
KAMARÁS ISTVÁN

Szabad lélekkel szolgálni
(egy középvárosi egyházközség)

Hogyan lehet egyhazkdzségbdl közösség?

Lesz-e, és ha lesz, hogyan és mikorra egyházközségbőlközösség?
Van-e esély erre egy olyan időszakban, amikor a templomba járók között is ritka

ság a közösségi ember?
Srervezés kérdése vagy a szeretet köré szervezádik?
Milyen szerepe van a megújhodó szervezetnek, milyen a megerősödő szeretetnek

a meggyöngülő és elidegenedett intézmény közösséggé oldódásában-erősödésében?

A korszerü intézménynek vagy inkább a lelkes rögtönzésnek van jövője az egy
házban?

Cyöngítői, ellenfelei, túléloi vagy pedig gerjesztői, bázisa i-e a kisközösségek az
egyházközségnek?

Milyen szerepet tölt be a pap a ma és a holnap egyházközségében?

Ilyen és hasonló kérdésekre keresünk választ sorozatunkban. Nem a mi legyen,
de nem is a mi van bemutatása a célunk. Tehát sem alapelveket, sem pontos tér
képet nem kívánunk adni, inkább csak jelzéseket, azt, hogy ilyen is van, innen is
meg lehet koreliteni a célt. Műfajunk nem .Lágia", de nem is "gráfia": az érzék
letes megjelenítés eszközeivel is élő szociografikus tudósítás.

"Püspökünk feloldotta városunkban a plébániák és a lelkészségek közötti határokat:
lelkipásztori ellátás szempontjából mindenki ahhoz a templomhoz tartozik, amelyhez
tartozónak érzi magát. A mi templomunkat a Mindenszentek tiszteletére szentelték.
Egyszer egyik hívem azt mondta: az ö számára ez az elhagyott Jézus temploma. Úgy
érezte, mintha Jézust hallaná felkiáltani minden értetlenségben, ellenségeskedésben,
viszályban. önzésben: »Istenern, Istenem, miért hagytál el engemk Minden munkám
arra irányul, hogy Urunk ne legyen elhagyatott. Mert az. Hiányzik a lelkekből, éle
tünkböl, kapcsolatainkból. gondoskodásunkból. Ha eggyé válunk vele, akkor megszü
nik az Ö elhagyatottsága és megszünik a mi elhagyatottságunk is."

*

Nyugat-dunántúli középváros peremén áll a kéttornyú templomocska. A kolostoré,
amelynek épülete fokozatosan kerül vissza a Mindenszentek lelkészség tulajdonába.
Fokozatosan foglalják el az egyházközség gyarapodó közösségei, a közeljövöben pe
dig, remélik, az egyházmegyei lelkigyakorlatok részvevői. A templomhoz vezetö két
tucatnyi lépcsöröl fiatal pár takarítja el a havat. Észrevesznek. "Jó helyen jár!", kö
szöntenek. Ketten a 16-25 évesek számára szervezett ifjúsági katekézis 120 fös tagsá
gából. A náluk fiatalabbak 320-an vannak. Ezek az adatok jobban jellemzik ennek a
lelkészségnek a muködését, mint a templomba járók, a megkereszteltek és az elsöál
dozók száma, hiszen a fél tucat közül ez a templom a legnehezebben megközelíthetö.
Így is vannak vagy hatszázan a vasárnapi miséken, jönnek a város legtávolabbi pont
jairól, sót még a környező falvakból is. Nemigen férnének el többen. Még szerencse,
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hogya száz férőhelyesoratóriumban is hallgatható, s a hamarosan muködó televíziós
közvetítés jóvoltából látható is lesz a mise a nagyobb ünnepeken. Gyónni a központ
ban lévő Szentkeresztbe járnak legszívesebben, körmenetre a Fóplébániára, ide vi
szont hittanra, katekézisre, közösségbe. ki minek hívja. Azért a szokásos számadatok
is árulkodnak egyről s másról. Itt tavaly háromszor annyi keresztelő és kétszer annyi
esküvő volt, mint temetés.

