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Egy plébániaépítő naplója (III. rész)

1984. május 5. Szikrázó napfény, vicágillat. Delet harangoznak. A gyülekező tömeg
készülődika májusi nagybúcsúra. Az esti prédikációra lopva jut néhány percem. Jézusba
kapaszkodom, hogy áhítatom megmaradjon, indulatom parazsa ki ne húljön, gondolataim
szét ne szédelegjenek. Kanyarog a keskeny út az erdei misézőhelyre. Gyertyák lobognak a
kőfalon. Aszélrózsa minden irányából ministránsok. Abeszéd közben érzem, elszakadok a
papíromtól. Mintha forgószél kapna föl. Valaki beszél belőlem.

május 8. Naptáram feketéllik a bejegyzésektől. Különböző helyekről várjuk az építkezés
hez sZükséges anyagokat. Ha kifelé sandítok, azt látom, hogy fogytán a cement, ha befelé
nézdegélek, veszem észre, hogy fogytán a pénz. Ó, Uram, csak a hitem meg ne
fogyatkozzék, csak a mindennapi humor minimumát add meg nekem ... Jézusom, te jól
tudod, papságomat se én választottam, és ezt az építkezést se én találtam ki. Te hívtál a
szeretet útjára, ugye tudod, hogy mire van sZükségem?

május 10. Reggel hatkor csörög az óra. Beszerzésre indulunk Esztergomba. Az árukiadó
néni rosszkedvű.Gyanakodva figyel minket. "Ki fogja ezt kifizetni?" - kérdi. Embereim
lelkesen felvilágosít ják: "Majd a plébános úr!" A néni erre pillanatok alatt megváltozik.
Kedves lesz, beszédes. "Miért nem mondták rögtön ... l" Oldalról figyelem a jelenetet.
Örülök is, mint a tóparton Jézus, amikor végre felismerték On 21, 7) - de egy kicsit
szomorü is vagyok. Miért nem lehet rögtön így látni (Mt 25, 40).

május ll. Mérnökünknél vagyok. Órákon át álmodjuk, tervezzük a háZ berendezését és
világítását. Kábelek, lámpák, .Iuxok" és "wattok". Mennyi baj van ezzel az átmeneti
viskóval ... A "véglegesben" nem lesz sZükség ilyesmire. Belül hordjuk a fényt és másként
lát a szemünk (jel 21, 23-25).

május 12. Az utolsó előtti hittanóráknál tartunk. Idén - a gyerekek nagy bánatára 
hamarabb abbahagyjuk. Kétfelé nem tudok figyelni egyszerre. Az építkezés is, a tanítás is
egész embert kívánna. Nincs segítségem, aki helyettesíthetne - se itt, se ott. Remélem,
amit most elvesztünk a réven, később megnyerjük a vámon. .. Egy tisztességes, fűthető
teremben a szülőkkel is jobban tudnék foglalkozni. Nélkülük úgyis csak hazárdjáték a
hitoktatás. Az elmúlt. évek egyik fényes eredménye - a nagyszülők visszahódítása.
Ráncosodó arcok izzadnak, remegő kezek utolsó erejüket adják. Nagyanyáink dolgoznak a
jövő száZad plébániáján. A Múlt és a Jövő találkozik itt. Édes Istenem, amit nem tudok
megadni a gyerekeknek, azt, kérlek, pótold irgalmaddal százszorosan, Akadjon innen is, az
iskola sarkáról legalább egy kis Timóteus ... , aki fölfogja nagyanyja, anyja, papja
áldozatát. .. (2 Tim 1, 5).

május 16. Másfél hete áll a munka. Feszülten, ugrásra készen, mint a vadászni indult
macska, lesem a zajokat. Már felismerem a teherautó-típusokat, irányukat és a sebességü
ket is. Ismerem már az ígéretek átszámítási kulcsait is. A "majd megcsináljuk" - az
magyarán azt jelenti, "soha". A"rövidesen" - az körülbelül két hónap. A "jövő héten" - az
két hét múlva, a "hétfőre" - az mostanában azt jelenti, hogy esetleg csütörtökre.jézusom,
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ugye Neked is fáj,amikor az én szavaim is rendre mást jelentenek?Amikor azt ígérem, hogy
"többé nem vétkezem", vagy ha a zsoltárt recitálom, "bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára:
ne legyetek keményszívűek..." (94. zs.), akkor ez mit jelent nálam a valóságban?

május 18. Telefonüzenetet kaptam, délig várnak rám a solymári PEMű-ben: a padlóffítés
csöveiről van szó. A csövek nem fémek be a kocsiba. Fuvar nincs. A raktáros néni
megsajnál. Mint egy jószívű anyuka, úgy adja a jó tanácsot. Hagyjuk itt az anyagot, elfér a
sarokban, vigyük el hétfőn. Megörülök Gyorsan haza. Elérem még a nyolcadikos lányaink
hittanját. Ez nekik az utolsó. Nyomott a hangulatuk, könnyes a szemük, Nem értem őket,

mit siratnak? Egyszerre fölfogom. ők ugyanazért hálásak, amiért én a solymári plébános
nak, vagy a PEMOraktárosának A szeretet a legmélyebben mozgatja meg az embert, ők is
megérezték ezt. Bármily furcsa is, de engem hirtelen a jól végzett munka öröme tölt el. A
hagyományos értelemben nem sokat tudnak, a lényeget mégis sikerült átadnom ...

