnak neve
zik. (Sápon a lakosság szlovák eredetű és te
rülete fele Sülynek, ahol csak magyarok él
nek.) A lakosság a mai napig számontartja, 
hogy ki lakik Sápon ill. Sülyben. Sőt, Sülyben 
még egy külön falurész van. Szöllös. Itt főleg 
az Alföldről bevándorolt lakosság él, akik 
kultúrájukban különböznek a sülyiektől épp
úgy, mint a sápiaktól. Az összevont falu köz
pontja Süly lett. Itt van a tanácsháza, ma már 
önkormányzati központ, s néhány üzlet az 
alapellátás biztosítására.

Sülysáp Budapesttől 40 km-re lévő fal,  
ahonnan az aktív korú lakoság 80 százaléka 
Budapestre jár dolgozni. A lakó- és a munka
hely térbeli szétválasztása mellett az egész
ségügyi, a középszintű közigazgagatási és 
szolgáltatási intézmények is a falun kívül ta
lálhatók meg. Így a napi munkábajárás mel
lett a mindennapi ügyintézés miatt is el kell 
hagyni a falut, amit a rossz közlekedési viszo
nyok megnehezítenek, s növelik a hétköznapi 
élet “mozaikszerűségét” .

Sülysáp lakossága 1985-ben 6817 fő volt, 
ebből római katolikus 4945 fő. A két falurész
nek két katolikus temploma van, két plébá
nossal. Kutatásunkat a sülyi katolikus plébá
nián végeztük, ahol a katolikusnak keresztel
tek lészáma 3200 fő volt. A sülyi katolikus
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egyházközség szociológiai szempontból sajá
tos környezetben működik, ugyanis a falu
részt katolikusokon kívül pünkösdiek és bap
tisták is lakják. A baptista gyülekezet létszá
ma alig haladja meg a 20-30 főt, a pünkösdiek 
viszont több száz főt számlálnak. A három val
lási irányzat bizonyos versenyhelyzetet terem
tett a gyülekezetek életében, ami nem zárja ki, 
hogy egymás jobb megismerése érdekében 
évenként ökümenikus imaheteket tartsanak.

II. Az önszervező  egyházközség kiépülé
sének külső és belső feltételei A sülyi egy
házközséget az. önszervező egyházközségek 
egyik modelljének tekinthetjük, amelynek ki
alakulását több külső és belső feltétel kielégü
lése tett lehetővé.

Külső feltételek között kell felsorolnunk: a 
II. Vatikáni Zsinat tanításásának elterjedését, 
az állam egyházpolitikájában bekövetkezett 
változásokat és a katolikus egyházban kiala
kult kettős struktúrát.

A belső feltételek között szerepel: a tápió
sülyi lakoság hagyományosan erős vallásos
sága, a helyi plébános azon szándéka, hogy 
autonóm közösséget alakítson ki, valamint a 
több évtizedes múlttal rendelkező képviselő- 
testület működése.

1. A külső feltételektől részletesebben 
szólva lényeges az, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
nyomán az egész katolikus egyházban para
digmaváltás következett be. Témánk szem
pontjábó l  legfontosabb, hogy a zsinat a vilá
giak egyházi munkákban való részvételét kí
vánatosnak tartja. Ezzel felszabadított egy ko
rábban is létező, de addig kihasználatlan ener
giaforrást, amit a világiak tudnak nyújtani az 
egyház számára. Tápiósülyben is ismertté 
váltak az új elvek, amit a hívek eleinte csak a 
szertartások formai változásaiban vettek ész
re (a mise magyar nyelven történő celebrálá
sa. stb.).

A zsinat igazi hatása csak 10 évvel ké
sőbb tudatosodott (1974-től). amikor a faluba

új plébános került. Ettől kezdve forradalmi 
módon átalakult a katolikusok kultikus és kö
zösségi élete.