*

Másságok varázslatos egysége a templom: a barokké és a máé. A két szentélybeli fali
kárpit a barokk feszületre tereli a figyelmet - szemben modern szentségtartó fül
ke. A stációk több mint kétszáz évesek, miként a város, a rend és a pápa címerei is; a
gyóntatófülke előtti kép a ma nyelvén szólít meg, a házasságtörő asszony és Jézus
párbeszédével. A gyóntatófülkében térdeplő és szék: beszélgetni és kimondani. A fa
lán lévő feszület nélküli Keresztrefeszített egyszerre jelenti a szenvedö, a feltámadás
kor ujjongó és a bűnöst átölelő Jézust. A két évszázadot átívelő, vadonatúj, de korhű

hangzású orgona a kitűnő akusztikájú templommallemezfelvételekre ad lehetőséget.

Másképpen is jó akusztikájú ez a templom: nem enged kenetteljesen prédikálni,
hamis hangon mennydörögni. De enged világiak vezette litániát, Jenő-dalokat, népi
betlehemes játékot, irodalmi áhítatot. Nemcsak az áldoztatórács hiányzik (ez már
régen nem újdonság), hanem a hívek és a pap közé álló angyalszerü ministránsok is.
Pedig vannak szolgálók, sőt szolgáló közösségek, de tagjaik a hívek között ülnek, s
mintegy őket képviselve kelnek fel segédkezni, amikor szükséges. Mindezt meleg szí
nek ölelik körül: bamák, sárgásbarnák, okkerek. Minden szépen harmonizál, még a
pótszékek is tudják szólamukat.

*

A fogorvosi rendelő felvonóján egy mindenröl tájékozott hírhozó tudni véli, hogya
Mindenszentekben biztosan egy szekta muködik, ezért van ott akkora nyüzsgés. A fő

iskola tudományos szocializmus tanszékének adjunktusa "delejes embernek" nevezi
Sándor atyát. Negyedszázada dőlt el végleg, hogy pap lesz, s tíz éve plébánosa és
egyetlen papja aMindenszenteknek. Miseruhában, papi gallérral kombinált civilben
és tréningruhában látni. Mindegyikben férfias, energikus, határozott. Reverendában
és .Jieverendában" (saját nyelvi leleménye) nemigen látható. Szobája látványa elsőre

megtévesztö, aztán lassan észreveszi a látogató, hogy szép tárgyak, de nem mütárgyak
veszik körül, s a szoba megtalálja az egyensúlyt a plébániákon egyébként igen gya
kori múzeum és legénylakás, a fenséges és a hobós között. Hálófülkéjének színei, er
re külön is felhívja figyelmemet, a temploméra rímelnek. (A nyolcadikat, a pihenés
szentségét juttatja eszembe.)

Mint a hajdani mesterlegények, külföldön és belföldön tanulmányozta a "Hogyan
lesz az egyházközségből közösség?" társasjáték fogásait. Végigkóstolta a külőnbözö

lelkiségi és kisközösségi irányzatokat. Egyikhez sem csatlakozott, nem hozott haza
kész megoldásokat, még csak átültethető ötleteket sem, mondja, csak inspirációkat.
Legyen jó a színek és a tárgyak aránya, hangoztatja, de nemcsak a harmóniát élvezi,
hanem a kontrasztot is. "Itt másképpen kell hangszerelni, mint egy zeneműben. Ott
tökéletes hangszerekkel és zenészekkel számolhatunk, itt ahhoz kell segítenem az
enyéimet, hogy azt énekelhessék, amit ők énekelhetnek, ami őbelőlük kijöhet. Nem
könnyu átlátni egy ilyen plébániai partitúrát, a kereszteléstől a temetésig. Nemcsak
azt szeretném visszahallani, amit kigondoltam. hanem arra is szeretnék érzékennyé
válni, hogy meghalljam: hogyan reagálnak arra, amit csinálok. Könnyu mondani,
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hogy az ügy fontosabb, mint én, mert ha merev vagyok, ők is ilyenek lesznek az üggyel
szemben. A spártai önfegyelem, a mérnöki és a karmesteri pontosság itt kevés." Hogy mi
kell még, mert azt, úgy látszik, valóban nagyon fontosnak tartja, nem mondja ki.