május 19. Káprázatos napsütés. Virágillatú májusi reggel. A megbeszélés szerint nyolckor
kezdenék a munkát. A fiatalabb férfiak közül össze is jönnek jó páran. A főnök azonban
késik Rajzunk nincs. Töprengeni sem tudok, mert a nyakamon húsz hittanos gyerek
Hagyom a kinti munkát, vár a benti. A munka kint áll. Emelkedik a "vércukorszintem".
Indulok a főnök után. Nem találom otthon. Gyorsan haza. A harmadikosok, akik most
voltak elsőáldozók, utolsó hittanjukat várják. Megtartom az órát.

május 21. Ólomszürke felhökből szakad az esó. Lustálkodom. Nyugtatom magam, hogy
"úgyse lehet most semmi értelmeset csinálni ..." Belém nyilall a lelkiismeret-furdalás: mi
ez? Sztrájk?Kötetlen a munkaidőm, főnökeim távol vannak, ellenőr erre még sose járt, az
ellenségeink meg annak örülnének, ha én végre semmit se csinálnék ... Mi ez tehát? Eljön
az idő, amikor senki sem munkálkodhat On 9, 4), de akkor majd hogy állok az Úr elé?

május 26. Egész nap egymásnak adják a kilincset. Vendég vendég után. Közben gyerekek
ostromolnak, hittanozzunk még. Férfiak be-benyitnak, Hol egy csípőfogó kellene, hol az
ital hibádzik Szerelík a vasbeton szerkezetbe a vasakat. Feljajdul a fúrógép és recsegve
belemar a már megkötött betonba. Most kell "variálni", hogy az áthidaló gerendák jó
helyre kerüljenek Magamban titkon azt méricskélem, hogy mindeme gyönyörűséges

fölfordulásnak mik lesznek a pénzügyi következményei... Fölmegyek a templomba.
Hatéves kisfiút keresztelek Okos szemeivel nagyon rám néz, amikor válaszolja: "Ellene
mondok az ördögnek, ellene mondok minden pompájának ... !" Világosan érzem a
katolikus egyház szentségeinek titkát: itt Krisztus működik!

Huszonöt éves érettségi találkozónk van. Csupa befutott, felfutott ember körülöttem.
Alig ismerem meg régi, mindennapos társaimat. Öregedő hittanárommal beszélgetek.
Felelevenednek a régi diákévek ... Amikor búcsúzom, én a "vidéki", az egyik volt
osztályelsőodajön hozzám, kedvesen megköszöni papságomat. mintha az az én érdemem
lenne. Zavarban vagyok, alig találom az ajtót. A kocsiban autórádió helyett a Te Deum
hangzik, csendekkel és taízé-s dallamokkal váltakozva. Igen boldog vagyok Otthon még
félórát sétálgatok a melegen hunyorgó csillagok alatt. A csodán meditálok, a hivatáso
mon .. , Régi tanáraimnak,póntatóimnak mérhetetlenül hálás vagyok Van Valakim, aki
megmutatja, mennyít kell Erte szenvednem (ApCsel 9, 16). Legyen érte áldott!

május 29. Már látszik az épület szerkezete, Ma teszik fel a vasbeton gerendákat. A kert
sarkából hozza őket négy férfi, mintha a Szent Mihály lován iszonyú súlyú holtat
hordanának. Nem merek közelebb menni, úgyis elküldenének Nézem őket, elmenni nem
tudok Ők lopva engem néznek Lehetetlen helyzet, mint missziós területen a ha-
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gyományos pap. Értem a francia munkáspapokat. A közöny falát csak úgy lehetne
megbontani, ha köztük. velük élnék, előjogoknélkül. Ahogy mi papok megkívánjuk, hogy
népünk vasárnap az áldozatot ne csak nézze, úgy ők is elvárhatják, hogy az ő hétköznapi
áldozatukat mi ne nézzük tétlenül. .. Itt valami egyedi, teológiailag is értékes történik. A
zsinaton valaki erről úgy beszélt, hogy ez a "consecratio mundi" - a "világ átvál
toztatása" ...

május 31. "Néked ajánljuk Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyat" - régi litániák, erdei
majálisok, éjszakai akadályversenyek emléke rohan meg. Hevesen kerülget a nosztalgia. De
nincs időm elérzékenyülni. A béléstesteket hordjuk a pincefödémre. Ezekkel veszödünk.
és én közben azzal vigasztalom magamat, hogy húsz év múlva majd ezen fogok
elérzékenyülni. Ebből lesz az emlék.

