
KAMARÁS ISTVÁN

Hogyan lesz egyegyházközségből közösség

A szólamok már megvannak
(Egy külvárosi plébánia Budapesten)

"A múlt vasárnap arról prédikáltam, van-e már a mi plébániánkon keresztény közös
ség. Úgy érzem, még nincsen. Nemrégen jártam Kaliforniában. Ott a pap a kapuban
várja a híveket, s mise után is ott beszélget velük. Én itt a két mise között ügyeket in
tézek a sekrestyében, hogy ne kelljen leterhelt híveimnek munkaidőbenvagy szabad
idejükben jönniük. Ha már közösség lennénk, az ide járók köszönnének egymásnak a
lépcsőházban. Vendégeim, egy bajor katolikus család, megjegyezték, hogy itt a hívek
gondterhelten érkeznek a misére, s lehorgasztott fejjel mennek el. Úgy látszik, mégis
csak ott kellene állnom a templomajtóban. Ehhez azonban két feltétel szükséges: idő

és egyéniség!" (István atya, a plébános)
"Még nincs közösség, még inkább csak klikkek vannak: az ifjú sági sok elkülönülnek

az öregektől, a kicsik a nagyobbaktól és így tovább. Még nem is kirándultunk együtt.
A szólamok már megvannak, István atyán sem múlik, hiszen dolgozik három helyett,
s mindent maradandó élménnyé akar tenni, mégsem állt még össze ez az egyház
község." (B. Hilda zenetanár, az ifjúsági és gyermekkórus vezetője)

"Nincsen még meg a kellő összhang a plébániai munkatársak között. Nagyon is
őrizzük a ránk bízott területet. A jobbnál jobb kulturális rendezvényekre kevesen
jönnek el, mert az emberek a mi köreinkben is materialistábbak, mint egy keresz
ténynek szabadna." (M. Jánosné tanárnő, a plébániai karitász főmunkatársa)

"Meg lehet érezni a közösségszagot a plébánia körül. Elsősorban a gyerekek köré
ben. Ezek valahogyan másképpen játszanak egymással, mint a többiek. Az is feltűnt

nekem, hogy akik ott aktívabbak, itt, a művelödési házban, a könyvtárban, a táncház
körben is azok." (G. Nándor, a közeli múvelödési ház igazgatója)

"Az a benyomásom, hogy ez az egyházközség jól üzemel. A misén mindig sokan
áldoznak, van jó kórusuk, sok hittancsoportjuk, lelkesek a karitászos hölgyek, sok
előadást és zarándoklatot szerveznek és így tovább. De olyan közösséget, mely Krisz
tussal való személyes közösség eredménye és következménye, én nem tapasztaltam.
Sőt, meg merem kockáztatni, sokan, még a legbelsőbb körökből is, még csak nem is
tudják, hogy ilyen is lehetséges." (J. Anna teológiát is végzett könyvtáros, az egyik
katekézis vezetője)