*
Amíg Sándor atya az egykori kolostor kertjében a munkálkodni kész föld túró gé
pet eligazítja, s hazafuvarozza a használt heverőket, a leendő lelkigyakorlatozók fekvő

helyét, a lelkészség elmúlt évi hirdetéseit "hallgatom". Nemcsak "kemény" társadalmi
tény, hanem kommunikációs gesztus is a templomi hirdetés. Árulkodik a papról (a
fentről lefelé áramló információról) és a közösségröl is (arról, mire és milyen formában
kíváncsiak az erre illetékesek). Hirdettek itt is szentségimádást, ünnepi szertartásren
det, egyházmegyei ifjúsági lelkigyakorlatot. templombúcsút, ezüstmisét, de hirdettek
egyebet is, és a hirdetésekben olyan szavak, kifejezések, hangsúlyok bukkannak fel
(kurziválva másolom ide őket), amelyek egyéni vonásai ennek a közösségnek.

- A jövő vasárnap templomunk leendő orgonájára gyűjtünk.

- Nyugdíjas testvéreinknek ismét teadélutánt rendezünk az oratóriumban. Vetített
képes előadás lesz Don Bosco Szent János életéről.

- Városunk énekegyüttese, a Camerata Pannonia nagyböjti tartalmú műsora temp
lomunkban.

- Lélekváró áhítatot tart az ifjúság Pünkösdvasárnap délután.
- Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén a szentmise után szerenadot adunk a

Szúzanya tiszteletére.
- Kilencedet kezdünk, hogy az újévben mindent Isten akarata szerint tudjunk ten

ni. Mindenkit arra kérek, hogy valamilyen módon kapcsolódjék be. A sok lehetőség

közül néhány: ima, böjt, szentmise, szentáldozás, jócselekedet, önmegtagadás, ellen
ségszeretet gyakorlása.

- Minden hónap utolsó vasárnapján II órakor ifjúsági mise azok számára, akik ezt
igénylik. Alsó korhatár: IS év, a felső: amíg valaki fiatalnak érzi magát.

- A Patrona Gimnázium tanulói miseáldozat keretében. szeretnének találkozni a
Mindenszentek fiataljaival.

- A nagypénteki szertartás közben a Vivaldi Vonósnégyes Haydn Jézus hét szava a
keresztfán círnú művét adja elő. Miközben Jézus hét megszólalásáról elmélkedünk.

- Kérem az ifjúsági csoportokat az úrnapi körmenet oltárainak díszítésére.
- A jövő vasárnap négy megye rokkantjainak (mozgássérültjeinek) zarándoklata

lesz. Jelenkezzenek azok a hívek, akik gépkocsival rendelkeznek, s a rokkantak szál
lításában szívesen segítenek.

- A templom búcsúnapjára hétfő estig aki tud, hozzon margarétát.
- Magyarországon a hívek megszokták, hogy a szentmisék alatt gyónnak. Mindkét

szentség méltósága megérdemli a teljes részvételt. Január l-től hetente egyszer, min
den szombaton 3-S-ig lehet szentgyónást végezni. Az idősebbek kedvéért egyelőre a
vasárnapi misék előtt is lesz gyóntatás.

- Aki az ünnep előestéjén tartandó gyertyaszentelésen részt vesz, hozzon magával
papírgallérral ellátott gyertyát, hogy le ne csöpögjön.

