
Hogyan lehet egyhúzkdzségbdl közösség?

KAMARÁS ISTVÁN

Templomépítők,utcaapostolok, klubtagok
(Egy főváros környéki nagyközség)

"Ha az Isten igéjének magva tövis közé hull, akkor ott el is hal, nem hozza meg a
termést. Még soha nem volt ez számomra ennyire nyilvánvaló, mint az elmúlt év lel
kipásztori munkájában. És rettenetes látni, hogy a gazt mesterségesen táplálják. A
nemzedékek váltásával egyre erőtlenebb a keresztény hagyomány. A kisgyerek, akit
ma úgy keresztelnek meg, hogy szüleit anagyszülők rábeszélték a keresztelőre, az
már alig kap hit szerinti nevelést. A tömegekben elerőtlenedika hit és az élet. És ezt
a folyamatot nem tudjuk megállítani itt sem. Úgy kell összeszednünk a hívő családok
és emberek maradványait, mint a régi templom drága faragott darabjait, hogy újra
felépítsük Isten egyházát. Másrészt az is igaz, hogy az egyházközség megfelelő irányí
tás mellett képes megújulni: egy kisebb létszámú, vitális és eleven közösségben. Ez a
mi reményünk." 1981 Szilveszterén írta ezt Erőss Pál plébános, a városnyi lakosságú
(22 ezres lélekszámú) Felsőújhely tízezer katolikusának egyetlen papja, a templom
építés megkezdése előtt, életének 48., papságának 25. évében.

*

Felsőújhely főpróbája egy Békés megyei tanyaközpont volt. Erőss Pál már-már el
kezdi főiskolai tanárságát, amikor hirtelen mégis ide helyezik. Többen már vissza
utasították ezt a helyet, ő viszont elhatározza, csak azért is jól fogja érezni magát. Fél
év múlva már úgy látja, hogy ez a legcsodálatosabb hely a világon, ahol a legigazabb
emberek élnek. Motorja sincsen, gyalog jár ki négy tanyasi iskolába. Kirándulásnak
fogja fel, s tanulásnak: figyeli a fákat és a madarakat. Aztán folytatja elődje igencsak
furcsa kezdeményezését: továbbépíti a "kultúrparkot" a plébániakertben. A ritka fák
és bokrok előtt tábla, rajta az egzotikus növények nevén kívül ismerősek is olvasha
tók: az egyházközség tagjaié, aki fájuk, bokrok gondozását elvállalták. Igen büszkék
lettek parkukra, vendégeiknek is rendre megmutatták. A haszonnövényekkel foglal
kozó parasztpolgárok a sajátjuknak tekintett arborétum után a modernizált temp
lombelsőt is elfogadták. "Velük együtt csináltam - meséli Erőss atya. - Nem játszot
tunk demokráciásdit. Kaptam egy remek tervet, eléjük tártam, beszélgettünk róla,
mindent megtettem, hogy a magukévá tehessék." Felépült a csodálatos összkomfor
tos plébánia is, de ekkor új feladatot kapott: Felsőújhelyt, ahol már 35 éve egy
kocsma-táncteremből kialakított helyiségben miséztek, ám közben a lakosság négy
szeresére nőtt a téeszesítés elől elmenekülő s Budapesten munkát vállaló, sok min
denre elszánt, vállalkozó típusú, új otthont építő emberekből.

*
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A templom és a beléje kapaszkodó plébánia kétségkívül a legjelentősebb épülete a
már városnyi léptékű Felsőújhelynek. "A mi templomunk", mutogatja vendégeinek
büszkén a tanácselnök asszony. Tornya mint győzelmet jelentő két ujj, menyezete
mint egy hatalmas madár védöszárnya, vonalai erőt és égre törő lendületet fejeznek
ki. Hármas sugárnyaláb vezet ki a templomból egészen a járdáig. s megállítja, becsá
bítja a járókelőket, legalábbis szembefordítja őket az oltár mögötti Szentlélek
tűznyalábbal. A belépör már Krisztus és Szent István országa fogadja. Az arany-tér
képen eleink, s őket is, minket is hív magához "gyertek!" mozdulattal a feltámadt, a
mennybemenö, a megdicsőülő Krisztus, a legfiatalosabb magyarországi krisztusok
egyike. A kerengőre és átriumra is emlékeztető előtér meghitt sarkaiban a régi temp
lom szobrai kaptak helyet, jelezve: nem semmiből, hanem a régiek hitéből nőtt ki az
új otthon.

