
SZÉLL MARGTT

A plébániai közösség lelki megújulása
"Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön rnun
kasokat aratásába" - olvashatjuk az evangéliumban (Mt 9,37). Valóban, egyre
többen jönnek az egyházközségekbe. hogy személyes megajánlásukkal segítsek
Isten ügyét. "Örülnöm kellene -, mondta minap egy protestáns Ielkésznő -,
de gyakran félni kezdek. Azt várják tőlünk, hogy az élet igazi értékeit, az Istent
sugározzuk. Ezek a keresők közvetlen közehről, míntegv nagyító alatt azonbari
nemcsak buzgóságunkat, hanem gyarlóságaiokat is meglátják - amelyek külde
tésünk hitelességét gyengíthetik. És ilyenkor csalódhatnak. elfordulhatnak tő

lünk." - Az öröm és a reménység, a szorongás és a félelem nemcsak VI. Pál
lelkét járta át, amikor az egyház megújulását kereste, hanem mínden helyí egy
házi közösség vezetőjét és tagját is. De ne féljünk, inkább kövessük Szerit Pál
buzdítását: "Annyira közel álltok szívünkhöz, hogy nemcsak Isten evangéliumát,
hanem életünket is meg akarjuk osztaní veletek!" (1 Tesz 2,8). Az evangelizációs
lelkület feltételezi, hogy az evangélium hirdetője testvérileg szel'eti azokat, akik
hez elviszi üzenetet - írja az Eva1l{Jelii Nuntiandi· kezdetű apostoli buzdítás (79),
Majd így folytatja: "A szeretetmek a jele, hogy tekintettel vagyunk az evangeli
záltak, a rmmkatársak befogadóképességére, ezért nem szabad őket erőn felül
megterhelni. Tekintettel vagyunk jóhiszeműségűkre, és egyéni meggyőződésükre.

ezért nem törhetjük le őket - főleg ha még gyengék a hitben."

Az evangelizáció megújulásában a lelkipásztor úgy tekintse saját magát és
híveit, rnínt egyszerű embereket. Jóra törekvő, lelkes, de szándékaitól könnyen
eltéríthető, fáradékony, hétköznapi embereket. Ilyen káindulásból fontoljuk meg
az emben érintkezÉs néhány álrtalários törvényszerűségét.

Először riéhány szót arról, milyen közösséget alakitsunk magunk körül? Kik
legyenek a munkatársak? - Hát, aMik jönnek! - hallhatjuk a választ. De a
vezető, a Ielkepásztor, vagy bárki, aki valami hatáskört kapott az egyházközség
ben., már kezdettől fogva~.akaratlaI1lUl is szelektál egyéniségével, viselkedésmód
jával, szavaival. Alapelvünk. hogy a legfőbb vezetőnk Krisztus! Öt látjuk a veze
tőben, és a vezetettben. A kibontandó Krisztus-képet sokszor azonban nagyon
is gyarló, nehéz emberek hordozzák. Ne engedje ezért magát senki se mértéken
felül tíszteltetní, - de ne is utasítsorr vissza senkit az isteni meghívástól. A
helyzet bölcs megítélése nagy tárgyilagosságót kíván, Egy meglevő közösséget jól
tudjuk, nehezebb megújítani. mint új helyen újat teremteni.

A képviselőtestűleti formát ma rgYaJkodatila,g megmerevítették. Rendszerint a "ki
érdemesültek" tíszteletbelt, szertaa-tásos gyülekezete, rnelvnek tagjai sokszor önkényes
szabályokat forrnálnak, vagy éppen OSIaJk leszámolják a pénzt, aláírják a belégeket és
'a könyvelési. Számukra az egyház főleg a templomépületet jelenti, amit gondozni és
Ielújítaní kelL Ide kívánkoznak X. Léon-DufournaJk szavaí : "A templom volt az
izraeliták legnagyobb alkotása, Építettek: egy kőtemplomot, hogy lakóhelyet ad
janak az Istennek. Ez a szenilélet egyrészt igaz, másrészt téves. Igaz, hogy Isten
szeret az emberek között lakni, mert ő a. Szerétet - de nem hagyja magát
kőtemplomba zárni. Jézus pedig a saját testéről mondta, hogy templom (vö, Jn
2,19), - és mi mindnyájan Krisztus teste vagyunk A kőtemplom tehát csak a
húsból való, az élő templom, az üdvösségre váró ember szolgálatában nyer ér
telmet (vö. 1 Pi 2,4k)," Isten népét szolgáló rnunkaközösséget kell - tehát kialakí
tanunk, Eit a megújult közösséget aztán nevezhetjük akár képviselőtestületnek.

akár team-plébániának, mert a belső erő életképessé teszi a külső formát.