*

A rákosbereki plébánia környéke a Gellérthegy magasságában van. Jó levegője miatt
sokan költöznek ide, akár kertes házba, akár a lakótelepre. A kertes házakban sok
magas beosztású és gazdag ember lakik, magányosok is akadnak bőven, de a legtöb
ben itt is hajtanak, "güzülnek", és itt is kevesen tartják bűnnek az önkizsákmányolást.
Szornbat-vasámap az öt misén 1200-1400-an vannak a plébánia-templomban. 30 fös a
16-24 évesek ifjúsági hittanja. Az általános iskolás hittanosok sincsenek kevesen (120
körül vannak), ami a velük foglalkozó munkáját illeti, ám az ott lakó hasonló korúak
hoz képest részarányuk igen alacsony. "Ez a legsötétebb folt" - mondja borús arccal
István atya, s erről a hirdetések is árulkodnak. Íme egy 1979-ből: "Vasárnapi és nem
egyszer hétköznapi szentmiséken is találkozunk olyan derék iskolás lányokkal és
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fiúkkal. akiket sosem látunk hittanórákon. Pedig velük is szeretnénk megosztani a
keresztény hitigazságok kincseit. Kérjük, ragadják meg ezeket az alkalmakat, hogy
hitismereteiket állandóan gazdagítani tudják. Ebben a tekintetben sem szabad meg
rekedni elemi iskolás szinten." Egy másik 1980-ból: "Ne feledkezzünk meg a hittan
órákrói! Gyermekeink és unokáink neveltetésében elsőrendűen fontosnak tartsuk azt
a fáradozást is, mely hitünk és vallásunk megismerésére segíti őket." És egy sokadik,
négy év múlva: "A bejáratnál újból olvassuk el a hittanórák időpontját és segítsük
gyerekeinket, hogy Isten és a valláserkölcsi igazságok megismerése is támogassa
őket egyéniségük kialakulásában." Mit lehetne tenni - kérdezem István atyát. Nem
vágja rá a választ, megszenvedi: "Megpróbáljuk megkeresni a megkeresztelteket és az
elsőáldozókat. Az a baj, hogya szülök el vannak fáradva, s ami még rosszabb: el is
fásultak. Olykor lehetetlenül nehéz megszervezni, hogy egy kisgyerek eljusson a
hittanra, mondjuk egy 3-4 gyerekes családbó!. Nemegyszer hősies erőfeszítésre van
szükség, hogy a külőnbözö különórákon kívül még a hittanra is elhurcolják gyerekei
ket. Mással is próbálkozunk: a fél 9-es mise a családoké. ahol a gyerekek nem ülnek
külön. Az esti mise után van egy félórás bibliai tárgyú elmélkedés a fiataloknak. Kár,
hogy készen kaptuk a templomot. Ha együtt építettük volna, talán jobban együtt
lennénk. Itt borzasztóan nehéz megszervezni egy-egy társadalmi munkát, például a
templomkert rendberakását. Nem jönnek, inkább pénzt ajánlanak fel."

*

Oázis-e ez a templom, ez az egyházközség az őt körülvevő panel-életek rengetegében?
A plébánia hirdetéseibőlvett minta alkalmat adhat ennek megítélésére:

"Ezentúl a keresztelés előtt külön megbeszéléseken is szeretnénk találkozni a szü
lőkkel és a keresztszülökkel. hogy segítségükre lehessünk gyerekeik keresztény ne
velésében. Feltételezzük, hogy aki gyermekének kéri a keresztség szentségét, Isten
szándéka szerint is akarja nevelni."

"Templomunk hatalmas parkban van, mely méltó környezete lehet a szent hely
nek, ha rendben tartjuk. Aki teheti, kisfürésszel, metszőollóval vagy kosárral szíves
kedjék a következő két szombat délelőttjén eljönni."

"Virágvasárnap délelőtt Darvas Iván Kossuth-díjas müvész közremüködésével,
modern feldolgozásban, énekkel és zenével adjuk elö Jézus szenvedéstörténetét,
Sillye Jenő és Kovács Gábor müvét."

"A 10 órai szentmise után a búzaszentelés szertartásával imádkozunk Istenhez,
hogy áldja meg földművelőnépünk munkáját."

"Május utolsó vasárnapján a gyáli egyházközség fiatal versmondói Pilinszky vallá
sos verseit szavalják templomunkban. A versek között Takács Mária, az idei közép
iskolás országos zongoraverseny gyöztese játszik orgonán."

"Augusztus utolsó vasárnapján ünnepi orgonamuzsikával köszöntjük a Szüzanyát,
Elekes Zsuzsa müvésznö elöadásában. Ö több nemzetközi orgonaverseny győztese, s
itteni szereplése mintegy főpróbája lesz a müncheni orgonaversenynek."

"Hetenként egyszer diavetítéssel is szeretnénk élményszerűbbétenni a rózsafüzér
imádságot. Kedden és szerdán a Szentföldröl tartunk diavetítést."

"Novembertöl minden hétfön este [a televíziós szünnapokon] Biblia-magyarázatot
tartunk felnőtteknek.Ennek keretében november második felében egy csillagász tart
három vetített képes előadást, hogy vallásos ember jobban eligazodhasson a világ
mindenség titkaiban."

"Idén két karácsonyi misztériumjátékunk is lesz. Az egyiket az esztergomi Ferences
Gimnázium diákjai Szent Ferenc karácsonya címmel adják elő 16-án este fél ötkor, a
másikat a mi hittanos gyerekeink az éjféli mise előtt."
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"Vasárnap délután 4 órakor kezdődik Zeffirelli Jézus-filmjének vetítése. Másnap, a
felnőttek Biblia-órájának keretében a Nobel-díjas Teréz anya életéről és munkás
ságárólláthatunk diafilmvetítést."