*

A templom 22, il plébánia IS hónap alatt épült fel. Időközben az engedélyek is meg
lettek. A költségek felét saját eröböl, tizedét nyugati katolikus testvérek segítségével,
a többi részét püspöki és egyházlnegyei segítséggel teremtik elő. A felszentelésre fel
kért püspök a fejét csóválva ült be kocsijába, de a plébános megnyugtatja: a gyep ta
lán még nem zöldül ki, de a templom készen lesz Szent István szentté avatásának
900. évfordulójára. .Nem egészen így történt. Az építkezés a régi templom lebontásá
val kezdödött, pontosabban .egy ezt megelőző pannonhalmi kirdndulással: a védő

szent segítségét kémi a nagy vállalkozáshoz. Egy utolsó mise után fél nap alatt lebon
tották a templomot, délután már a himnuszt énekelték az építők. Ekkor még csak a
felújításhoz volt engedélyük, de a j4rásitanácselnök is segített 956-an vettek részt az
építkezésén.B mlllíö forint értékű, 79000 munkaórát teljesitve.

*

Lenge gyűjtenivalója a krónikásnak, de a néprajzosnak is, mert már legendák
keringének a templomépítésröl, A számok és az adatok azonban most még eléggé
pontosak:

- Mi nagymamák va~ hetvenen százezer téglát tisztitottunk meg.
- Nágyon profi módon ment minden, a nagy betonozás négy keverevet
- Minket, vagyis a Rózsafüzér társulatot rendelt ki a plébános atya balesetelhárítási

csoportnak; imádkozni, hogy ne legyen baleset Jól imádkoztunk, mert még szögbe
sem lépett senki, pedig sokszor csak hajszál híján múlott a nagy baj. Bizony tucatszor
is visszaesett a toronyból a betonnal teli vödör.

- Csúsztak a piktorok, így csak éjfélkor kezdhettünk állványt bontani, de ott ma
radt 19 fiú és 3 lány, és fél hatkor már kezdhettek a kőfaragók.

- Gyerekkorom óta itt lakom Felsőújhelyen, de az egész idő alatt nem ismertem
meg annyi embert, mint ezen az építkezésen.

- Jó volt itt dolgozni, mert állandóan remek hangulat volt. Nem elsősorban a sör
től, pedig az is volt, amennyit akartunk. Mindössze ketten voltak, akitől emiatt meg
kellett válnunk. Inkább attól, hogya plébános atya mindenütt ott volt, de nem diri
gált. Nem is kellett, mert egy idő után önmúködöen ment minden. Megfogta volna ő

is a lapátot, mert nagyerős ember, de fontosabb volt, hogy mindenkihez, kivétel nél
kül mindenkihez legyen egy-két szava. Minden alkalommal minden érkezővel kezet
fogott. Voltak aztán nagy mőkamesterek, tréfacsinálók, meg olyanok is, akiket cuk
kolni lehetett anélkül, hogy megbántódtak volna.
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-:-. Ételt-italt, kávét, süteményt, gyümölcsöt kínálni, ez volt a feladatunk. Amikor elő

ször megjelentünk farmernadrágban és trikóban, Pál atya hazazavart bennünket.
"Lányokat akarok látni", mondta. Ki kellett öltöznünk, mintha ünnep lenne. Nem
lehetett azt mondani: "Hé, ki kér feketét", hanem mindenkit a nevén kellett szólítani,
mindenkihez személyesen kellett odafordulni, megkérdezni, hány cukorral kéri. Szó
val még egy illemtanfolyamot is végeztünk az építkezés alatt.

--A legnagyobb munka közben megjelent a tanácselnök asszony, kicsípve, mintha
csak a tiszteletünkre öltözött volna ki, és elismerően nyilatkozott munkánkról. Az
tán kiderült a turpisság: a plébános atya szervezte meg ezt is. De azért szívesen csi
nálta az elnökasszony, s vissza is kapta kamatostul, mert a községi könyvtár építé
sén is ott volt az egész templomépítőcsapat, és ott is kivágtuk a rezet.