2. Az állam egyházpolitikájában létrejött 
változások vizsgálatakor szólnunk kell arról, 
hogy az 50-es évek totális diktatúrája után a 
gazdaságban liberalizálás következett be, ami 
a hatvanas évek elejétől a társadalom egésze 
számára megkönnyebbülést hozott. Folyóira
tok, újságok, önképző körök születtek a filo
zófia, szociológia területein, beindult a hata
lomtól függetlenedni akarók műhelymunkája. 
Ezzel párhuzamosan az állam egyházpolitiká
jában is változások következtek be. Ekkorra 
az állam megtörte a katolikus egyház ellenál
lását, a “főkegyúri jog” során választott új 
egyházi vezetőkkel létrejött szerződésben 
szabályozták az egyház mozgásterét. Vagyis a 
korábbi nyílt, tövénytelen egyházellenességet 
törvényes keretek közé szorították. Kiépültek 
azok a szervezeti keretek, amiken keresztül az 
állam befolyásolta az egyház életét. Erőszak 
helyett patriarchális vezetési stílust gyakorolt 
az állam. Jól jellemzi ezt a helyzetet egy hely
beli anekdóta, ami a hetvenes évek közepéről 
való. Az Állami és Egyházügyi Hivatal meg
elégelte a sülyi plébános sikeres működését, s 
utasította a területi püspököt, hogy helyezze 
át papját egy kisebb, világvégi faluba. A hí
vek, amint erről tudomást szereztek, elhatá
rozták. hogy megakadályozzák ezt a lépést. 
Egy sülyi asszony, aki éppen a fenti hivatal
ban dolgozott, főnökére nyomást gyakorolt, 
kijelentve, ha a plébánosukat elhelyezik falu
jából, akkor ő beadja a felmondását. A szokat
lan és bátor kiállás megtette hatását, a plébá
nos a faluban maradhatott.

3. Végül a külső feltételek vizsgálata során 
meg kell említenünk azt, hogy a hatvanas 
évektől kezdődően a magyar katolikus egy
házban kettős struktúra alakult ki. Egyrészt 
adva volt a hivatalos, állami jóváhagyással 
kinevezett püspöki kar, akik lojálisak tudlak 
lenni az. állammal. Másrészt létezett az alsó
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papságon belül egy vékony réteg, akik tehet
ségük és hitük szerint csatlakoztak a katolikus 
egyházon belül elindult un. “megújulási moz
galomhoz” (úgy, mint a karizmatikushoz, fo
kolare-hoz, vagy a magyar kezdeményezésű 
Regnum Mariánumhoz). Az egyház vezetői
nek ezt hivatalból üldözniük kellett, de tettek 
némi engedményeket is irányukban. Ennek 
következtében kialakult a hivatalos egyház, 
mellett egy paralel, “földalatti” egyház is, 
amely igyekezett átalakítani a világ és az egy
ház kapcsolatát.

A sülyi katolikusok nyitottak voltak az új 
vallási mozgalmakra. Megismerkedtek a Bu
lányi-féle bokor tanaival, a karizmatikus, a 
fokolare mozgalmakkal. Egyik mellett sem 
kötelezték el magukat, de mindegyikből meg
tanulták azt ami a saját alkatuk és körülmé
nyük között a legjobban alkalmazható volt. 
Az új mozgalmak hatása nagyban közreját
szott abban, hogy egy sajátos szervezeti struk
túra alakult ki Sülyben, amiről a későbbiek
ben szólunk részletesebben.

A sülysápi önszervező egyházközség ki
alakulásának belső feltételeit a következőkép
pen részletezhetjük.

1. Sülysáp néprajzilag a Tápiómentéhez 
tartozik, s ezt a vidéket már a múltban is na
gyon vallásosnak tartották. Ennek nyomait 
őrzik még ma is a zarándoklatok, búcsúk. A 
hagyományos vallásosságon kívül (amit tö
mören a rendszeres templombajárás és az 
egyházi tanítás kritika nélküli elfogadásával 
tudunk jellemezni), a sülyi katolikusok már a 
negyvenes években aktívan részt vettek a val
lásos közéletben. A faluban 1943- 1969-ig 
szolgáló pap sikeresen szervezte meg a KA
LOT-, a KALÁSZ-, és a cserkészmozgalmat. 
Vezetésével működött egy Jézus szíve társa
ság. a rózsafüzérmozgalom. 1946-ban kezde
ményezésére kultúrház épült a templom mel
lett, ami a nem vallásos emberek számára is 
kedvelt hely volt. A kultúrház 1948-ig mű
ködhetett. Tehát hagyománya van Sülyben,

hogy az egyházi élet nemcsak a hitélet gya
korlásából áll, hanem a közösségi élet szerve
zéséből is. A vallásos családoktól  nem volt 
idegen az. egyházi munkákban való részvétel, 
erre a hagyományra lehetett támaszkodni a 
jelenlegi egyházközségi élet megszervezése
kor.