június 2. A hévégi ajánlat: zsaluzás - vasalás. Néhányan elfogadják. A meleg a maradék
erőmet és kedvemet is elpárologtatja. A besötétített szobában próbálom tisztába tenni
pénztarkönyvünket. Amint ki-kinézek, látom, lassul a tempó a kertben is. Egyre sűrűbb a
pihenő a téglarakások árnyékában. A legerősebb is az ereje végén van. A munka megáll. A
szívünkben békesség. Mindannyian mindent bedobtunk a "perselybe" ... (Lk 21, 4)

június 6.Az egész nap heves munkával telik. A födémkoszorút betonozzuk. Az új kút alig
győzi vízzel. Sokan vagyunk. Az asszonyok a téglát közelítik, a férfiak a kútgyűrúket

görgetik a helyükre. Délután megérkezik egy debreceni lányosztály, a Svetitsból. Év végi
kirándulásuk utolsó estéjét nálunk töltik. Végre ismét él a plébánia. Vacsorafőzés,

énekpröba, majd csodálatosan szép szentmise vár ránk. Mire mindennel elkészülünk. a
csillagok is feljöttek. Kimegyünk a temető fölé a hegyoldalba. Bódító, álomba ringató a
virágillato Az alvó falu felett halk esti ima száll. Az idő hamar múlik, pedig most szívesen
megállítanám.

június 8. Egyre gyorsul a munka tempója. Újabb férfiak tűnnek fel. Nagy a jókedv. Ide nem
kötelező jönni, mint a mísére ..., itt nem szárnít, hogy ki hogy viszonylik a tízparancso
lathoz. Oldódnak gátlásaik, még engem is megszólítanak. Néha magam is falubelinek
érzem magam. Ők most szeretetböl jöttek - a szerétet pedig sok bűnt eltakar: Ezt most
mindannyian érezzük, A képzeletem is meglódul: Ha az ősegyház kidolgozta volna az
építkezések teológiáját, akkor lehet, hogy a keresztség és a bűnbánat után a közösségén
Végzett munkát nevezte volna a "tertia tabula post naufragium"-nak (a hajótörés utáni
harmadik mentődeszkának... ). Ilyenkor lehet észrevenni, hogy még mindig mennyi
energia, mennyi érték lappang e látszólag agonizáló faluban.

június 9. Pünkösd vigiliája. Mintha mennyei forgatókönyve lenne az eseményeknek.
Szelek suhognak, felhők kergetőznek.a fények és az árnyak fürgén váltakoznak. Aztán egy
egy ember. Téglát hordunk. Értjük egymást, pedig sokfelől jöttünk össze. Együtt dolgozik
most a falusi és a városi, a villanyszetelő és a mérnök, a traktoros és az orvos. Eltűnődöm,
micsoda lehetőségek rejlenek a mi egyházunkban! Ha egyszer nemcsak izmaink ereje,
nem is csak a hangerőnk, hanem a lelkierőnk is összegzödne . .. Ha Krisztus ezerfelé
szakadt Teste ismét egy lenne, és a Szentlélek teljes erejével az Egészet éltetné - akkor mi
lenne itt?!

június 10. Délután beteglátogatás. A bácsi, aki mindennap segített nekünk, aranyos
humorával enyhítette az építkezési neurözísokat, lábát törte. Nagyon örül nekünk.
Nézegeti érdeklődveaz épületről legutóbb készült fényképeket. Felém fordulva mesélni
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kezdi, hogy azon a balszerencsés napon, amikor fellépett otthon a létrájukra - egy
"hangot" érzett, neki most nem volna szabad fölmennie arra az állásra, inkább a plébánián
kellene lennie. "Nem hallgattam rá, aztán most tessék - itt vagyok" - mondja. Bólogatok,
s közben a lelkem messze jár. Szent pál második útján tapasztalja, hogy a Szeurlélek
nemcsak indít, hanem néha tilt is.

június 11. Pünkösdhétfő. Remélem a Lélek lebeg a Káosz felett - ma is -, mert káosz az
van. Néhány kőműves és hozzájuk képest tenger sok nép. Sokan szabadságot vettek ki.
Elegáns kocsi áll meg egy pillanatra a kapu előtt. Rég nem látott kedves hívünk egy láda
sörrel áldoz az építkezés oltárán. A meleg és az idegesség egyre fokozódik. Szintezések,
méricskélések, aztán végre: Jöhet a malter!" - helyére kerül az első téglasor. Utólag
kiderül, hogy nem is úgy kellett volna, ablakot lejjebb, sarokablakot másként. .. Nem
érdekes. Örülök, hogy végre valami elkezdődött. A tökéletes világ ábrándja - ahogy
Ratzinger, a német hittudós is észrevette - veszélyes utakra sodorhat. A diktatúrák, a
szekták, a terroristák fanatizmusa is innen ered. Tökéletesség csak a mennyországban lesz.
Addig többnyire el kell viselni a káoszt, és hívnunk kell a Lelket! Ez természetesen nem a
megalkuvás lapálya, hanem egy lassan emelkedő és aztán véget érő keresztút ...