"Köszönjük kedves híveink tegnapi munkáját templomkertünk megszépülése érde
kében. Bár kevesen tudtak eljönni, mégis igen sokra haladtunk. Reméljük, a követ
kező szombaton a még több munkáskéz be is fejezi a munkát.'

"Március 2·án a kecskeméti Piarista Gimnázium diákjai Mórus Szent Tamás életé
ről adnak elő egy tanulságos színdarabot.'

"November LO-én kapják meg templomunkban a hatvanadik életévüket betöltök a
szent kenetet. Akik nem tudnak eljönni, szíveskedjenek megüzenni, s elhozzuk őket

autóval. Vigyük szét ennek az eseménynek a hírét,"
"Örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatal házaspárok is próbálnak gyermekeikkel

együtt vallásukhoz ragaszkodni, hitvalló módon élni. Modern világunk számtalan
probléma elé állítja a keresztény családokat. Ajövőben különleges és újszerü módon
is szeretnénk segítséget nyújtani. November ló-tól rendszeres előadások,megbeszélé
sek, vetítések lesznek a templomban. Ezeknek a találkozásoknak a mottója: ..Ismer
jük meg együtt és még jobban Istent, hogy könnyebb legyen akarata szerint élnünk.•
Az első előadást Kozma Imre zugligeti plébános tartja: Az egyház felismeri, hogy
Krisztustól kapott küldetését a keresztény családokon keresztül teljesítheti 
címmel,"

"A fiatal házaspárok és a házasságra készülők délutánján a következő alkalommal
egy ötgyerekes fiatal házaspár szeretné megosztani velünk tapasztalatait családjuk
keresztény szellemü megformálásáról. Akik nem tudnak kisgyermekük felügyeletéről

gondoskodni, hozzák el őket nyugodtan, mi két helyiségben is szívesen foglalkozunk
velük. A következő előadó egy személyben orvos, pszichológus és pap, aztán pedig a
családi liturgia lesz a téma,"

"A szentmise végén ősi szokás szerint megáldjuk a húsvéti ételeket, hogy a ma
gunkhoz vett táplálék mindig testi egészségünket szolgálja.'

"Köszönjük azt a sok munkát és támogatást, amellyel ez évben templomunkat bel
sőleg felújíthattuk és most az ünnepre méltóképpen felkészíthettük. Viszonzásul
fogadjanak el szerény karácsonyi ajándékul egy könyvjelzőt, amelyet mindenkinek
átnyújtunk a templomajtóban,"

.,tzléses húsvéti lapok kaphatók il sekrestyében,"
"A múlt héten új székekkel gazdagodott templomunk. Nemcsak a belső tér szépsé

gét emelik, hanem híveink kényeimét is szolgálják.'
"Az olvasásra szánt időnket töltsük ki hasznos könyvekkel. Ajánljuk híveinknek

plébániai kölcsönkönyvtárunkat.'
"Szent Margit életéről egy színdarabot ad elő a jövő vasárnap templomunkban az

Élmunkás téri templom ifjúsági csoportja,"
"Bizonyára elterjedt a hír, hogy vasárnap éjjel betörtek templomunkba, meggyaláz

ták az oltáriszentséget, ellopták négy kelyhünket és néhány értékesebb tárgyát. Az
anyagi kár kb. 70 OOO forint. Az eseményt Isten büntetésének is tarthatjuk a sok
szentmise-mulasztásért, káromkodásért. egyéb bűnökért. Első legyen tehát az önma
gunkba tekintés, a bünbánat és az engesztelés. A károkat pótolni kell, az ablakokra
védőrácsotépíteni és riasztóberendezést kell felszerelni,"

"Vasárnap este a Zenemüvészeti Főiskola hallgatóinak egy csoportja lesz temp
lomunk vendége. A kamaraegyüttes egyházzenei áhítatot tart,"

"Havonta 13-án, a fatimai jelenések évfordulóján rózsafüzéres ájtatosság,"
"Hétfőnként Biblia-óra felnőtteknek, keddenként összejövetel a Biblia-olvasók

számára."
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"Most ünnepeljük Szent Gellért szentté avatásának 900. évfordulóját. Ebből az
alkalomból két autóbusszal Pannonhalmára zarandokolunk."