- Minden használt ruhát, játékot, könyvet, bútort, háztartási gépet tovább tudunk
adni olyanoknak, akiknek nincs. Kaptunk már üzemképtelen televíziót, amit a Gelka
ingyen megjavított, s örömet szerenünk vele egy magányos öregnek.

- G. Holczke osztrák pszichológusnö magyar nyelven tart előadást az oratórium
ban: "A szülói ráhatások jelentőségea serdülőkorú gyermek életében".

- A nyugdíjasok háza élő s megholt híveikért szentmise lesz, amelyen a homilia
témája: Mit lehet csinálni az öregséggel?
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- A templomi berendezés elkészítésében közrernüködö iparművésszelmodern bú
torokhoz illő vallási szimbálumokat készíttettünk. Megtekinthetőkés megvásárolhatók
az oratóriumban.

- Válsághelyzetek a családban. Kovács István lelkész és gyermekorvos előadása.

- Az esztergomi ferences diákok Székely János Caligula círnü drámáját adják elő.

- Szentmártoni gyerekek karácsonyi játékot mutatnak be.
- Az orgona vasárnap délelőtt 10 óra körül érkezik. A teherautóról való lerakodás-

ban férfierő segítséget kérünk.

*

Egyes helyeken csak pénzt kérnek a papok, máshol virágot és szakmunkát is. A
Mindenszentek már ennyi mindent kérhet karitász ügyintézés és szaktanácsadás 
törődni valakivel, templomba elkísérni - varrás, ruhajavítás, takarítás, főzés - gyere
kekre vigyázni, hittanra elkísérni őket - orvosi és pszihológusi gyógyítómunka - fel
olvasás, asszisztálás - zenélés, éneklés, ének-betanítás - templomdíszítés, öltöztetés 
előimádkozás - kétkezi munka, csomagszállítás, vásárlás - tereprendezés - ügyelet
tartás - jogi és közgazdasági jellegű egyházközségi feladatok - grafika, barkácsolás,
dramaturgia, fotózás, diakészítés, reprodukciókészítés - fordítás, gépelés - teológiai
és kulturális figyelőszolgálatbanvaló részvétel: hazai és külföldi könyvek, folyóiratok,
filmek és színrnúvek figyelése - könyv, rnüvészeti album, lemez, videokazetta és dia
kép kölcsönzés - mindenféle ipari szakmunka - tervezés, rajzolás - hitoktatás - alkal
mi előadás bármilyen témában - oktatási segédanyag kölcsönzés - ifjúsági közösség
vezetés - közremüködés lelki napokon, összejöveteleken - kulturális, sport és tár
sasági programok - korrepetálás - kirándulás szervezés, túravezetés - óvónői felada
tok - szállásadás - nyaralókölcsönzés. Mekkora alaptökéje lehet annak, aki ennyit
tud, ennyit mer kérni? Feladatokban feltétlenül gazdagnak kell lennie.

*

Pap csak egy van, de Sándor atya "delejes ember" s ma már a delejezettek is dele
jeznek. A hitoktatás például csapatmunkában történik. A kezdők Sándor atyától ke
rülnek át a két hitoktatönöhöz. s hozzá kerülnek vissza a szentségek felvétele előtt.

Az elsőáldozásra készülőknek azonban már jó része haladó, hiszen hittanóvodát "vég
zett", A legkisebbekkel egy szakképzett óvónő vezette csoport foglalkozik, 16-19 éves
fiatalok, óvónöképzöt végzők és föiskolások, köztük egy "óvó bácsi" is. A két hitokta
tónőt (akik a test gyógyítóiból lettek a lélek pallérozóivá) minden hittanos csoport
ban két-két patrónus segíti, afféle tanársegédek. Ők fogadják a hittanra érkezőket, s
fő feladatuk az, hogy kötetlen beszélgetés keretében felszínre hozzák és levezessék a
gyerekekben felhalmozódó feszültségeket. Az egészen kicsik még koedukált csopor
tokat alkotnak, ezután, 15-16 éves korig külön vannak a fiúk és a lányok, s csak az if
júsági csoportokban találkoznak ismét. A bérmálkozás feltétele itt nem az életkor, ha
nem az érettség, az járulhat az ifjúvá avatás szentségéhez, aki bizonyítani tudja, hogy
komolyan éli a jézusi életet. A bérmálás után a hittancsoport fokozatosan közösséggé
válik, és már a hittanon kivüli programjaik is vannak. A közösségi életnek a legfőbb