Kisebb helyeken a lelkipásztor rendszerint olyan munkatársakat keres (nem
csupán alkalmazottakatt), akik .zníndenhez értenek". Nagy érték az olyan sze
mély, aki jól vezeti a háztartást. amellett sekrestyes. kantorizál. egyházi hozzá
járulast szed, benéz a betegekhez és apostolkodik. Az ilyen míndenhez értő "ked
ves nővérekr-et azonban már egyre nehezebb találni. Nem is lehet engedni,
hogy egy vagy két ember ennyi mindent vállaljon magára, mert hamarosan bele
fásul, kiüresedik, túlérzékeny lesz, vagy éppen belebetegszik.
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Ma a team-lJlébániáké a jövő - ezt Iá.tjuk a környező országok egyházmegyéi
ben (Ausztria, Svájc, Németország), A team olyan szakma szeríntí munkacsoport,
ahol a bérezett es önkéntes munkatúrsak együtt dolgoznak. (A tudománvos ku
tatásban, a gazdasági és orVOISi területeken is ma már ezzel a csoport-metodiká
val dolgoznak.) - Kik legyenek a team-ben? Mímdazok, akik Isten élő temolomát;
a híveket Dulami módon szolgálni akarják Akik a családi élet, a hívatás vá
lasztás kérdéseiben segítenek; akik a testi és lelki betegeknek az egyház felfogá
sa szerint tudnak szaktanácsot adni. Vonjuk be az orvost, a gondozót, az ápoló
nőt, a pszichológust, Szükségesek a nevelők, a képzett családanyák. akik szóval
és tettel támogatják a gyermekeseket. vagy éppen erősítik azt, 3Iki a gyermekét
visszautasítaná. Szükseg van a magányosokra. az idősekre; a fiatalokra, akik tá
mogatják a tehetetlen, az otthonába zárt beteget vagy öreget, helyettesíteni tud
Ják a GYES-en levő kísmamát, hogy kilépjen zártságából. templomba, háltJbeli
továbbképzésre - vagy akár csak a boltba is - elmehessen. A nők és a leányok
ne csak templomszolgátatot - takarítás t, díszítést - végezzenek, hanem mentesít
sék a szentmísék alatt a szülőket, és ezalatt a kisgyermekeket külön helvíség
ben összegyűjtve foglalkozhatnak velük. Fontos, hogy a közösségben legyen egy
keresztény rnódon tanácsot adó ügyvéd is, és ugyancsak nélkülözhetetlenek a tech
nikai dolgokjhoz értők, az adminisztrációi elvégzé munkatársak, Legyen olyan
is, a'ki megtelelő tapasztalattal és lélektaní ismerettel előkészíti az egyháznak
szánt felajánlások beszedőH, hiszen ők képviselik az egyházat azok előtt, akik
még távol vannak, de anyagi áldozatukkal már kimutatják jóakaratukat az egy
ház iránt. Az egyházközségi munkacsoport tehát egyrészt befelé dolgozik: a tagok
ren ds zr-res k:C,p21ést kapnak. hogv a közősség a több vallási és szakkérdések
ben egyetértsen. A plébánia területén pedig sajátos Ielkészültségük és beosztásuk
szerint végeznek szelgálatot.