*
Megkértem két népmüvelöt, hogy csupán a hirdetések ismeretében mondjanak vé
leményt erről az egyházközségről mint értékközvetítő intézményről. "Az évek alatt
folytatott munka arról győzött meg, hogy ezen a plébánián közés értékeket vállaló
közösség kialakítására úgy törekedtek, hogy egyszerre maradjanak közel a hívők

mindennapi életéhez, miközben a legmagasabb kulturális értékeket is közvetítik. A
művelödési házakban nincs ilyen koherens értékrend, és nem állnak munkatársai
ilyen intenzív kapcsolatban az odajárókkal, még akkor sem, ha esetleg több kisközös
séget is müködtetnek, Valószínűleg azért, mert azokban a kisközösségekben sem a
teljes személyiséggel foglalkoznak, hanem az egyének érdeklődésénekmegfelelöen.
Ezt nagyon nagy különbségnek látom. A hirdetések hangneme tőlem idegen, de nyil
ván, akiknek szól, adekvát és hiteles." így ír az ELTE Közművelődési Tanszékének
adjunktusa.

Az Országos Közművelődési Központ főmunkatársapedig ekképpen: "Nehezen tu
dok megszabadulni attól a meglehetősen profán ötlettöl, hogy ne vessem össze a
rákosbereki plébánia hirdetéseiből kikövetkeztethető programját az ott működő

kultúraközvetítö intézmények egyikének (például a rnüvelödésí ház) programfüzeté
ből kiolvasható magatartással. Végül is mindkettő fölfogható intézményként, és
tiszta, a viszonyok által nem torzított funkcióit tekintve közel állnak egymáshoz.
De hát - mint tudjuk - nem állnak. Ez a funkció pedig: a szolgálat. Míg a művelődési

otthőn naturálisan előírt terveket teljesít, valamiféle »generálszósszal- nyakon öntött
»értékrendtelenség- nevében, addig ez a plébánia sajátos értékrendjét sugározza
szét: minden tevékenységének, programjának kiindulópontja, célja és végeredménye.
Ez az értékrend a szolgálat köré szervezödik, mely nyitott az őt körülvevő személyi
ségekre, és számít az ő nyitottságukra is. Ez az értékrend világos, átlátható, követ
hető. Mert mi köré is épül? A család tisztelete és fontossága, egymás segítése és támo
gatása (ennek millió apró jele a hirdetésekben); ugyanakkor az egyének közötti elemi
szolidaritás, odafigyelés, a köztük lehetséges együttműködésszálainak építése, erősí

tése; az ünnepek, melyek megteremtik annak lehetöségét, hogy kitekinthessenek az
egyének mindennapi életük bozótjából az irodalom, a zene, a színjáték, a film segít
ségével. Ez a tevékenység a mindennapok köré is szervezödik egyszersmind, ám anél
kül, hogy értékeit feláldozná. Inkább megemeli a hétköznapokat segítő-támogató

attitűdjével.S még egy fontos mozzanat: számít a laikusok közrernüködésére."
És most ismét a szomszéd müvelödési ház igazgatójáé a szó: "Négy éve dolgozom

itt. Magam is orgonálok, először ez vezetett a plébániatemplomba. Ezután jött a
muvelödéstörténeti sorozat, amelyben az irodalom, a történelem és a liturgia egy
aránt helyet kapott. A sorozat keretében került sor a templomi koncertekre. Most
egy vallástörténeti sorozatot tervezek, be szeretném mutatni a különbözö vallások és
felekezetek liturgiáját, teológusok, papok és egyházi művészeti együttesek közre
működésével. Vannak az egyházban is dogmatikus emberek, nemcsak nálunk, de
István atya nem ilyen. Hoztam a templomba egy bábos népi betlehemes játékot. Vol
tak benne vaskosabb részek is, de ő nem cenzúrázta, rám bízta. Az ő intézménye
értelmes cselekvési lehetőségek sorát kínálja."

*
.Katolikus Testvéreim!