június 12. Szép nyári reggel. Korán indulok a Tüzép telepre, még zárva. Továbbmegyek,
Dorogon megveszem a kérnényajtókat. A kerámia szellőzőráccsal azonban súlyos
bonyodalmak adódnak. A raktár ugyanis zárva van, Jani bácsi szabadságra ment, a
kulcsokat elvitte. A pótraktáros legyőzi az erkölcsi és fizikai problémákat, baltávalleüti a
lakatot, vihetem a portékát. Mire hazaérek. már magasan jár a nap az égen. Éppen rosszul
teszikbe az egyik ajtót. A rajz az asztalosnál. Megyek érte, hozom a rajzot, hordom a téglát,
törnöm bele a Nikecellt, a höszígetelöt, aztán csitítom a népemet, men már mindenki
mindenkit szíd, A kőművesek a mérnököt, a nép a kőműveseket - én meg a pillanatot,
amikor SZülettem. Az egyikpapkolléga, hogy kifejezze együttérzését, eljött, hogy míg mi
építünk, ő gyengélkedőautóinkat javítsa. Öt Wartburg áll szétszedve a kertben. A földet
hordó kis traktor pöfögve kerülgeti a rögtönzött műhelyt.

Egyetlen, aki hangulatában is a talpán áll, a volt párttitkár. Egészséges, nyílt tekintetű

férfi. Eredeti humorával önmagát is megnevetteti időnként.Eszembe se jutna "pogánynak"
nevezni őt. Velem is, a többiekkel is tegeződik, de a tiszteletet is megadja. Testvéremnek
érzem őt, úgy, ahogy arról jézus beszélt (Mt 21, 30).

június 14. Elaludtam. A kőművesek ébresztenek. Nagy lendülettel megindul a munka,
aztán rögvest elakadunk. Az ajtótokok nagyobbak a tervezettnél. Jót akart, aki óriási
áldozattal m~csinálta, de most nem illik hozzá se a szellőző, se a kémény. Mérünk,
méregetünk. Atmeneti megoldásként abbahagyjuk a főbejáratot, és a keleti falat építjük.
Sok a nézönk, Iskolába menet a gyerekek meg-megállnak, bámulják a nagy fölfordulást.

június 16. Igen sokan, talán túl sokan is vagyunk. Pesttől is lejött egy apa kamasz fiaival.
Mindenki megtalálja a maga munkáját. A tágas kert és a terjedelmes építési terület minden
pontján történik valami. Három esztergomi és két bajóti kőműves rakja a falat. Kényes a
munka. Precízen dolgoznak, ezért csak lassan haladnak.

június 19. Idegenlégiós hőség üti meg a tájat. Fokozódik a belső szorongásom. Bármit
teszek, tíz perc alatt kimerülök. Ha lépkedek, fizikai fájdalmat érzek, Nyugtatókat szedek,
porokat nyelek, semmi eredmény.

Újabb cementszállítmány érkezik. SzáZ mázsa, Az utolsó pillanatban segítséget is
találunk. Az egyikfiatal bányász most jött haza az éjszakai műszakböl. Nemrég keresztel-
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tem a gyerekét. Hálás érte. Úgy karolja át a félmázsás zsákokat, mintha óriásbébit vinne
fürdetni ... Afriss cement forró. Majdnem éget. Apapírzsák meg hajlamos akiszakadásra.
El kell találni a helyes fogást. Egy előző keserves tapasztalatom alapján alázattal belátom,
hogy erre a munkára nincs "karizmám". Diszkréten visszavonulok és nagy gonddal
kikészítem a sofőr borravalóját . .. Ebéd után nagymamák jönnek segíteni. A gutaütéses
melegben fürgén talicskáznak. Pulóverben és fejkendőben . .. Már semmin se csodálko
zom. Teljes bennem az apátia. Magasztos gondolataim se támadnak. Este csak nézem,
nézem a bezárt tabernákulumot. Kételyek lopakodnak a szívembe. Valóban szükség volt
erre az építkezésre?

június 21. Délelőtt tíz óra harminckor kitűzzüka zöld ágat. Noé bárkája partot ért. Afalak
állnak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy készen vagyunk.

június 23. Az úrnapi körmenetre készülődünk. Ki-ki a maga módján. A férfiak a gazt
kaszálják, a kislányok virágszirmokat gylíjtenek, a sekrestyes néni a fiatalokat szidja: ,,A
borosüveget a templom falán törik szét!" Délután vörös nyakkendős,hátizsákos úttörők

érkeznek a faluba. A kisérő tanárok tisztelettel jelentkeznek: ,,A papot keressük" 
mondják. "Én volnék az" - válaszolom, ahogy vagyok, tréningruhában, tornacípöben,
koszosan. .. Némi megdöbbenéssel folytatják, hogy ha ráérnék, helytörténeti tájékoz
tatást kérnek a templomról, a faluról. Megegyezünk az időpontban, és hamarosan előttem