2. Az autonóm egyházközség kiépülése 
során döntő belső feltételnek tekinthető a je
lenlegi, demokratikus vezetési stílus. Ez nem 
tartozik a katolikus egyház, hagyományaihoz, 
a plébános személyisége határozta meg, hogy 
milyen elvek szerint irányítja híveit. Úgy vél
jük, hogy a magyar egyház jelenlegi pozitív 
eredményeit azoknak a tehetséges és öntuda
tos papjainak köszönheti, akik sikeres munká
jukat részben demokatikus gondolkozásmód
juknak köszönhetik. Ezek sorába tartozik a 
sülyi plébános is. Működése kezdetekor be
látta, hogy legfőbb papi feladatát, a pásztorá
ciót csak úgy tudja ellátni, ha a hívek bekap
csolódnak az egyházközség közösségi életé
nek szervezésébe. Ezzel, mintegy folytatta 
elődje munkáját. Kereste az alkalmas munka
társakat, s fokozatosan egyre több feladatot 
bízott rájuk. A hetvens évek közösséghiányos 
magyar társadalmában a hívek szívesen kap
csolódtak be a közösségi élet szervezésébe. 
Először kirándulásokat szerveztek a környező 
országokba, majd ifjúsági összejöveteleket 
tartottak a plébánián. Amint sűrűsödtek a 
programok, kezdett kialakulni egy csoport, 
akik képesek voltak a közöség tagjait vezetni. 
Személyiségük mellett tanulásuk is képessé 
tette (őket erre. Többen beiratkoztak a Teoló
giai Főiskola levelező tagozatára, bejártak 
Budapestre megismerkedni a katolikus moz
galmakkal, s vitték haza a tapasztalatokat. Ez
zel kinevelődött egy csoport, mely képes volt 
az egyházközségen belüli közöség tagjainak 
irányítására, ahol segítségükkel folyt az ál
lampolgárrá nevelés.

Leghatásosabb nevelőmunka a kisközös
ségekben zajlott. A kisközöségek szervezése
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korcsoportonként történt, amit módosíthatott 
a személyes barátság. A fiatalok és az idősek 
külön összejöveteleket tartottak. A közösége
ket eleinte a plébános vezette, de azok irányí
tását előbb-utóbb a vezetésre alkalmas hívek 
vették át.

Ma már -  a II. Vatikáni Zsinat szellemé
ben -  többszintű munkamegosztás alakult ki 
az egyházközségen belül. Az első és a legalap
vetőbb a plébános és a hívek között alakult ki. 
A lelkiéletet a plébános, a közösséget viszont 
a hívek irányítják. A munkamegosztás máso
dik szintje a korosztályok és a nemek között 
húzható meg. A nők elsősorban a kisközössé
geken belüli személyes kapcsolatok ápolásá
val foglalkoznak, a férfiak pedig az egész 
egyházközséget érintő ügyekben szeretnek 
dönteni, eljárni. Az utóbbiak legnagyobb pró
batétele a parókia felépítése volt, amit sikere
sen meg is oldottak. A felépült plébánia mű
ködtetésében ismét a nők szerepe dominál. A 
fiatalok közül kerülnek ki az  ünnepek szerep
lői, az  énekkar tagjai. A középkorúak azok, 
akik betanítják a fiatalokat a fentiekre, továb
bá szervezik az  egész közösség számára a 
programokat. Kezdeményezik a karitatív te
vékenységet, tanfolyamot szerveznek, stb. Az 
idős korúak a kisegítő munkákban vesznek 
részt főleg, varrnak, sütnek, s aktív résztvevői 
a lelki közösségeknek.

A munkamegosztáson túl az egyes kiskö
zöségek között különbségeket kell tennünk. 
Alapvetően három típusra oszthatjuk őket.