Nyolc év óta szolgálunk Rákosberekben, de még nem volt alkalmunk meglátoga
tásukra.
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A váci érsek úr a Hívek lelki szolgálatára küldött ide bennünket. Tehetségünk és
lelkiismeretünk szerint igyekszünk teljesíteni a feladatot. Templomunkban naponta
reggel és este vannak szentmisék, vasárnapokon 5 alkalommal. Kiemelkedő ünne
peinket igyekszünk vonzóvá tenni az Egyház korszeru szertartásaival. Szívesen láto
gatjuk a betegeket, hétfőnként este felnőtt Híveinknek tartunk Bíblía-magyarázatot,
hetenként hat alkalommal van hitoktatás fütött hittanteremben a tanulóifjúságnak.
Igen sok temetésen, kísérjük utolsó útjukra halottainkat, a szentségek kiszolgáltatásá
val kapcsolódunk be Jézusunk világot megszentelö munkájába. A megszokott szertar
tásokon kívül is - fűtött templomban! - számos rendezvény, orgonahangverseny. vetí
tések, keresztény házaspárok havonta ismétlődő továbbképzése, stb. alkotják papi
szolgálatunkat. Tudom, mindezzel semmi különöset nem mondok, hiszen ez köteles
ségünk, ezért vagyunk.

Csupán azoknak kívánjuk tudomására hozni, akik szívesen bekapcsolódnának a
vallásos élet fentebb említett gyakorlataiba, de elfoglaltságuk miatt nem járnak
felénk, esetleg alig hallanak rólunk, pedig Egyházközségünk területén élnek és annak
tagjai.

Munkánk másik része anyagi természetű. Fokozatosan rendbe hoztuk egyházi épü
leteinkből azt, amit elődeink nem tudtak befejezni. ( ... ) Felmerülhet a kérdés:
mindezt miböl?

Egyházunk anyagi feltételeit a Hívek teremtik meg. A vasárnapi templompersely
bevétele és az »egyházi adó« címen ismert »önkéntes megajánlás- az anyagi alapunk.
Allamsegélyt is kapunk, havonta 596+416 forint a két papi személy számára. Fen
tebbi kiadásaink mellett főállásban van kántorunk, sekrestyés-egyházgondnokunk,
pénzbeszedőnk és jelen pillanatban két papot tartanak el Egyházközségünk áldozat
kész Hívei. ( ... )

Kérem, a jövőben legyenek bizalommal e sorok átadójához, aki hivatalos pénzbe
szedönk. Ő elvégezte a hároméves teológiai kurzust, hogy alapvető hitbeli-vallási
kérdésekben is megfelelő segítséget tudjon adni. Neki jelezzék, ha valahol idöseken,
betegeken kell segítenünk; ha elsöáldozásról vagy bérmálásról elmaradt gyerekeiket
hitoktatáshoz kell segíteni. Senkinek sem akarunk terhére lenni a lelkiismereti köte
lezettségek megemlítésével. de ez is feladatunk. Meg vagyunk győzödve, hogy papi
szolgálatunk emberi és társadalmi életünk alapvető feltételeihez tartozik. Segítséget
nyújt az egyéniség kialakításához és a családok bensőségesvilágának megteremtésé
hez, melyböl magyar hazánk is csak jót remélhet.

Ha ritkábban látjuk is egymást, kérem legyenek meggyőződve. hogy papjaink
naponta imádságukban és a szentmiseáldozatban gondolnak Híveikre, és kérik szá
mukra Isten áldását. Hálásan köszönöm - talán ismeretlenül is - eddigi nagylelkű

segítségüket és hitvalló életpéldájukat, mely lelkesítőleghat embertársainkra is.
Családjuk minden tagját tisztelettel köszöntöm."

A levél aláírója a plébános, kézbesítői pedig a plébánia azon munkatársaí, akik a
körzet valamennyi lakásába bekopognak, hogy kihalásszák híveiket. Hárman végzik
ezt a munkát. Ketten már főállásban. Egyikük a művészeti, másikuk a középiskolai
tanári pályát cserélte fel ezzel a kűldetéssel, harmadikuk főállásban MAV ellenör,
Lelkipásztori segítőtársak ők, egyelőre azonban "pénzbeszedő"vagy szebben "idősek,

betegek, elhagyatottak látogatója és segítője" a nevük.
A tanárnő egy hirdetésre jelentkezett. amelyben ez állt: "Pénzbeszedőt keresünk, ez

is Isten-szolgálat." Azóta már ímaközössége is van, s szívesen beszélget egy-két óráig
is bárkivel. hogy utána még egy órát együtt imádkozhassanak.