színtere a lelkészség. A gyerekek és a fiatalok ide szoktak, ezt a félszáz pár otthoni ci
pő is bizonyítja, amelyeket tulajdonosaik a plébánia előszobájában tartanak. A töb
biek - akár egy múzeumban - posztópapucsot húznak. Pragmatikus oka van: otthon
vannak, vigyáznak rá.
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Van Sándor atyának egy-két jól bevált "trükkje". Itt az elsőáldozás nem nyár előtt,

hanem szeptemberben van, így aztán kevesebben tűnnek el utána. A lelki és életmód
beli "érettségihez" kötött bérmálás után, mint ahogy Sándor atya mondja: "ostorral
sem lehet elverni öket". Egy újabb "trükk": a jegyesoktatás itt nemcsak három alka
lom, hanem hosszabb tanfolyam, amelyen 5-10 jegyespár is részt vesz (köztük mindig
akad "beépített" kisközösségi jegyespár isl). Nem kell feltétlenül megvárni az esküvő

vei a végét, lehet folytatni a menyegzö után is. Egy sokadik "trükk": az ifjúsági cso
portok "közösségvezetőit"a 120 korosztálybéli szavazta meg, s választotta ki magának
a megszavazottak közül. "Szerencsére megegyezett a népakarat az enyémmel", jegyzi
meg Sándor atya. Hogy mennyiben Sándor atya fogásainak eredményeképpen, és
mennyiben az itteni "akusztikának" köszönhetoen, ezt nemigen lehet eldönteni, tény
azonban, hogy az ifjúság 2D-25%-a - ami rendkívül magas arány! - szakmunkástanuló
és szakmunkás. (Kérdés persze, előfordulnak-ea többi plébánián is.)

*

Az egyházközségi és egyben lelkipásztori tanács stílusosan tizenkét fő. Ez is egy
régi "trükk", de van ebben egy másik is: felerészben nők, ami - akár az átlaghívek,
akár a nyüzsgő hívek férfi-nő arányát nézzük - egészen normális lenne, mégis ritka
"apaszentegyházi" gyakorlatunkban. És egy harmadik "trükk": az egyháztanács (fog
lalkozásuk szerint kérnikus, gépészmérnök, szakmunkás-oktató, jogász, pénzügyi
szakember, főkönyvelő, hitoktató, kántor) tagjait a közösségek javasolták. Igazán
meggyőző példa ez az egymást feltételező és erősítő intézmény és közösség ősszjáté

kára, "Az emel fel másokat, aki szabad lélekkel szolgál", figyelmezteti Sándor atya a
frissen megalakult egyháztanácsot. Úgy látszik, sokan megfogadták tanácsát, hiszen a
Mindenszentek szeretet-szolgálata sokgyermekes családokat, magányos öregeket,
mozgássérülteket, veszélyeztetett gyerekeket gondoz, az egyházközségi adót begyúj
tök rászorulókra is vadásznak.

*

Ifjúsági és felnőtt közösségek képviselőivel (véletlenül éppen ők is tizenketten
vannak) beszélgetek. Van közöttük főiskolás diák és nyugdíjas mérnök, gyermekgon
dozási segélyen lévő múvészcttörténész és hitoktató, Jenő-dalokat éneklő ifjúsági
kórus vezetője és a hagyományos énekeket kísérö-vezetö egyházkántor.