ül a padokban negyven fiatal, akinek fogalma sincs arról, hol van, és ki vagyok én. Érzem,
gyorsul a vérkeringésem. Percről percre fokozódik a jókedvem. Mondom a tájékoztatást,
többet is, mást is. .. Tágra kerekedik a szemük, fel-felkacagnak, már ők is otthon érzik
magukat. A végén még kérdeznek is. Hátulról egy nagylány jelentkezik. Őt az érdekelne,
hogy én hiszek-e Istenben, mert ő úgy gondolja, hogy nem hiszek ... A tanárok is, én is
élvezem a helyzetet. Dicsérem a bátor kérdést, mire ő magyarázkodik: azért gondolta ezt,
mert én "olyan tájékozottan és modernül" beszéltem. Remek párbeszéd alakul ki.Alkalom
ez a hitvallásra, egy nagymosolygós, nyilvános "igen"-mondásra. Könnyű, hiszen Isten
ígéretei lassanként bennem is "igenné" lesznek (2 Kor 1,20) - hála legyen érte!

június 24. Úrnapja. A kedvesnővér az énekes lányokkal már hajnal óta díszíti az első

állomás virágszőnyegét. Gyerekkora, szülőfaluja szép emlékeit folytatja, próbálja nekünk
átadni. Van még időm a miséig. Azon elmélkedem, kinek mit jelent ez az ünnep. A
körmenet egy órára kiszabadít az építkezés börtönéből. Séta a cellám körül, kerengő a
klastrom körül. Az Úrral körbejárunk, hogy lássuk, kiket is szolgálunk.

június 25. Keresztelő Szent János születésnapja, Betonozunk, pillanatnyilag nincs rám
szükségük, Kedvemre meditálhatok. Az épületnek a koszorú-vasalás, gyermeknek a
Szentlélek - tartást jelent egy életre. Irigylern őket. Nekem naponta újra meg újra meg
kell küzdenem a tartásomért. Most például a hiányzó pénzért. Kiteszem a cédulát az ajtóra:
"Esztergomba rnentem". A bíboros urat keresem. Hátha megsajnál és ad valamit.
Megvárom, amíg a televízió kiküldöttje kijön, bejutok, beszélek, ő jegyzetel, kérdezget.
óvatosan körbesandítok. A szobában tömérdek könyv és irat, az ablak előtt pompázó,
hatalmas virágcsokor. A szemem továbbsiklik. A felrobbantott párkányi hidat jelképnek
látom. Körülbelül ígyfestenek a mi kapcsolataink is ... Azősz hajú főpásztorkedves, rneleg
hangon mondja gondjait, majd váratlanul, a szemében titokzatos mosollyal igent mond a
kérésemre. Beszél a terveiről. Istenem, ha én lennék túl a hetvenen, tudnék-e áthidalni
nemzedékeket, képes lennék-e összekötni Eget és Földet?
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június 26. Érdekes levelet kaptam a napokban. Zeneszerő barátom, Levente kéri,
látogassam meg. Szakmájának koronázatlan királya, a fiatalok félistene most gondterhelt
édesapa. A fiáért aggódik... El ne vesszen a srác, hiszen olyan tehetséges. Amikor
másokért kezdünk felelősségetérezni, ez a szeretet kezdete.

június 27. Szent László napja. Emlékeink szerint a bátor király fejjel volt magasabb a
többieknél. Ma a mi falunkban a daruskocsi a legmagasabb. Kölcsönkaptuk egy órára.
Karcsú, sárga gémjével úgy dolgozik, mint a fészkét építő madár. Emelgeti, rakosgatja a
vasbeton gerendákat, a felső födém most készül.

június 28. A naptárunk ma Ireneuszra, a vértanú hittudósra emlékeztet. Ő volt az, aki
rendet csinált, irányt talált zavaros korában. Nekünk a történelmi tettekbőlegyelőreannyi
jut, hogy rendet csinálhatunk a jövendő épület padlásán. A kert végébe megyek, onnan
gyönyörködöm az új japán emelőszerkezet látványában. Magassága a templomtoronyéval
vetekszik. Nézem a férfiak elismerő pillantásait. Még tudnak csodálkozni, nem égtek ki
egészen. Hátha meg lehetne dobbantani a szívüket, hogy van, aki még a darunál is
magasabb ... ? (Lk 11, 31)

június 29. 'Iemetés temetés után. Három napon keresztül. Az Úr,ahogy a papságom elején
í$érte, az elhagyott kis család helyett százannyit adott. .. Most aztán százannyi fájdalom.
Ejjel fél kettőkor riasztottak. Az ötvenéves férfihoz hívtak, aki annyit segített. Futva
mentem a sötét templomba a kenetért. Valaki számára eljött az éjszaka, amikor már nem
munkálkodhat On 9, 4).

július 1. Napfényes, meleg vasárnap délután. Pestre, az Örökimádás templomba
igyekszem. Fiatal pap mondja élete elsőmiséjét. Mindenki ismeri őt. Itt nőtt fel. Szeretik. A
zsúfolt padokban, az oszlopok mögött több a fiatal, mint az idős. Ez már az új egyház. A sok
sok ének, a végén a Himnusz és a Szözat olyan áhítatos, halkan is olyan erős, hogy Taizé jut
eszembe. Persze nem hiszek a "genius loci" -ban (a hely szellemében). Thdom, hogy Isten
országa nem itt van, hanem köztünk - és én most azt érzem! Kifelé menet csak
Vörösmarty szegi a kedvem. Valaki ugyanis észrevesz a tömegben, és egy idézetet súg
kedveskedve: ,,Áll-e - már - az ősz Peterdi háza ... ?"