A művésznővel egy zarándoklaton találkozott a plébános. .Díplcmam és nyelvtuda
som van, de nem kudarc miatt hagytam el a pályát - kezdi a farmernadrágot vi-
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selö, egyedül élő fiatalasszony. Egy NDK-beli városban bekerültem egy igazi plébá
niai közösségbe. Mint addigi vasárnapi keresztény megtapasztaltam. mit jelent Krisz
tus-hívőnek lenni. Adószedőnek lenni: ettől először borsózott a hátam. Aztán úgy gon
doltam, így is sokat tehetek. Az ajtót nyitók egyharmada végig készséges, néhol leül
tetnek, megvendégelnek. a többség azonban megijed, hogy ez most pénzbe fog nekik
kerülni. A formálisan hozzánk tartozók tíz százaléka igen keveset ad. Tegnap egy ér
telmiségi házaspárnál voltam. Csak karácsonykor jönnek templomba, mégis azt val
lották, hogy az egyháznak fenn kell állni. Ugyanígy érvelt egy nem vallásos férfi is. Én
kommunista vagyok, menjenek a feleségemhez - mondta a házigazda egy harmadik
helyen, aztán mégis egy óráig beszélgetett velem az udvaron. Vannak nehéz esetek.
Istent vádolják a csapásokért, a papokat pedig régi sérelmekért: kidobták a gyóntató
székből, mert nem akarta megbánni; eldugták valahová azt a feszületet, amit ő aján
dékozott a templomnak; pofon vágta a hitoktató. Egy tanítónő a minap bevallotta,
hogy gyerekeinek kedve lenne hittanra járni, de a pedagógus-kölcsön miatt nem
meri őket beíratni. Egy másik, kommunista tanítónő szerint a hittanos és a hívő gye
rekek jobban kezélhetök. Találkoztam a minap egy 16 és egy 19 éves fiatallal, akik
fontolgatják, hogy megkeresztelkednek. Ilyenkor vissza kellene mennern, ütni a va
sat, de 92 utcám van. Nem könnyü a több pénz vagy több apostolkodás kérdést el
dönteni. Mindkettőre szükség van. Ami a legjobban elszomorít: adószedés közben
szinte alig találkozom fiatalokkal. Ezt a kérdést a nagyszülőkre bízzák. Nem jutok a
közelükbe. Amit nagyon szeretnék: egy lelkes segítő csapatot verbuválni magam köré
fiatalokböl." A körülötte heverő teológiai jegyzetek alól egy nagy zacskó savanyúcuk
rot vesz elő. Mindegyik fajtából vennem kell egyet.

*

M. Jánosné Jolika rendkívül energikus özvegyasszony. Tanár férje alapította a plé
bániai könyvtárat. (Több mint száz rendes kölcsönzőjevan, sokuknak házhoz szállít
ják a könyveket.) Ő is tanár, jelenleg félállásban a kerületi nevelési tanácsadóban
dolgozik. Örök elégedetlen, nagy kritikus, de nemcsak bírál, hanem dolgozik is. Ha
valakinek az államtól is járna segély, utánajár s kihajtja. Alig kezdünk el beszélgetni,
két munkatársa érkezik, egy idős házaspár. Amíg ők pénzügyeket beszélnek meg, át
lapozhatom a karitász-füzetet, amelyben ilyenfajta igényeket, feladatokat találok:
,- az Iringó utcai kápolnába kellene hétköznap kocsival misére kísérni;
- eltartója van, beszélgetni kellene vele, időnként felporszívózni;
- nehezen mozog, két bottal, bizalmatlan;
- tolókocsís, féllábbal, elsőpéntekes;
- túl sok nyugtatót szed, emiatt nem tud rendesen beszélni, pedig csak hatvanéves;

egy kiló zárójelentése .van, nem képes ügyeit intézni; egy villanytűzhelyt kellene be
szerelni, elintézni az IKV-nál;

- egyedül van, beszélgetne egyedüllévőkkel;

- beszélgetni vele, bevásárolni, leprapólya-készítést vállal;
- könyvcsere. beszélgetés;
-leszázalékolt, egyelőre nem kell neki segítség.