- Mikor érezték; hogy egy kdzosscgge váló egyházközséghez tartoznak?
-Amikor hárman összefutottunk a vásárcsarnok előtt. Nagyon megörültünk egy-

másnak. Igaz, akkor még feleennyien voltunk közösségünkben. Most már húszan
vagyunk. Hiába mondja Sándor atya, hogya jó közösség jele a szívó hatás, mi eléggé
felhígultunk, nem vagyunk már olyan egységesek.

- Én mint egyházközségi bezsákmanyoló, vagyis egyházi adót szedő az első időben

eléggé kellemetlenül éreztem magam, amikor nyugdíjasokhoz csengettem be. Aztán
jöttek a meglepetések. Hadd adjak már vissza valamit, amikor annyi mindent kap
tam, mondta egy idős néni, és sorra mások is hasonlókat.

- Féléves közösség vagyunk, zömmel negyvenen-ötvenen felül. Alakuláskor még
alig ismertük egymást, s joggal számolhattunk az óvatossággal, visszafogottsággal.
Ezért aztán mindnyájunkat meglepett a kirobbanó őszinteség. Ez alig-alig magyaráz
ható lélektani aJapon.

- Előadtuk A kis herceg-et, Jenő-zenével és saját magunk kitalálta dramaturgiával.
Jól sikerült, de nem ettől volt igazi élmény, hanem a felkészülés jelentette, amikor
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együtt olvastuk és éltük át Saint-Exupéry könyvét. Amikor elkészültünk vele, már
nem produkciónak szántuk, hanem ajándéknak.

- Nekünk döbbenetes élményünk volt. Csoportunk egyik elszigetelödö férfitagja
egyszer csak megkérdezte, felolvashat-e valamit egy "ilyen helyen" egy Maugham
regényból. Biztattuk, tegye nyugodtan. Felolvasta. Aztán a nagy csendben csak ennyit
fűzött hozzá: Hiú ember vagyok.

- Ha valóban van, él a közösség, akkor bizonyára akad konfliktus is.
- Talán nem igazi konfliktus, de elmondom, mert engem foglalkoztat. Le kell

szögeznem, Sándor atya nem nőellenes. Mégsem szeretné, ha nő vezetné az igelitur
giát. Csak azért, mert így is nagyon sok van a rovásunkon, így is nagyon feltűnöek

vagyunk, mármint a Mindenszentek, akár állami, akár egyházi szemmel néznek
minket.

- Pontatlanok. fegyelmezetlenek vagyunk, s ami a legnagyobb baj, nem vagyunk
eléggé személyesek. Emiatt többször kiborulok.

- A férjem sokáig nem tudott megbarátkozni azzal, hogy túl hosszúak az összejöve
telek. Elsősorban azért, mert komoly dohányos. Elvárta volna tőlem, hogy majd én
képviselem az érdekeit. Sokat vitatkoztunk. Most már kezdi megérteni, hogy két
három óra alatt kétszer-háromszor többet kaphatunk, mint a számára elviselhető egy
óra alatt.

- A múltkor parázs vita tört ki körünkben. Aztán szúrós csend támadt. Végül valaki
bemondta, hogy fogadjuk már el egymás másságát.

- Én nem nagyon szeretem az afféle pengetos egyházi pop-zenét, ebben a hitemben
a zenei illetékesek is megtámogattak a pesti tanfolyamon. Sándor atya viszont azt
mondja, amíg ez kívánkozik ki a fiatalokból, nem szabad akadékoskodni.

- Sándor atya figyelmeztetett minket, hogy bizony fokozatosan le kell válnunk róla,
hiszen egyszer el is mehet innen, és azután is kell valaminek lenni. Ezt nagyon nehe
zen emésztettük meg, hiszen ma még úgyszólván az első, az örömtől röpködő idő

szakban vagyunk.