*

"Az egyik délután beállított egy öreg néni két ötliteres demizson borral: hozta az
építőknek. Van még más is, teszi hozzá és a kezembe nyom 5000 forintot, azt is a
templomra. Jelzi, hogy még mindig van valami, s ünnepélyesen kibugyolál kendőjé

ből egy kömüveskalapácsot, megboldogult férjéét: szeretné, ha templomépítőkezébe
kerülne. A vasárnapi miséken aztán rendre felelevenítettem ezeket a könnyeztető és
kacagtató történeteket, az anekdotákat, a humoros kiszólásokat és az emlékezetes
pillanatokat. Sosem kunyeráltam pénzt, csak éppen felsoroltam a beérkező adomá
nyokat, igaz, név nélkül. Többen akadtak, akik több mint 50 OOO forint értékű munka
órát végeztek. Módomban állott, hogy néhányuknak 10-20 OOO forintot juttassak.
Egyikük azzal utasította vissza, hogy négy évvel ezelőtt üzemi balesetet szenvedett, és
felgyógyulása után éppen nálunk sikerült először végigdolgoznia egy éjszakai műsza
kot, ez pedig neki elég nagy ajándék. Augusztus 19-én már valóban csak a gyep hiány
zott. Ez is meglett, mert az utolsó pillanatokban ládástul helyezték el kertészkedő

híveim a fólia alatt nevelt gyepet, és még ráadásul 300 tő begóniát is."

*

-- Itt a keresztelők nem egyenként vannak, és nem sutyiban, hanem minden hónap
első vasárnapján, amikor tíz-tizenöt gyerekre is sor kerülhet. Ez pedig azzal jár,
hogy vagy száz olyan ember is bejön ilyenkor a templomba, aki még keresztet vetni
sem tud. Zengő-bongóés telis-tele templomot látnak, s csudálkoznak nagyot.

--A házasság szentsége ebben a templomban vidám szentség. Egy hétgyermekes
család egyik lányának esküvőjén Pál atya az egész népség előtt megkérdezte, mikor
lesz a következő.

-- Évente 120 temetés van itt, ami legkevesebb 6000 embert jelent, aki a plébános
atyát hallgatja. Ilyenkor az atya kifelé is beszél, nem szemtelenül, de nagyon maga
biztosan. Lehetetlen nem gondolni saját halálunkra, jegyzi meg, aztán megkérdezni,
hogy eljegyezzük-e magunkat a kétségbeeséssel, és meg is válaszolja Adyt idézve,
hogy "lehetetlen, hogy gazdátlan az élet".

-- Finoman neveli, tanítja az alkalmi előfordulókat. Megjegyzi, hogy az a zsoltár,
amelyet a halottért imádkoznak, van vagy 300 éves, és közkincse az emberiségnek. A
Miatyánkról meg, hogy minden valamirevaló magyar ember ismeri.
-- Lehet, hogy kikapott érte az elöljáróitól, de mi jól vettük, hogy előbb volt az első

áldozás, és csak utána, vagyis az örömteli lakoma után a gyónás, ahogy ez a modern
lélektannak is megfelel.
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- Ebben a templomban mindenki megfér a másikkal. Mi lenn énekeljük a "Boldog
asszony, anyánk"-at, úgy, ahogy szoktuk, fenn a kórus meg hozzáénekel művészi szó
lamokat, amelyeket a karnagy úr irt.

- Ilyeneket mond az atya, hogy ha valaki hegesztőként vagy mérnökként szolgál, az
is üdvös cselekedetet végez, ami nekem speciel nagyon jólesett.

- Nem azért ízleljük meg az életet, hogy örökre elveszítsük, mondja, mert neki a te
metőben is van számunkra egy jó híre.

*

"Bármennyire is rámenős és határozott vagyok, meg kellett tanulnorn, hogy pap
nak lenni annyit is jelenthet, hogy hóesésben söpröm a járdát. De akár egy odanyúj
tott pohár bor is mozgást eredményezhet a lélekben."

*

A templomépítőkből épült fel az egyházközség. Belőlük kerültek ki az utcaaposto
lok, a Rózsafüzér társulat, az énekkar és az egyháztanács. A plébános megelőlegezvea
vágyott jövőt - közösségeknek nevezi őket. A Rózsafüzér társulatot imádkozó és mun
kálkodó közösségnek. Akkor tesznek majd nagy lépést a közősség felé, ha majd ők is
otthonra találnak a plébánia-épületben lévő öregek klubjában, amely most még a
Pipázó nevet viseli, de teázó és pletykázó is lehet majd belőle.

Az utcaapostolok "egyfelől egyházi adót szednek, másfelől törődnek a hívekkel",
Parancsba kapták, hogy első alkalommal "Dicsértessék!" helyett "Jó napot" -tal kö
szönjenek. 1300 család fizet egyházi adót.

Az egyháztanács 35 fös, ebből tízen nők ("így van kiegyensúlyozva a két nem", ma
gyarázza hamiskás mosollyal Erőss atya), a legfiatalabb 23, a legidősebb 73 éves, tag
jai zömmel kétkezi munkások, de mérnök, statisztikus és pénzügyes is akad közöttük.
Két feltétele volt a tagságnak: a templomba járás és a "munka höse" cím megszerzése
az építkezésen. Az énekkar zömmel fiatalokból áll. A felvételi feltétel csupán az volt,
hogy szeressen énekelni. Az ország egyik legkiválóbb karnagya (aki lelkileg is össze
tartja őket) olyan kórust faragott belőlük, amelyik Bárdos Lajos elismerését is ki
vívta.