Világos: a legtöbbjüknek nem anyagi segítség kell, hanem beszélgetés. Ebben
mindhárman megerősítenek.Elmesélik, hogy vannak ügyeskedök, akik megpumpol
ják őket, vannak öngyilkossággal zsarolók. A nem vallásosokon is segítenek. Arra
törekednek. hogy összehozzák egymással az egymásra szorulökat, hogy azok "szere
tet-kapcsolatuk melegénél gyógyuljanak". Az idős házaspár István atyát kezdi ma
gasztalni, hogy milyen szép lelkű, milyen szép belső élete van (azt talán nem tudják,
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hogy mennyire szeret síelni és szörfözni), és jól is szervez. Ekkor Jolika magához ra
gadja a szót, s ott is tartja jó darabig: "Még korántsem álli össze a karitász. Nem is
merjük eléggé a terepet. Beállítok egy idősebb házaspárhoz a szeretetcsomaggal. Ki
derül, éppen abban fáradoznak, hogy feljelentsék lányukat, mert az ő ablakuk elé ül
tetett egy most még 20 centis bokrot. Mi meg segélyezzük az ilyeneket. ahelyett, hogy
helyrepakolnánk őket. Világos, ide lelki segély kellene. és ehhez kevés az egyszeri lá
togatás. Én pedig éppen ilyesmiben lehetnék hatékony, ha mellém állhatna egy pszi
chológus meg egy lelkipásztor, de ez csak vágyálom. Mi most még százféleképpen
szanaszét vagyunk. A tatarozás és a temetőfelszámolás nagyon lekötötte István atyát.
Nem neki kellett volna csinálni! Mi ajánlottunk neki jogászt. közgazdászt. Jó lenne
felújítani az utcaapostolságot. A harmadik szomszédom öngyilkos lett. Rajta kívül
még két családot ismerek ebben az utcában. Azt hiszem, itt bukik meg a keresztény
ség. Nagyon hiányzik egy állandóan nyitva tartó plébániai klub-féle is, ahol az
emberek tereferélhetnének. Van még szabad kapacitás. Tudom, István atya hétfelé
tépi szét magát. de az is igaz. hogy magával ezen a délelöttön többet beszélgettem,
mint ővele egy év alatt."

*

"Gitár szakos voltam, s a "diplomadarabomat főiskolás társaimmal együtt ebben a
templomban adtuk elő egy kis egyházzenei áhítat keretében. Ekkor még nem voltam
vallásos. Ebben a közegben másként szólt a gitár. Itt nem tapsoltak, de látszott az
arcokon, hogy tetszik. Utána három fiatal jött hozzám, hogy klasszikus gitárt szeret
nének tanulni. István atya alkalmanként hívott ebbe-abba belesegíteni. Egyre többet
jártam oda. Nagyon nehezen illeszkedern be új társaságokba. itt viszont fantasztiku
san jól érzem magam. Addig mindig csak azzal voltam elfoglalva. hogy megfeleljek az
elvárásoknak, itt erre nem volt szükség, itt önmagam lehettem, s ez felszabadított.
Egy évvel ezelőtt voltam elsőáldozó. Nem sokkal ezután vállaltam el, István atya
kérésére, az ifjúsági. majd a gyerek-énekkart. A felnőtt-énekkar óriási dolgokra is
vállalkozik, most egy Mozart-misére készülnek. A kántor képzett zenész és három
gyerekes családapa. Sokszor meghívja a 15-20 fös énekkart a saját lakására, egy kis
klubéletre. Az ifjuságisok ezelőtt csak Jenő-dalokat énekelgettek. Én úgy vélem,
másféle zene illik a templomba. Rendszeres hangképzés után taizéi dalokkal kezdtük,
aztán zsoltárok, majd egyszerűbbmotetták következtek, majd újabb és újabb lépcső

fokok. Hatfős magja van ennek az igényessé váló kis társaságnak. akikkel hetenként
próbálunk. de alkalmanként fölszaporodunk 15-20 főre. A próba után csatlakoznak
hozzánk a többiek, ilyenkor negyvenen is vagyunk. s megkezdődik káplánunk veze
tésével az ifjúsági hittan. Balázs atya megpróbálja érdekessé tenni. Múltkor például
meghívott három görög katolikus kispapot, s egy rabbit is ígért nekünk. Nagyon
közvetlen ember. s ezzel olykor vissza is élnek. Két hét múlva évzáró zenei áhítat lesz.
Négyszólamú kórus szólaltat meg 15-16. századi müveket és Mozart Ave Verum-ját,
Van egy kis zenekarunk is: hegedű. furulya, gitár. A gregorián még nehéz nekik, a
zsoltárt azonban már nagyon szeretik. A kicsikkel a fél kilences misén énekelünk és
zenélünk. Velük jóval nehezebb. mert ők még nem örömmel énekelnek. Egy hamis
hangú gyerek lelkesen üti a triangulumot. Az ifjúságisokkal misztériumjátékokat is
előadtunk: a Magdolna-játékot és Claudel keresztútját. egyre fogyó gyertyákkal. Mi is
van még? Kirándulgatunk, s időnként ellátogatunk más templomokba, hogy ellessük,
mit és hogyan csinálnak ott."