Az egyik típus a vallásos-baráti közösség. 
Olyan kisközöségről van szó amelynek ösz
szetartó ereje a közösségiség. A tagok egymás 
társaságát keresik, a vallásnak kisebb a jelen
tősége körükben, mint az együttlét örömének. 
Ide a fiatalokból, illetve a fiatal házasokból 
álló közösségek egy része sorolható. Az. idő
sekre ez a csoportosulási forma kevésbé jel
lemző. Az. ilyenfajta közösségek hajlamosab
bak a felbomlásra, a napi problémák negatív 
hatással vannak a csoport egészére. Többször

kerülnek a csoportok tagjai krízishelyzetbe 
koruknál és alkatuknál fogva, mint a többi 
közösség tagjai.

Másik típust lelkiközösségnek nevezhet
jük. A közösség összetartó ereje a hit. A rend
szeres találkozások központjában a hit elmé
lyítése áll, a közösségiség csak ez  után számít. 
Az  elmélyülő, befelé forduló lelkiélet kialakí
tására törekszenek. Inkább az  idősekre jel
lemző ez a forma, a csoport életét a kiegyen
súlyozottság, a nyugalom jellemzi.

Harmadik típust akcióközösségnek nevez
hetjük. A közösség ereje az egyházközség 
egésze számára szervezett akciókban nyilvá
nul meg. Nem befeléfordulva, egymás között 
élnek közöségi életet, hanem kifelé. A lelki
ség is fontos számukra, de annak elmélyítésé
re akciókat szerveznek pl. előadást a keresz
tény gyermeknevelés kérdéséről, vagy szeret
nének katolikus óvodát nyitni. Ide a fiatal há
zasok egy csoportja sorolható.

A csoporttípusok felállítása nem jelenti 
azt, hogy egy típuson belül csak egy jelleg 
érvényesül. A típus a közösség domináns jel
legét emeli ki, ami az idők folyamán meg is 
változhat. A csoportok nem zártak, indokolt 
esetben átalakulnak, felbomlanak, esetleg 
összeolvadnak.

3. Belső feltétel közé sorolható az a tény, 
hogy Sülyben már 1950 óta folyamatosan 
működik az egyházközség képviselőtestülete. 
Az  akkori plébános igényt tartott lelkes híve
ire, s némi beleszólást engedélyezett a közös
ség ügyeibe. Abban az  időben a testület tagjai 
a hagyományos - tekintélyelvű vallásosság hí
vei voltak. Erénynek és eredménynek azt tar
tották, hogy a gyerekek fegyelmezettek a 
templomban, hogy megtanulták a katolikus 
köszöntést, vagyis a hivatalos, egyházi nor
máknak megfelelően viselkedtek. A képvise
lőtestület formálisan működött ugyan, azon
ban ébrentartotta a hívek és az egyház szoro
sabb kapcsolatát.

A hetvenes évektől kezdődően a hagyo
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mányos-tekintélyelvű vallásosság Sülyben 
megváltozott. Különösen 1974-től kezdve, 
amikor megérkezett a faluba az új plébános. 
Az új plébános új szellemet hozott magával, 
ami a képviselőtestülettől idegen volt. Hogy 
mégis elfogadták a papot legitim vezetőjük
nek, az a hagyományos paptiszteletnek és a 
plébános mély lelkiéletének volt köszönhető. 
Az egyházközség szellemi-anyagi-irányítását 
kezdetben a pap vette át, konfliktusokat szül
ve a pap és az örökölt képviselőtestület kö
zött. A kisközösségek felerősödése után azon
ban az egyházközségben sajátos helyzet ala
kult ki a vezetést illetően. A kisközösségek 
vezetőiből egy tanácsadó testület született, 
ami szorosan együttműködött a plébánossal, 
Ezzel szemben háttérbe került a képviselőtes
tület vezető szerepe, bár formailag nem szűnt 
meg. A kezdeményező és végrehajtó szerv a 
“tanácsadó testület”, a döntéseket jóváhagyó 
pedig a képviselőtestület. Hogy meddig ma
radhat fenn ez a kettős vezetési struktúra azt 
az idő fogja eldönteni.

III. Az önkormányzó egyházközség funk
ciói Fentebb számbavettük, hogy a pártál
lam idején milyen külső és belső feltételek 
kellettek ahhoz, hogy egy önkormányzó egy
házközség kialakulhasson. Az önkormányzó 
egyházközség az élet különböző területeire 
kiterjedő funkciókat képes ellátni. Ezek a kö
vetkezők: gazdasági-, jogi-, normateremtő- és 
szocializáló funkciók.