Van egy "club" feliratú szoba is a plébánia-épületben, ez az ifjúságé: párnák, szö
nyegek, faliújság és két gitár érzékeltetik rendeltetését. 40 fös a társaság, egy-egy
összejöveteire átlagosan negyedszázan jönnek el. a farsangi bulira sokkal többen.
(Ilyenkor a garázs is rendelkezésre áll, mint alkalmi táncterem.) Pál atya nem lóg a
nyakukon, "nélkülem csinálják, de tudok róluk", mondja. Amit nélküle csinálnak,
abba beleértendőa katekézis is.

Van itt még olyasmi is, ami más plébániákon nemigen fordul elő. Elöszőr is ingye
nes német nyelvtanjolyam, két csoportban, nem csupán a berken belüliek, hanem bár
ki számára, s járnak "kívülről" is. Hamarosan angol nyelvtanfolyam is indul. "Egy
olyan fiatal vállalkozott rá - ugyancsak ingyen -, aki fantáziát lát benne,"

Éppen ottjártamkor költözött a plébánia nagy termébe a felsőújhelyi állami községi
könyvtár fiókkönyvtára, amelynek kezelését az egyházközség ifjúsága vállalta. Akad
köztük könyvtárhoz értő is. A polcokon e hazában még sehol sem tapasztalható har
móniában a kitűnően összeválogatott "állami" könyvanyag és a hazai egyházi kiadók
könyvei.
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A nemrégen befejezödö építkezés miatt átmenetileg szünetelt a Pilinszky Jánosról
elnevezett szavalókör. 15 fiatal volt benne: köztük általános iskolás és amatőr festő

művész. Az egyik előző állomáshelyén már 102 szereplös misztériumjátékot író és
rendező plébános adta az "alapozást", de ahogy ő mondja, "elsősorban egymástól
tanultak", Műsoraik érdekessége, hogy egy-egy mű többféle változatban, többféle ér
telmezésben is elhangzott.

*

"Papjaink, hogy helytálljanak ebben a válságos helyzetben, többféle stratégiával
próbálkoznak. Napóleonival azok, akik azt hiszik, hogy az egyház sikere a szervezésen
múlík, akik meg vannak győződve arról, hogy mindenkinek be tudják adni a mattot.
Van aztán a kutuzovi: tudni módszeresen visszavonulni, s a döntő pillanatban győzni.

Van végül a prófétai, aki egyedül is el meri magát kiáltani, hogy jöjjetek. Sok Napó
leonból és Kutozovból lett - hála Istennek - saját hazájában is próféta. Én is kipró
báltammindhármat. A helyi vezetőkkel való kapcsolatomban is. Azt vallottam: plébá
nos vagyok, tehát beköszöntök mindenhová. Előző helyemen mindenholleviziteltem,
de a legfelsőbb helyekről nem kaptam vissza a látogatást. Megjegyeztem egy-két hír
vivőnek, úgy látszik, félnek tőlem. Egy hét múlva már ott voltak mind. A vb-titkár
engem tartott legalkalmasabbnak, hogy elpanaszolja: atomjaira hull szét a társada
lom, s megemlítette egy értelmiségi klub tervét. Meg nem tervezhettern, csak szurkol
hattam neki, de azóta se lett semmi belőle. A pedagógusokkal egy névnapon csende
sen megkötöttem az alkut: bejelenthetik, hogy győztek, mert kisöpörték az iskolából
a hittant, a pap visszahúzódott a plébániára. A gesztust azonban viszonozták: rend
szeresen programokat szerveztek a hittanok idején. Ugyanazok, akikkel együtt név
napoztam. Itt aztán már nem mentem el mindenkihez. Úgy gondoltam, igaza van Le
ninnek, kihagyhatom a gyáva és megalkuvó értelmiséget. A vezetőkhöz azonban el
mentem. Azóta az elnökasszony évente összehív minket, papokat, és ilyenkor jelen
van a párttitkár és a népfront képviselője is. Párttitkárunkkal is kikezdtem, méghozzá
eléggé rámenősen: ha vallása nem tiltja, tegeződjünk, javasoltam. Belement, s eljött a
plébániára is, öt órán át beszélgettünk. Amikor a politikai főiskolára járt, volt egy
bátor húzása: elhozta hozzám látogatóba öt osztálytársát, volt köztük magas rangú
katonatiszt és egyházpolitikus is. Negyedórára jöttek, ötnegyed órát maradtak, majd
azt mondták, felért egy szemináriummal. Van egy álmom: itt, a mi tanácstermünkben
ülésezzen egyszer a községi tanács."