július 3. Szél dudorász a falak tetején. Hűvösvan. A gerendákat illesztjük a helyükre, majd
közéjük helyezzük a béléstesteket. Már kész is a "padlás". Életemben először látok ilyen
munkákat. Csendesen leskelődöm, érdeklődök. Akárhová, akárkire nézek, csak azt
tapasztalom, hogy bizony "töredékes a tudásunk, töredékes a prófétálásunk is ..." (1 Kor
13, 9). A fiatalabb férfiak már otthon érzik magukat. Ha megfeledkezem róluk, maguktól is
szölnak, hogy inni kémek. " és nem zavartatják magukat, ha cifrább szó jön a szájukra.
Ködbe veszöen távolinak érzem még a célt: a Házat is és az Egyházat is.

július 6. Ma ismét a kőművesek dolgoztak. A felső födémhez készítették az .elöfalazast".
Volt segítségük. Ugyanaz a néhány férfi, aki hónapok óta kitart. Hiába teltek el Jézus óta
ezer évek, hiába fejlődtek ki intézményeink, az Aldozat körül ma sem vagyunk többen,
mint annak idején a Golgotán ... Az új épület lapos padlasszíntjéröl jól belátni a környező
utakat. Valaki mindig megy rajtuk, és természetesen minket néz. Szinte látom, hallom,
amint csóválja a fejét és mondogatja: "Az Istenben bízott, hát szabadítsa meg őt" ...
(Mt27,43).

július 14. Úgyfölgyorsult minden, hogy csak most jutok az írógéphez. Gyönyörűenmegy a
munka. Messzi idegenből vendégek érkeztek. Egyflamand család. Itt nyaralnak, és közben
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segítenek is. pjr napalatt beIopdk magukat a falu szívébe. Énekszó, kacagás, stltés-tOzés.
Az öreg épület ilyet még nem látott. Egyedül a német szö zavar, az "arbeit". Minden este
megkérdik, hogy másnap a munka mikor kezdődik, s nekem ilyenkor az auschwitzi
táborkapu felirata jut az eszembe: "Arbeit macht frei!" (A munka szabaddá tesz. ) Avilág az
ilyen "arbeit"-tel, a kényszermunkákkal és a meg nem fizetett munkákkal járatta le az
emberré válás eszközét, a szeretet megnyilvánulását. A mi munkánk most engesztelés is és
egy kísérlet is - a munka becsületének visszaszerzésére.

július 18. Ma minden épkézláb ember a tetőn sütkérezik. Persze nem nyugágyban. A
vasakat hajlítjuk, kötözzük. Lassú, babra munka, de enélkül nem lehet betonozni. Estére
nemhogy kifáradnánk, hanem még fokozódik is a jó hangulat. Vacsora után kimegyünk a
Gerecsébe. Csak lassan alkonyodik. Az évszázados fák: alatt színes sátrak. Kisgyerekekkel
táborozik itt néhány apuka. óriási örömmel körbevesznek, csimpaszkodnak belém,
mesélnek, bolondoznak. Körbeüljük a hatalmas tábortüzet. Énekelünk hol magyarul, hol
tlamandul, néha angolul. Majd éjfélre jár, mire hazaérünk.

július 20. Elkezdődik a várva várt betonozás. Hamar elmegy a nap. A vacsora ma
rendhagyó. Egy ismerős esztergomi család meghívott a "Búbánat völgyébe". A tóparton
pattog a labda, fő a bográcsgulyás. Közben hazaugrom, az esti misét várják az otthoniak.
Mire ismét kiérek, már a szelíd holdfény világítja a pilisi hegyeket. Peng a gitár, száll az
ének. Egykor - remélem - így nézünk majd vissza a mennyből a földre.

július 23. Szakadatlanul áramlik a szeretet. Élelmet hoznak, segíteni akarnak, egy erre
túrázó úttörő-vezetőpénzt adományoz, hívják a munkásainkat uzsonnára, vacsorára. Ez is
ahhoz a százannyihoz tartozik, amirőlJézus beszélt (Mt 19,29).

július 24. A Balaton partján üldögélünk. Elhagyatott a strand, a nádasban egy madárvijjog,
a távolban a túlparti mólók fénye vibrál. Itt-ott halászok sárga fényű lámpája küszködik a
lopakodó árnyakkal. Vendégmunkásainkkal másfél napra ide jöttünk üdülni. Az egyik
tolmácslány halkan gitározik. Dúdoljuk a dallamot. Fiatalok lépnek elő váratlanul a
homályból: "Honnan vagytok?"Az ének az egyik kiscsoportot összehozta a másikkal. Sose
láttuk egymást, száz, illetve ezer kilométerek választanak el bennünket, mégis teljes a
bizalom, együtt a család, hiszen a lényegünk közös,

július 31. Loyola Szent Ignác napja. Az Úr engem ma másra hív. Ma kezdődik az Országos
Hivatástisztázó lelkigyakorlat. Felkértek engem is, hogy beszéljek bátran, mi minden
nagyot és szepet tett az Úr eddig velem (Lk 8, 39). Boldogan indulok a ferencesekhez. 
Mégiscsak szép ez a nyár!