Önkormányzattal rendelkező közösségek
nek ilyen vagy ehhez hasonló funkciókat el 
kell látniuk a közösség fennmaradása érdeké
ben. Mivel a sülyi egyházközség önkormány
zó  jellegét a kisközöségek kialakulásának kö
szönheti, ezért a közösségi funkciók sem jö
hettek volna létre nélkülük. Az  egyházköz
ségben három különböző szintű közösségi 
alakzattal találkoztunk. A legerősebb és leg
hatékonyabb forma a kisközösség, amit belső 
körnek nevezünk. Ebből áll össze az egyház

községen belüli közösség, ami a középső kört 
alkotja, s a külső körhöz tartozik az egész 
egyházközség. A közösségi funkciók mindhá
rom körben jelentkeznek, de különböző mér
tékben. Legjobban a kisközösségekben, a leg
kevésbé az, egyházközségben. A közösségi 
funkciók részletezése során ezért a kisközös
ségekben tapasztaltakból indultunk ki.

Gazdasági funkció Az egyházközség 
önkormányzatként való működéséhez nélkü
lözhetetlen a gazdasági funkciók ellátása. A 
hívek által összeadott anyagi és természetbeni 
javak, az örökölt infrastruktúra s a csekélynek 
mondható állami és egyházi támogatás volt a 
forrása a gazdálkodásnak. Három területet 
különíthetünk el, ahol a gazdasági funkció ér
vényesül.

Először a helyi egyházi infrastruktúra, va
gyis a templom, a plébánia működtetése, to
vábbá a személyi feltételek biztosítása, a pap, 
a kántor alkalmazása. Sülyben két nagy vál
lalkozása volt eddig az egyházközségnek. Az 
egyik a műemlék templom felújítása a hetve
nes évek közepén, a másik az új parókia épí
tése a nyolcvanas évek végén. Egyik építke
zés sem történhetett volna meg a hívek rész
vétele nélkül, ami nemcsak anyagi támogatást 
jelenteti, hanem aktív részvételt az építkezés
ben.

A második terület az egyházközség belső 
működéséhez szükséges anyagi javak előte
remtése: az egyházközség programjainak 
szervezéséhez, szükséges ételek, italok össze
hordása vagy némi pénz összeadása. A prog
ram szervezői gondoskodnak a terhek igazsá
gos elosztásáról. Akinek nem áll módjában az 
anyagi áldozat vállalása, attól nem kérnek, ill. 
helyettük fizetnek. Az . egyházközség tagjai 
között folytatott karitatív tevékenység (pl. ka
rácsonyi csomagok készítése, idősek támoga
tása) szintén ebbe a körbe tartozik.

Végül a harmadik terület az egyházközsé
gen kívüli, a faluban folytatott karitatív tevé
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kenység. Ez  főleg a szegények támogatásából 
áll, akiken pénzzel, ill. munkával tudnak segí
teni. Egyes közösségek önként vállalt felada
tai közé tartozik a szegények felkutatása és 
támogatása időszakosan vagy folyamatosan.

Jogi funkció Jogi funkciónak nevezzük 
azt a szabályozó rendszert, ami meghatározza 
a hívek jogait és kötelezettségeit. E funkció
hoz tartozik a közösségtől függetlenül létező 
érvényben lévő egyházjog.

Az írott szabályok betartásáról a plébános 
gondoskodik e jog segítségével. Külön szabá
lyozzák a keresztelés, elsőáldozás, bérmálás, 
egyházi házasságkötés, egyházi temetés stb. 
szertartások formáját, illetve az azon való 
részvétel lehetőségeit.

Normateremtés a közösségi- és a lelki élet 
területén A közösségi lét magával hozott 
olyan íratlan szabályok kialakulását, amit a 
közösség egésze magáénak vallhat. Ennek be
tartását a közvélemény felügyeli. A munkák
ban való részvételt, a megfelelőnek vélt visel
kedési mód betartását elvárják egymástól, s 
probléma esetén figyelmeztetik a szabályok 
ellen vétőket. Pl.: A karitatív tevékenység so
rán akinek módjában van adakozni, annak ad
ni is kell, különben megszólják. Az alkalmaz
kodni nem tudók előbb-utóbb kimaradnak a 
kisközösségekből.