*

Amikor SO százalék alá csökkent Felsőújhelyen a hittanosok száma, és így kisebb
ségbe kerültek, a plébános úgy határozott: itt is visszavonul. Erre más oka is volt.
Bármennyire is jó volt a kapcsolata a helyi vezetökkel. akadt egy magabiztos pedagó
gus, aki még a nyolcvanas évek közepén is riogatta a hittanra jelentkező szülőket.

Most már a plébánia öt helyiségében folyik vasárnaponként a hitoktatás. Szombaton
hitoktatói megbeszélés van a kezdő, középhaladó és szakképzett hitoktatók részvéte
lével. .Felpumpalom önbízalrnukat", magyarázza a plébános, aki a legfontosabb hit
oktatói erényeknek azt tartja, hogy alkalmasak legyenek a kommunikációra, szeres
sék azt, amit csinálnak, megszólaltassák a gyerekeket. Tagja a hitoktató csapatnak a
teológus-diplomával rendelkező kántor, a teológiára járó kántor-lány, egy háromgye
rekes magyar-matematika szakos tanárnő, egy képesítés nélküli tanító, egy kertészeti
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főiskolát végzett lány és a nagyközség labdarúgócsapatának egyik erőssége. Az ifjúsá
gisok "önkiszolgálók". Komolyan csinálják, olykor éppen arra kell figyelmeztetni
őket, hogy lazítsanak, szórakozzanak is. A diák-misén l20-an vannak. Előtte van a hit
tan, és a mise előtt még van idő egy kis "ugrabugrára" is. Amíg iskolai hittan volt, sok
hittanost hiába vártak a vasárnapi misére.

*

"A keresztény gondolkodás nem kör, hanem ellipszis. Két gyűjtőpontja van, s min
den eretnekség abból adódik, ha valamelyik - akár pietista, akár racionalista - irány
ban elhajlunk, ha kicsúszunk az erőtérből. Karnagyom a múltkor vitát provokált:
hogyan beszéljünk a gyerekeknek mennyei atyáról, ha sokuknak nincsen normális
apa-képe. Én szerintem éppen ezért lehet és kell, mert ki vannak éhezve rá. Az ateiz
mus légüres tere is csak felfokozza az Isten-éhséget. Aztán minél jobban birtoklom a
létet, annál inkább növekedik Istenhez tartozásom erőssége. Éppen, amikor az em
ber elfogyna Istenben, akkor épül fel önmagában, és személyiségének egyetlen értel
me az lesz, hogy Istené legyen. Amikor elkészült a templom, barátaim aggódtak, hogy
belefáradtunk, a plébánia már nem fog menni, de még az óriási betonozás is remekül
ment. Ott volt minden időben: a keverők, a száz mázsa cement, a 100 üveg sör (egy
házaspár ajándéka), 120 szendvics (a kocsmáros ajándéka), 3 tepsi pite, két láda
alma, 13 rúd mákos kalács."

*

1300 család fizet egyházi adót, 956-an vettek részt az építkezésen, 400-an vesznek
részt a vasárnapi miséken. Felépíteni, mert heroikus feladatra vállalkoztak, könnyebb
volt, mint belakni lesz. Igaz lehet: az embert alaposan megpróbáló feladat elvégzőjét

a szemség felé sodorhatja. De el is hitetheti vele: ez volt neki való feladat. Elkötelez
vagy felment a csúcs-teljesítmény? Akad-e majd a békeidőben is harci feladat? Hány
szálam kapcsolódhat még bele a hagyományos Mária-énekbe? Mikor kell elhatároz
nia magát a kétkeziekre támaszkodó pásztornak, hogy utánamegy az elbitangolt ér
telmiségieknek is? Mennyire fog majd hiányozni a prófétának Napóleon és Kutozov?
A templom lábazata gyönyörű erezetú tölgyfa-borítás. Ilyen-olyan ördögpofákat, de
tekintetét égre emelő szakállas Szent Istvánt is felfedez bennük papja. Felhívjuk rá
juk híveik figyeimét is. Látnak-e majd elegen elegendő fantáziát építményükben?
Megszenteládnek-e a felsőújhelyi apokrifek? Lesz-e elég kö!csönzője az innen kínált ér
tékeknek?
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