augusztus 2. Az egyházközség Czestochowába zarándokol. Térképeket böngészek,
lapozok, latoigatom a költségeket. Itt az utolsó pillanat, készülődni kell.

augusztus 4. Átlag 35 fokos a hőség. Jobb kézzel a gerendákat cipelem, a ballal a
zsebkendömet szorongatom. Patakzik rólam a veríték. Valami más baj is lehet. Ismét
érthetetlen fájdalmak támadnak. Alig tudok lépni. Előttem a szokott tájkép. Néhányan
betonoznak, mások zsaludeszkát bontanak. A teljes sötétedésig csinálják. Ezer más
dolgom volna a hűvös irodában, de nem tehetem. Kiparancsol az együttérzés és valami
furcsa szégyen. Roger Schutz írja naplójában, hogy egy kubai író szavait függesztette ki
szobájában: "Amikor mások vért könnyeznek, mi jogom van, hogy egyszeru könnyeket
sirjak?"
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augusztus 5. Harminchét fokos a meleg. Friss földtúcásokat találok az épületben. Egy
vakond valahogybejutott az alapok közé. Két méter hetven centit áshatott lefelé, míg a
zsákutcába került. Most továbbfurkál a még mélyebb alapok mentén, Uram, ugye nem
engem példáz e fura eset?

augusztus 6. Urunk színeváltozásának napja. A "helyi liturgiánk"-ban idén rendhagyóan
éljük át a régmúltat. Mi reggel nem a Hegyre, csak a háztetőre megyünk fel. Nem három
sátrat, hanem egy házat építünk. Nem Neki, hanem magunknak - és - nem azért, mert
"jó itt lennünk" ... Mennyi különbség! Lesz-e itt valaha "színeváltozás"? Megmutatja-e az
Ur önmagát?

Este elmegyek messze, messze, valahová az erdőbe. "Megrendeltek" és most várnak.
Sokan. Teljes fegyelemben, gyönyörűénekeikkel imádkoznak Egyedül. Papjuk nincs. Soká
beszélgetünk. Torkomat sírás fojtogatja. Istenem, mi lesz velük? Fiatalok és már most
pásztor nélküliek A teológiai zűrzavar, mint Damoklész kardja, a fejük felett lebeg. Ha
egyszer elcsigázottak lesznek, mi lesz velük?Jézus .színeí"vagy a saját színeík lesznek rájuk
jellemzőek?

augusztus 8. Szent Domonkos napja. Viharvolt az éjjel. Párás a reggel. Pillanatnyilag csend
van. Munkásaink már megreggeliztek és most keverőgépet keresnek a faluban. Az én
lelkem is messze kószál. Még sose fordult velem elő, hogy ezekben a napokban otthon
kuksoljak. Ilyenkor a fiatalok ezrei járják a hegyeket, vizeket. A tabortüzek mellől száll az
ének, a viták végén tervek kovácsolódnak és barátságok szövődnek Él mínden és
mindenki. Miközben az emlékek kergetőznekbennem, mérhetetlen honvágyam támad a
közösség után. Nincs kivel és nincs mit beszélgetni. Olyan nyugtalannak érzem magam,
mintha a Domonkos legendájában szereplö kutya a maga bundáját gyújtotta volna
lángra ... Így élhetettAthanáz az apja kriptájában ... Ki vagyok én? Az egyház munkanélkü
lije?Az engedelmesség balekja? Nem, ez nem lehet igaz, hiszen nem én választottam ezt az
egészet! Engem választott Valaki a papságra. Engem küldött a püspök ide, és bárhogy is
kértem, nem engedett elmennem. Engem kértek az építkezésre, a hívek szeretetére, a falu
jövőjére hivatkozva ... És én vállaltam! On 10, 17) Próbálom rendbe szedni magam, mert
mindjárt jönnek a munkások a keverőgéppel. Próbálok újból "igent" mondani a
hivatásomra, melyről egyre jobban kiderül, hogy nemcsak "áldozó-papság", hanem
"áldozat-papság" is.

augusztus 11. .Szent Klára napja. Hónapok óta ez az első nyugodt hétvége. A kőművesek

elmentek, az ács pedig még nem jött el. Örülhetek egy kis ideig. Ez persze nem az
evangéliumi "kis idő" On 16, 16), bár itt is volt szomorúság és lesz öröm is. Ez a rövid idő

- Szent Ferencnek és Szent Klárának a nyugalma. Ez a függetlenség a világtól. Ez: még
intenzívebb élet Jézussal. Ez: a hivatásom.