A közösségi élet normájával összhangban, 
de attól elkülönülve létezik a lelki élet norma- 
rendje. Az  előbbi kialakulását főleg a hívek 
befolyásolták, az utóbbit a plébános határozta 
meg. Aki a közösséghez akar tartozni, annak 
mind a két normarendet el kell tudni fogadni, 
különben hamarosan konfliktusokba kevered
het, s kizárhatja magát a belső körből.

A lelki élet normája négy forrásból táplál
kozik. 1. a mindenkori katolikus egyház erköl
csi tanítása: 2. a plébános-, 3. a hagyományos 
vallásosság és 4. a világ értékrendjéből.

1-2 A hivatalos, katolikus egyház erkölcsi

tanítása lényegében azonos minden egyház
községben, hiszen ezek központi utasításként 
érkeznek a plébánosokhoz a napi élet során (a 
pápai enciklikákból, a püspöki körlevelek
ből). Ezeken kívül, de mindenek felett a jézu
si tanítás követése áll a központban, aminek 
egységességét a szentírás biztosítja. Az egy
séges alapelvek ellenére sem tekinthetjük a 
különböző egyházközségeket azonos norma
renddel bíróknak hiszen a jézusi tanítást és a 
központi irányelveket is lehet különböző mó
don értelmezni. Ezért egy plébános értékend
je minden esetben szűrőként hat az alapelvek 
megvalósítása során.

A helyi sajátosság megismerése érdeké
ben tehát ismerni kell a mindenkori plébánosi 
értékendet.

Sülyben a plébános alapvető feladatának 
tartja a hívek megtéréshez való elvezetését, 
ami azt jelenti, hogy a keresztény ember éle
tének a központja Krisztus kell, hogy legyen. 
Vagyis a krisztusi élet a hívő ember mércéje, 
célja. Ennek megvalósítására kell törekedni, 
aminek első lépcsője a megtérés. A megtérés 
csak lehetőség a cél eléréséhez, azt egy életen 
keresztül szüntelenül kell gyakorolni. A plé
bános ezt a célt tűzi ki minden híve számára, 
s ezt kéri számon életvezetésükön. A plébános 
híveitől éppúgy megköveteli a keresz
ténységgel járó kötelezettségek betartását, 
mint önmagától. Jellemző, hogy a legnagyobb 
vétségek közé tartozik, ha a keresztény ember 
igyekezete lanyhul az ideál megközelítésé
hez. A krisztusi elveket csak komolyan lehet 
venni, a közömbösség bűn egy hívő számára.

Az alapelvből következően számos világi 
érték megkérdőjeleződik, s helyébe a jézusi 
elvek lépnek. Egyet említve a sok közül: a 
világi érvényesülés és az. anyagi javak meg
szerzésére fordított igyekezet elvetendő, he
lyébe a szegénység és az önmérséklet elve 
került.

Mindebben nem a felállított követelmény- 
rendszer az egyedi, hanem az a következetes
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ség, ahogy annak betartásáért küzd a plébá
nos. A plébános karizmatikus egyéniség, sze
mélyisége hatására több eredmény született, 
mint amit a célkitűzések önmagukban garan
táltak volna. Pl. A sülyben élő katolikus csa
ládok többsége a viszonylagos jómódot több
letmunkával és alacsonyabb gyerekszámmal 
érte el a nyolcvanas évek elejére. A plébános 
elvárásainak elfogadása után megjelentek a 
háromgyermekes családok.

A krisztusi s egyben a plébánosi elvek kö
vetkezetes betartásáért keményen meg kell 
küzdeni a híveknek önmagukban, mivel a vi
lág ellenkező értékrendet kínál számukra.

3. A fent vázolt elvárásoktól különbözik a 
hagyományos vallásosság. Míg az előbbi be
felé, a lelki életre irányítja a figyelmet, addig 
az. utóbbi kifelé, a világ felé akarja definiálni 
a vallás lényegét. Emiatt elkerülhetetlen, 
hogy a vallásosság külső jegyei felértékelőd
jenek. Így azzal mérik a papok munkáját és a 
hívek vallásosságát, hogy hányan járnak va
sárnap templomba, tudnak-e ott illedelmesen 
viselkedni a felnőttek és a fiatalok, ünnepi 
ruhában jelennek-e meg stb.

