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Plébánia a hegyen
Az ismerős szem lombhullás után fölfedezi a budai hegyek karéjá
ban a pengevékonyan magasba törő templom tornyát, más elől

azonban elrejti a táj. Az évtizedekig Szabadság-hegynek nevezett
vidék a legújabban nyeri vissza eredeti nevét, s nevezik ismét Sváb
hegynek. A budai Vár 1686-os visszavétele után - mint Siklóssy
László helytörténeti históriájában említi - a Schwabenberg (Sváb
hegy) elnevezéssel már 1700-as bejegyzésben találkozunk a telek
könyvekben. A magyarországi németséget egyébként egységesen
- éppen az 1683-86-os felszabadító háborúkban letelepedett svá
bok után - nevezik mind a mai napig ezen a néven. A Sváb-hegyet
ez időben szőlők borították, s a kamarális adminisztráció ingyen
osztogatta a területet a németeknek és a rácoknak.

Még egy rövid ideig maradjunk a múlt századokban, s vessük
tekintetünket arra, hogy a 18. század miféle kirándulásokat is
mert a hegyvidéken. Nem öncélú sétára, turisztikai gyakorlatra
indult a polgár, hanem kisebb-nagyobb zarándokútra. A szent he
lyek felkeresése a Krisztinavárosban a Szeplőtelen fogantatás ká
polnájával kezdődött, s néhány ájtatossági stáció útba ejtésével
egészen a pálosok kolostoráig tartott. E zarándokutak és búcsúlá
togatások kedveltették meg az új életre ébredő Buda és Pest la
kosságával a hegyvidéket.

Az 180D-as esztendők második felére egyre inkább benépese
dett a vidék, úgyannyira, hogy Rostaházy Kálmán krisztinavárosi
plébános arról emlékezik meg 1884-ben, hogy már a szabad
ságharc előtt telket jelölt ki a hegyen Budavár tanácsa egy maj
dan fölépítendő templom céljára. A templom építésének körülmé
nyeit a hegylakó Jókai Mór leírja a Túl a látóhatáron című művé

ben. Halványi János piarista tanár indította el végül az építkezést,
s a támogatók-adakozók között találjuk többek között Eötvös Jó
zsef bárót, de Ferenc József királyt és Erzsébet királynét is. A
Szent László király emlékének szentelt kápolna 186D-ban készült
el, s ezen esztendő október 7-én szentelte föl Scitovszky János
hercegprímás. Az Ybl Miklós építette svábhegyi kápolna oltárké
pét Than Mór festette, s Szent Lászlót ábrázolja, amint szomjúho
zó harcosainak a kősziklából vizet fakaszt. Később, restaurálása
után, a kép a krisztinavárosi templomban maradt, a ma látható
oltárkép Stetka Gyula munkája.

E század elején évtizedekig Lukáts József volt a kápolna lelké
sze, s a jó levegőjű vidékre egyre nagyobb számban telepedtek
föl a budai polgárok, miután a 19. század végén két nagy fertőzés

kipusztította a szőlőket,
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A második világháború után a még mindig ritkán lakott vidék
a kommunista elit lakóhelyévé lett 1948-tól 1956-ig, amikor is a
Rózsadomb és vidékére tette át lakhelyét. Rákosi Mátyás nem
messze talált magának megfelelő villát a sváb-hegyi kápolnától, s
a hagyományos polgári lakosságot nagy számban telepítették ki
nyaralóikból és kertes házaikból. Új lakosok érkeztek, majd az
utóbbi évtizedekben elsősorban minisztériumi és állami vállalatok
alkalmazottjainak otthont adó lakótelepek, épületcsoportok népe
sítették be a vidéket. Legújabban pedig az újburzsoázia kedvelt
építkezési területévé vált. Ma itt árulják az ország egész területén
a legdrágábban a telkeket, lakásokat.

Önállóan

A Szent László plébánia 1968-ban vált önállóvá, és vallási értelem
ben sajátos helyzetben van. A plébánia területén semmiféle más
vallási közösség, csoportosulás nem működik, ám a mintegy hu
szonötezer lakos közül körülbelül ötezren tartoznak a plébániához,
s közülük vasárnaponként ötszázan vesznek részt a négy szentmi
sén. A plébánia területén található a miniszterelnöki és a köztár
sasági elnöki rezidencia. A hívők között találkozunk miniszterrel,
egyetemi rektorral, alkotmánybíróval, ugyanakkor az egyházköz
ség, sajátos elhelyezkedése és a lakosság összetétele miatt, mégsem
nevezhető kimondottan értelmiségi közösségnek.

Az egyházközségi képviselőtestületben összesen huszonegyen
foglalnak helyet, s reprezentálják a környék lakosságának összeté
telét. Azok kerültek be a testületbe, akik korábban is tevékenysé
get fejtettek ki a plébánián, a környéken pedig valamilyen módon
- elsősorban helyi aktivitásuk révén - ismertséget szereztek
maguknak. A képviselőtestület szerepe: a plébános elképzeléseit,
törekvéseit közvetítik a hívők felé, s fordítva. A testület jól meg
felel a közvetítő szerepnek, ugyanakkor ellátja a plébániai ellen
őrző funkciókat is.

Nemcsak rövid múltja miatt mondja Jánosa Domokos plébá
nos, hogy a közösség megszervezését elölről kellett kezdenie két
esztendeje, amikor mostani helyére került. A plébániai hagyomá
nyok szinte ismeretlenek, a templomban korábban litániákat sem
tartottak, nem folyt hitoktatás - nem feltétlenül az állami tiltás
miatt. Amikor a hívek a plébániai hitoktatás bevezetésével pró
bálkoztak, az elődök azzal utasították el a kérést: túl magas lesz
a villanyszámla. liA nulláról kellett elindulnunk, s visszaszoktatni
a templombajárókat" - mondja a plébános, akinek személyisége
példázza, milyen szerepe és hatása van a plébániák életében a pap
nak.
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Kifelé vagy befelé?