*
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Az ismeretlen terep bejárásának még csak a felénél tartanak 1987 közepén. A 4000
ajtót nyitó közül 1000 tartja magát katolikusnak Gó lett volna a keresztény tesvérek
számbavétele is), de csak 120 közülük a gyakorló. A már számontartottak közül is
jóval többen fizetik az egyházi adó címen ismert önkéntes megajánlást. mint ahányan
a templomot látogatják. A templom ugyan tele van vasárnaponként, az egyházközség
ugyan meglehetősenolajozottan üzemel, s a közművelődés széles-tekintélyes szakem
berei közösséget szolgáló értékközvetítő intézménynek minősítik a rákosbereki plé
bániát - mégsem lehet fellélegezni: sínen van a vallási élet.

István atya azt a hivatást választotta, "amit egészen lehet csinálni". Az egésztől még
messze érzi magát, még szervezi csapatát. Most kerül sor a képviselőtestület újjáfor
málására, a "fiatalítás és pluralitás jegyében". Eddig csak egyötöde volt a testület
tagságának nő: számuk igen, de arányuk ezután sem fog jelentösen növekedni (pedig
az egyházközség "húzóemberei" között a nők vannak többségben). Eddig havonta
találkoztak, de egyre kevesebben. A pünkösd szombatjára hirdetett kiránduláson
István atya egyedül találta magát, s elgondolkodott. Az egyik fő feladatának a csa
ládosok segítését tartja, a másiknak pedig papi karakteru munkatársak verbuválá
sát. Rengeteg és igen sokféle feladat áll előttük, köztük olyanok is, mint angol és
német alapnyelvű filmek szinkronizálása. A karitászt még szélesebbre és még szemé
lyesebbre tervezi. Továbbra is fontos és kedves munkájuk lesz a gyereküket meg
keresztelni akaró, de rendezetlen házasságú szülők segítése, megkérdezése: "Meg
engedik-e, hogy Isten megáldja házasságukat a keresztelő alkalmából?" Komoly
feladatot jelent a kései elsőáldozókkalvaló foglalkozás és a jegyesekkel való törődés

(akiknek 9O%-a nem volt elsőáldozó).

"Anyagi szempontból is nehéz évek jönnek, pedig eddig is borzasztóan sok idő

ment el az anyagiak biztosítása miatt. Meg kellene tanítanunk az embereket szeré
nyebben s ugyanakkor tartalmasabban élni. Egy református lelkésztársam elmélke
désében olvastam, hogy az örökség Őnélküle nem segít. Nem mi vagyunk a tékozló.
Ő az, aki önmagát is kínálja nekünk" - magyarázza István atya. Nem tudja befejezni,
mert csöngetnek. Ezúttal is ő van egyedül a plébánián. Igaz, éppen fél tucat fő

munkatársa dolgozik a "terepen". Egy zúzott arcú öregember esik be, kéri a
"plébános atyát", gyóntassa meg, mielőtt a metró elé veti magát. Hosszabb beszél
getésnek tűnik, elbúcsúzunk. A. templomparkon átsétálva azon gondolkodom: sza
bad-e egy jól üzemelő egyházközségtöl a mai körülmények közöft ennél is többet,
vagyis csodákat várni. Nem jelent-e majd az ismerős terep sokszorta több kihívást és
feladatot egy tucatnyi, még nem egészen összeszokott egyházközségi gárdának? Nem
pazarló-e a kulturális kínálat bősége egy olyan közegben, ahol az átlagosnál nem
erősebb az "éhe a szépnek"? Mivel lehet majd megtartani, a rosszabbodó anyagi
körülmények között, amikor az idő egyre drágább lesz, a jelenlegi aktivitást? Nem
kellene-e a pénzbeszedést elválasztani a látogatástól? Nem lehetne-e a világi szövet
ségesekkel szorosabban együttműködnia helyi társadalom (a rákosberekiség) kiépí
tésében? Nem lehetne a templom parkja Rákosberek egyik agórája?