Sülyben a hagyományos vallásosság és a 
plébános által elsődlegesnek tartott evangéli
umi értékrend összeegyeztethetővé vált az 
évek során. Az önkormányzó egyházközség
ben a hívek és plébánosuk között eredményes 
dialógus alakult ki, amely feloldotta a felme
rülő konfliktusokat.

4. Az  előbbinél nagyobb konfliktuslehető
ség van a világi és az evangéliumi elvek 
összeegyeztetése során, hiszen szinte minden 
pontban ki lehet mutatni, hogy a világ éppen 
ellenkező magatartásra ösztönzi a híveket. 
Komoly harcot vívnak önmagukkal s környe
zetükkel, amiben segíti őket közösségük erős
sége. de nem óvja meg a problémákkal való 
szembenézéstől. A plébánosi koncepció része, 
hogy a „törekvése” elég bizonyíték arra, hogy 
a hívő komolyan akarjon élni, tehát nem al
kalmaz. szankciókat kudarcok esetén. Éppen

az evangéliumi elvek betartására való állandó 
törekvés az a mód, amelyen keresztül el lehel 
jutni a megétéréshez, ill. a választott út foly
tatásához.

Szocializáló funkció A vallásos értékek, 
viselkedésmódok, szerepek elsajátítása a szo
cializáción keresztül történik, amelynek több 
színtere is megtalálható. A családtól kezdve 
az. iskolában tartott hitoktatáson át az egész 
egyházközség résztvesz e funkció érvényesí
tésében.

1. A gyerek vallásos nevelése a családban 
történik elsősorban, amelyet azok a családok 
tudnak a legjobban teljesíteni, ahol mindkét 
szülő és még a nagyszülők is templombajáró 
emberek. Ideális helyzetben tehát a gyermek 
első kézből, szüleitől tanulja meg a vele 
szemben támasztott követelményeket.

2. A fentieket egészíti ki az  iskolában  tar
tott gyermekhittan, amit Sülyben hosszú évek 
óta az iskola keretein belül oldanak meg. 
1986-ban pl. 260 gyerek járt hittanra. 1990- 
ben pedig 360. (Az emelkedés folyamatos 
volt, nem a rendszerváltásnak köszönhető a 
magas szám.) A tanítás gerincét a plébános 
végzi, de több világi, teológiát végzett hívő is 
a segítségére van.

3. Az. iskolai hittanosok utolsó évében. 
azaz a 8 . osztály végzése alatt a tanulócso
portból kisközösség alakul, aminek összejö
veteleit nem az iskolában, hanem a plébánián 
tartják. Ez a rendszer hivatott arra, hogy az 
általános iskola elvégzése után a faluból több
nyire Budapestre elkerülő gyerekek ne veszít
sék el korábbi vonatkozási pontjaikat, marad
jon meg számukra a vallás irányt és védelmet 
nyújtó közössége. Ennek ellenére az iskolai 
hittanosok arányához képest nagy a lemorzso
lódás, egyesek végleg, mások időszakosan el
maradnak az. egyháztól.

4. A korcsoportonként szervezett kisközös
ségek között találunk fiatal házasok, középko
rúak és idősek számára szervezett közössége
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ket. Az életkor szerint szerveződő közösségek 
egyszerre pozitív és negatív hatásúak. Pozitív 
abban az értelemben, hogy a hasonló életkor 
miatt azonos problémák foglalkoztatják a ta
gokat. Negatív viszont, hogy kisebb esély van 
a korosztályok közötti információcserére, 
ezért nem tudja szolgálni a generációk egy
máshoz való közelítését. Pl. A kamaszkorúak 
problémáival az adott közösség vezetője ill. a 
plébános találkozik elsősorban, a hívő felnőt
tek csak a problémák következményeiről ér
tesülnek általában.

5. A fent leírt hiányt részben pótolja az a 
“tápiómenti mozgalom”, amit havonta egy
szer a környező falvak fiataljai szerveznek a 
falubeliekkel. Ezeken a találkozókon minden
ki részt vehet, kortól függetlenül. A falu kere
tein túlmutató összejövetelek elősegítik a kör
nyék összetartozásának tudatát, ill. a generá
ciók közötti szolidaritás kialakulását.

