
ablaktáblákat . .. Elmentünk megnémi őket, csodálatosak voltak. Az egyik ab
lak Magyarországi Szent Erzsébetet ábrázolta, a másik Szalézi Szent Ferencet. 
Mégiscsak kűlonos - mondta Soleilka, mikor már hazafelé mentűnk -, hogy vé
letlenül éppen egy olyan ablakra akadtunk, amely Magvarorszúgi Szent Erzsébe
tet ábrázolja. .. És Szalézi Szent Ferencet - mormogtam elgondolkodva ...
Ezek után az események gyorsan követték egymást. Százszámra jelentkeztek az
alapítványhoz hozzájárulni akarók." Azóta már a világ egyik hangversenycent
ruma Senlis felújított temploma, mely annak a Liszt Ferencnek a zenéjet apolja
mindenekeldtt, akinek Szent Erzsébet legendája címu oratoriumát, a szerző ve
zenvletével, elosror éppen a Szalézi Szent Ferenc-templomban mutatták be.

Mindszent havának gondolatához tartozik a szentek: egyessége is. Mert az éld
és az elhunyt (azaz a másvilágon éld) hívek egy titokzatos kososséget alkotnak,
Jézus Krisziusban egymásért konyorognek, szolidaritást vállalnak. A küzdő egy
ház (akik a földön a hit harcát vívják), a szenvedo egyház (akik az idő és a tér
kategóriájából kikerülve egy tisztuló, tökéletesedést szolgálo folyamat részesei),
és a diadalmas egyház (a beteljesedést kiérdemeltek. a szentek) tagjai Krisztus
MisZtlkus testét együttesen formálják. A szelltek azzal, hogy magukra oltotték
Krisztust, a Krisztus-kovetés realitását igazolják. Azt, hogya mi talentumaink is
természetfölötti fényt kapnak, ha bele tudunk simuln i a nagy harmóniába, Isten
iidvozito tervébe. Személyes hivatásunkat kell megtalálnunk. személyes munká
val krisztusivá nemesítenünk, s akkor nekünk is megadatik a személyes betelje
sedés. S akkor tiszta, fényesen hangszerelt és diadalmas hang leszünk mi is az
lsten énekében.

Tarjányi Zoltán

BISZTRAY ÁDÁM

Közelebb vagyok

Közelebb vagyok hozzad,
egy Ido ota utra hallom szoluasod a sotetbol,
a lándzsas es lovas szent nvelven kialtva ertein
a sarkany agaskoda lorka mellol,
batvivasnak vege nem lehet.
Egy ido ola [elem
suket es tékozlo napiait volt eleteninek.
Magamnak hazudtam szelid patakokban csondet.
magvarázatokra és ktbuvokra volt stuksegein,
osszecsenditett, magas kelyhek re,
magam-talalta enek zajongott benneni.
mely lenvev hangod elfogta,
testverkedni hagyott ellensegetddel.
Kozelebb vagyok,
szuneteidben lélek es rend lak lk.
Figvelek.
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