Ma minden lelkipásztornak gondot okoz a kérdés: "Szolgáltató
vagy pasztorális egyház-e a miénk?" - kérdi mintegy önmagától
Jánosa Domokos, s hozzáteszi: - "Nem azért, mert bizonytalanok
vagyunk a válaszban, hanem a körülmények, a rengeteg kötelező

elfoglaltság, az utóbbi években megnövekedett lehetőségek fizika
ilag teszik lehetetlenné az ideálisnak tartott pasztorációt."

Erről azonban különféle elképzelések élnek, s a gyakorlat mu
tatja meg, mennyire érvényesülnek a pasztorális szempontok.

A Szent László plébániát valaki így jellemezte: "Más templo
mokban a hívek kifelé tódulnak a mise végén, itt befelé..."; a mi
nistránsjelöltek megbeszélik a legközelebbi gyakorlás időpontját,

mások az egyházközségi közös kirándulásra jelentkeznek, a Kol
ping-csoportnak is akad megbeszélnivalója a plébánossal. A moz
galom eredeti céljaival - az iparos lakosság közösségi összefogá
sa - ugyan nem egyezik, az itt élők ezt mégis megfelelő keret
nek találták. A lényeg: szerdánként társas összejövetelt tartanak a
plébánián, a jelenleg mintegy húsz-harminc tag megtalálta tehát a
társas együttlét lehetóségét.

A plébánia életében az ifjúság játssza a döntő szerepet, s hoz
zák-vonzzák magukkal a szülőket, ismerősöket. A plébánia épüle
te ifjúság nélkül halott - vallja [ánosa Domokos, s alig lehet
olyan napszakban beállítani, hogy valamilyen program ne folyna.
Ebben jelentős szerep jut Laczkó Zoltán hitoktatónak, aki a plébá
noshoz hasonlóan a fiatalabb korosztályokhoz tartozik, s stílusuk
ban mindketten - anélkül, hogy kritikátlan népszerűségre töre
kednének - jól tudnak alkalmazkodni a közösséghez, ugyanak
kor egyéniségükkel, tevékeny, ám mégis elmélyült lelkiséget su
gárzó személyiségükkel formálják, irányítják és összetartják a kö
zösséget.

A liturgiát az előírások szigorú betartásával is lehet olyan mó
don megjeleníteni a templomi közösség előtt, hogy azt sajátjuk
nak érezzék, s a berendezési tárgyak ízléses megválasztásával a
pap, a szent cselekmény senkiben se keltsen valamiféle avítt ér
zést.

Vajon mikor felel meg a lelkipásztor a pasztorális küldetésnek:
ha mély lelki életével a hívek elé éli a keresztény életmodellt,
vagy ha közöttük járva, nem húzódozva a tevékenységtől igyek
szik fölkelteni bennük mindama érzelmet és gondolatot, amelyek
közelebb vihetik őket a tanúság vállalásához. Valószínűleg a két
féle "magatartásmód" egybekapcsolódása a legkívánatosabb, ter
mészetesen ezt meghatározzák - s nem talá1hatunk ebben sem
mi kivetnivalót - a lelkipásztor adottságai, személyisége. A
Szent László plébánia ebből a szempontból is példaértékűnek ne
vezhető: Jánosa Domokos kiegyensúlyozott, mély lelkiséget su
gárzó alakja nagyon is mai, nagyon is modern.
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Jelenlét

Aki figyeli a plébániai életet, azt tapasztalja, a lelkipásztor a kata
lizátor szerepét tölti be: az egyházközségben kialakult az önmoz
gás, a saját szerveződés, amelyhez azonban elengedhetetlen a plé
bános jelenlétének a tudata.

"Szent Meeting"-re gyülekeznek a fiatalok esténként. Hétfőn a
felsőbb éves gimnazisták, egyetemisták, mintegy harmincan, ked
den az egyetemisták és a felnőtt fiatalok, negyedszázan, szerdán
a kisebb gimnazisták, több mint harmincan, s folyik a plébániai
hitoktatás az óvodáskortól fölfelé minden korosztálynak.

Száz körül mozog a plébániai hitoktatásban.részt vevők száma,
megközelítőleg ennyi az iskolákban jelentkezöké. [ánosa Domo
kos szívesebben látja a plébánián a hittanosokat: a minden szem
pontból előnyös, meghitt plébániai hitoktatást az ellentmondások
kal terhes iskolai hitoktatás kedvéért nem szabad föladni. A kiala
kított hittanterem nyáron táborozási célokat szolgál, a közösségi
ház visszaigénylése pedig folyamatban van.

A fiatalok mellett a felnőttek bibliaórákon, rózsafüzér-ájtatossá
gon vehetnek részt, s alakul az Oltáregyesület. A közelben több
kórház is található, ám azok lelki ellátására az intézmények veze
tőitől nem kapott a plébánia felkérést.

A Szent László plébánia egyszemélyes. Jánosa Domokos ideje
szorosan beosztott, hiszen az "egyházi szolgáltatás" rengeteg el
foglaltsággal jár. A pasztorális munka és a "szolgáltatás" azonban
nem válik el egymástól, sokkal inkább áthatják egymást, termé
szetes egységet képezve. Ezért azután aligha helyénvaló a Sváb
hegyen a kérdés: Szolgáltató vagy pasztorális egyház-e a miénk?
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