augusztus 21. Az éjszaka hazaérkeztünk Lengyelországból. Csodákat láttunk. Nagybol
dogasszonykor sok százezres tömeget Czestochowában. Órákkal a mise után gyónásra
váró sorokat, térdeplő férfiakat. Madonna-szobrot, amit a halott katonák szívéből vett
szilánkokból öntöttek Óriás feszületet láttunk, melyen a Krisztus könnye aranyból volt 
a jegygyűrűikből adták össze. .. Bámultuk az épülő templomokat és ámultunk az Isten
építette hegycsúcsokon. Egy népet láttunk, melynek a zsebe üres, de a szíve tele. Vajon
hány évig kell még vetnünk, hogy csak hasonlót is arathassunk?

szeptemoer 7. Az ácsunk egyenletes nyugalommal dolgozik A "talpszelemeneket" már
feltette a koszorúra. Most a .protílr" mérí a földön. Neki teljesen mindegy, nézik-e vagy
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sem, s~etik-e vagyráhagyják ... Ebben a szakmában ő a környék legjobbja. Rá vagyunk
utalva. O diktálja a tempót. Egy hétig nem jött és holnap megint máshol fog dolgozni.
Nincs más tennivalóm, mint várni. Aggodalmaskodással a tetőt sem toldhatom meg
(Mt6,27).

szeptember 12. Szűz Mária nevenapja. Hetek óta nyűglódünka gerendák előkészítésével.

Mindenki fél az esőtől, a közeledő ősztől. A máris kéthónapnyi késést szenvedőmunkánk
jelenleg ismét áll. Ez még csak hagyján, de közben átélek egyszellemi végelgyengülést is.
Semmi sem érdekel. Minden távolinak és túl nehéznek tűnik.Az Úr angyalát várom. Hátha
rám köszönné, csodát hozna, mint a názáreti Máriának (Lk 1,28).

szeptember 14. A Szent Kereszt napja. Afecskék útra készülődnek,Jó nekik. Lemondtam a
pár napos utolsó "nyaralási" lehetőségemet is. Már kora reggel a tetőnvagyunk. Ahatalmas
méretű szerkezetet állít juk fel. Tiszta az égbolt, élesek a fények. Néha ünnepélyesnek
érzem a hétköznapot is. Istentisztelet, sőt áldozat a becsülettel végzett munka is. Igaz
ugyan, hogy még úgyse viszonylik a szentmiséhez, mint a gyerek rajza az apja házához,
mé$is értékes a beleadott szeretet címén.

Ujból és újból jelentkezik bennem valami bántó kettősség. Fokozódik az allergiám az
építkezésre. Minden porcikám tiltakozik a falu ellen. A fantáZiám fékezhetetlen és a
vágyaim csillapíthatatlanok. Az életösztön, mint egy sohasem szunnyadó vulkán, belülről
gyötör. Ugyanakkor fokozódik az elszántságom, egy célpontra szúkülnek kérőimáim:

"Uram, add, hogy jó papod lehessek!" Valami meg nem érdemelt csoda az, hogy máig se
hűlt ki az első szeretet. Kár ezért a népért. Többet, jobbat érdemelne. Valakinek szeretni
kéne őket is - és - miért ne lehetnék az a valaki én? Menekülés és együttérzés, fáradás és
lángolás, építkezés és papság - mind egyszerre - ez lenne az én szent keresztem? Igen!
Az Úr 1984. esztendejében.

szeptember 15. Egy éve kezdtük el a munkát. Még a felénél sem tartunk.

szeptember 21. Napok óta szepen haladunk. Segíteni alig tudok, de gyönyörködöm az
ácsolás művészetében. Jóvátehetetlenül múlik az idő. Elmaradnak saját munkáim és
Jézussal is többet kéne törödnöm. Annak idején a tetőt is szétszedték, hogy hozzájuthassa
nak (Lk 5, 19), én meg a fordítottjára késZülök? A tető bontásának és az építésének is
egyetlen erkölcsös szempontja lehet: Jézussal találkozni.

szeptember 24. A tetőtér hőszigetelése következne, de zuhog az eső. Ráérek. Próbálom
kiheverni a tegnapi "bajótmérgezésemet". A templomban megint üresen tátongó sorok
fogadtak. A kóruson hat-hét férfi. Akikben úgy bíztam, hónapok öta nem áldoznak.
Eszembe jut Marczel atya, a legendás hírű pedagógus egyik mondása: a jó pásztor nem
ideges, nem rohangál, nem agitál, hanem úgy tesz, mint a mestere, a Legfőbb Pásztor.jézus
az elveszett báránynak úgy ment utána, hogy az Égből a földre jött, de úgy, ho8Ylehozta
magában az Eget. Ez a legnagyobb menet, amit egy emberért meg lehet tenni. O Istenem,
add, hogy az Ige bennem is egyre mélyebben testesülhessen meg, hogy eszerteszédelgő

nyájnak végre jó pásztora támadjon!

szeptemoer 30. Délután Óbudára várnak. Két fiatal párnak első gyermekeit keresztelem.
Gyönyörű az új templom. Megtölti a baráti kör, Ennyi fiatalt nagyon rég nem láttam.
Örülök az örömüknek. Nemhiába szeretik egymást, nemhiába építkeznek közösen. és a
templomuk se épült pusztán csak az Isten házának. Gyarapodnak, sokasodnak. Él az
egyház, mert dolgoznak érte.
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