- Vágyak, utópiák?
- Egy egyházközségi kezekben lévő óvoda.
- Egy plébániai napközi veszélyeztetettgyerekeknek és fiataloknak.
- Lelkigyakorlat alkoholistáknak.
- Hogy az ökumené felgyorsuljon felső szinten, mert nálunk, a hívek körében már

egy csomó mindenen túljutottunk.
- Az igazi utópia: városunk plébániáinak egysége, hogy ne egymás ellen, hanem

egymásért szurkoljanak.

- Mint keresztények éreznek-e felelősséget városukért?
- Két taggal részt veszünk egy világi intézményen belüli városi öngyilkos-telefon-

szolgálatban. Tudják róluk, hogy hová tartoznak. Egyet kértek csak: ha nem feltétle
nül szükséges, ne essék szó vallásról.

- Jó a kapcsolatunk a szociálpolitikai osztállyai és a gyámhatósággal. Kölcsönösen
jelzéseket adunk.

- Néhány plébánia gyámságot vállalt három elárvult kisgyerek felett, hogy ne kell
jen állami gondozásba venni őket.

- A Lórántffy-magángyűjtemény bemutatásakor Sándor atya tartott elöadást a
képtárban a bibliai témájú képekről.

- Én magam is szívesen vállalnék előadássorozatot"A Biblia és a társművészetek"

címmel.
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- Egyházközségünk fiataljai a nyári munka keretében a kórházban segítettek.
- Egy kisközösségi tagunk ingyen korrepetálja matematikából a plébánia által fel-

fedezett veszélyeztetett gyerekeket.
- Ha megérzik, megtudják az állami és társadalmi szervek, hogy valakinek valami

vel több kell az anyagi támogatásnál, egyre gyakrabban szólnak nekünk.
- Személyünkben szaporíthatjuk a jeleket, a példákat.
- Azért azt se feledjük el, hogya lelkészség is a városhoz tartozik, hogy egyházköz-

ségi berkeken belül a városért is dolgozunk.

*

Egy triptichon, három ernlékképból: egyik oldalán a fiatalok szerkesztette pezsgő

lüktető faliújság a lelkészség folyosóján; másik oldalán egy hatalmas táblázat, amely
nek fejlécében a több tucatnyi tenni-lehetőség,függőleges rovataiban pedig a vállal
kozók nevei; középen pedig kéttornyú templomocska a hozzá felvivő behavazott lép
csővel és a havat takaritó két fiatallal, akik biztositják az érkezőt, hogy jó helyen jár.
És néhány kérdés, hogy az élmény értékelhetőés értelmezhető legyen: Hányan és kik
választanák ezt az egyházközség-közösséget, ha nem lenne fél tucat közül választha
tó? Kimondható-e, hogy a szeretet egyik létformája a szervezés? Nem lesz üvegház-e a
lelkészség épülete a felnövő közösségek számára? Vagy mégis éppen maga a paradi
csom, amely azonban könnyen elveszíthető? Felkerül-e egyszer a Mindenszentek lel
készség is a város kulturális térképére? Meddig tárulhat kapuja anélkül, hogy kihűl

ne felkinált melege?

PIERRE DE RüNSARD

Házat, kertet, szőlőt

Házat, kertet, szdlot mind itt kell hagyni már,
s kancsókat s kincseket, mit ötvös vés remekbe,
s dalolni úgy, ahogy, halálát énekelve,
Meander partjai felett a hattyú száll.

Vége. Orsórnon ím lepergett a fonál.
Éltem, költönevem hírét-fényét emelve.
Tollam a mennybe megy, jelként az égre kelve,
s hazug pompád, világ, kerülve messze jár.

Boldog, aki nem élt. Még boldogabb, ki vissza
tér már a semmibe; legboldogabb, ki tiszta
és új angyal leszen Krisztusnak oldalán,

romlásnak adva át testét, mely földi sár csak,
melyet a végzet és szerencse. sors dobálnak,
s testétol szabadon immár lélek csupán.

Szegzárdy-Csengery József fordítása
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