6. Az évenként megrendezésre kerülő lel
kigyakorlatok, ökumenikus imahetek direkt 
hatást fejtenek ki a vallási értékek elsajátítása 
területén.

7. Utolsók között említjük a mindenkire 
vonatkozó gyónások hatását, amik egy életen 
keresztül biztosítják és kontrollálják a vallá
sos szocializáció menetét.

A kiemelteken kívül természetesen az 
egyházközség minden eseménye közvetve hat 
tagjaira, s a szocializálás részét képezi. A mi
sék, a búcsúk, a kirándulások, az ünnepségek, 
stb.

IV. Az egyházközség kapcsolata a falu 
egészével a rendszerváltás előtt és után  A
renszerváltás előtt a sülyi egyházközség ön
kormányzati funkcióival és kisközöségeivel 
kihívást jelentett a falu egésze számára. Kihí
vást abban az értelemben, hogy volt a falunak 
egy erős közössége, ahová csak a katolikus 
emberek tartoztak. Világnézetüket hivatalo
san lenézték, de összetartozásukat. program
jaikat értékelték. Egy külön világot képvisel

tek, paralel életformát kialakítva. A katolikus 
vallásúak és a világiak ellentéteket hordozva 
ugyan, de békében éltek egymással. Az 
együttélést egymás köreinek elkerülése jelle
mezte, a hívők és a nem hívők kapcsolata laza 
volt a falun belül. Megmutatkozott ez a barát- 
kozásokban, abban, hogy hivatalos hatalmi 
szervekben az egyházközség tagjai nem vet
tek részt. Vagyis létezett a faluban egy tényle
ges és egy látens hatalommal rendelkező kör, 
amely hosszú évekig tudott egymás mellett 
élni. Ennek alapja az volt, hogy a hívők nem 
akarták megváltoztatni a fennálló hatalmi 
struktúrát, sem a hatalom gyakorlóinak világ
képét. Ugyanez a tolerancia volt érzékelhető 
a másik fél részéről is. A helyzet a rend
szerváltás során megváltozott. Kiderült, hogy 
a kisközösségekben nemcsak a lelkiélet neve
lésére került sor, hanem ezalatt komoly ered
ményeket értek el a polgárrá fejlődés terén is. 
A szabad választások alkalmával megmutat
hatták, hogy mit ér egy közösség a lakosság 
laza halmazával szemben. Az a képviselője
lölt győzött a választásokon, akit ők kívántak 
megválasztani. Alapvetőe n megváltozott az 
egyházközség és a falu viszonya. A korábbi 
elzárkózásukat a közéletre való nyitás váltotta 
fel. Több oka van ennek. 1. A közéletben he
lyet kapott a kereszténység, kívánatos lett a 
keresztény értékrend terjesztése. 2. Az  egy
házközségben kinevelődtek közéletet irányí
tani tudó egyének. 3. A vezetésre alkalmas 
egyén erős közösségi háttérrel rendelkezik, 
akikre számíthat programja népszerűsítése
kor.

Az egyházközség arculata a közeljövőben 
változni fog. Ennek irányát a jövő dönti el, ma 
a következőképpen látjuk:

1. A faluban jelenlevő többféle vallásos 
közösség -  amik közül kétségtelen, hogy a 
katolikus a legerősebb - biztosítéka annak, 
hogy nem sajátítják ki a közélet irányítását.

2. Az egyházközség arculata tisztulni fog. 
a lelkiéletre való nevelés felerősödik, hiszen
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azok, akik l'tfleg a közösségi élet vonzása mi
att kerültek szoros kapcsolatba az egyházkö
zséggel, most már választhatnak világi közös
séget is.

3. A fentiekből kövekezően az egyházköz
ségen belüli közösség kohéziós ereje lazulni

fog a közélet fellendülésével, mert a hívek is 
részt fognak venni a falu ügyeit intéző testü
letekben. A vallásos közösségek nem lesznek 
kizárólagosak életükben, közvetítésükkel na
gyobb hatással lesz  egymásra a vallásos és a 
világi értékrend.
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