Mivel az ilyen együttes hatványozottan sikeresebb munkát végez, mínt az
egyes személyek. külön-kűlön, fontos az egyházközség harmóniája és jó közérzete.
Tudjuk, hogy minden ember jobb, teljesebb képet alkot önmagáról, mint a tény
leges éníe. De mínt József Attala mondja: "...hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban mcshatod meg arcodat...", az ember "ideális énjét" úgy tudja
megvalósitaní. hogy ha az "őt jobban megillető társakat" keresi. Igy leli meg
a maga "vonatkozási csoportját", ahol mindinkább reméli kibontakozását. A ke
resztény ember eszménye: jézJus Krísztus. Az ő képmásait keresi az egyházköz
ségben, ezért magasabb mércével méri vezetőit is, társait is. Aki megtalálta azt,
amit keresett. júl beilleszkediik, könnyebben elismeri saját hibáját. jobban el
viseli a kudarcot, és megtalálja a helyes hangot is társaival szemben. Kurt Lewin,
a csoportdinamika nagy mestere, amikor leírja a jó együttes jellernzőit, ezt
hangsúlyozza: "Minden a vezetőn múlik!" Ezért értékeljük most mí is a vezetőt,

mégpedig három szempontból. Jellemezzük mint mode lU, azután a főbb ve.zetói
típusokat és végül a Dezetési módszereket.

A nemrégiben elhunyt neves szocíológus, Herbert Mar·cuse úgy látja. hogy a
technika gyors fejlődésében a mai ember nem annyira értelemszer'Úen, hanem
utánzással alxalrnazkodík kömvezetéhez, társadalmához. Ettől a batástól az
egyháziak, a keresztények sem rnentesek. Az ernber belső tudatának kíalakításá
hoz szükséges a helyes önértékelés, amit csak a másikhoz hasonultan. a közösség
elismerése révén alakíthat ~. A lelki élethez, az : Isten népe munkájához is
utánozható modellre, példaképre van szükség.

ll. János Pál pápa a ..Novo íneípíente" kezdetű, .papokhoz irt apOOtoli leve
lében kiemeli a helyes azonosulás fontooságát. Példaként felsorolja PáJti Szent
Vincét, Avilai Szent Terézt, Don BOIScót, Maxírnídían Kolbét, aJkik koruk gyerme
keiként élték az evangélíumot, és egyéníségük mégis eredeti válasz volt a ke
resztény életszentségre <!lS buzgóságra. ..A fid életünkben és papi működésünkben

sincs más szabály a világhoz való alkalmazkodásra!" - mondía a pápa. A he
lyes alkarmazkodáshoz pedilg megrelelő modellre, példaképre van srmkség.
Az elsődleges modell a vezető. Ha a kereső a vezetőt hiteles modellnek· ta
lálja,a:kkor a/. együttműködés gyorsabb és jobb, mert nemcsak a szükséges te
vékenységet sajátítja el tőle, hanem értékeit is magáévá teszi, inteIiorizáJlja, míg
nem saját belső magatartásává válik. Persze ez a ben..~ővé tevés nem megy olyan
könnyen. Van,akti intelligencía hiányában, vagy kellő lelJki megalapozottság nél
kül nem érti. a lényeget. Puszta utánzással teszi em vagy azt, csupán a jutalom
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vagy a dicséret ellenében. Ha ez elmarad. sikertelenséget, kudarcot érez, és
könnyen a vezető ellen fordul. A modell sem mutatía míndíg azt. amit hirdet,
és ezért bizony csalódást kelthet. A vezetőnek ezért realitásra kell szoktatnía
önmagát és munkatársaít. Az ember nem lehet míndíg felemelő. az erények
gyűjteménye. A világiak közüJ sokan hősies fokban kívánják meg az egyháziak
tól éppen azt az erényt, ami őbelőlük hiányzik. Megbotránkozásukkal a maguk
javítanivalóiról terelik el a figyelmet. A vezetőnek viszont egyik gyakori nehéz
sége, hogy nem merí beismerni: a hatni-tudás és hozzáértés ritkán jár együtt.
A kettő együttesét nevezi' Weber vezetői kaTÍzmának. Társadalomlélektani szem
pontból akár az egyik. akár a másik hiányzik valakiben, önnevelésset és tanu
lássál jól pótolható. Ez ála a keresztény értelemben vett karizmára is: a Szent
lélek nem csupán eredeti adoctségaínkat, hanem tudatos törekvéseinket is gvü
mölcsözővé teSZi,ami~ a .Galaltátkhoz irt levél 5. fejezetében olvashatjuk Ta
nulni kell tehát mindazt, amit a mai tudomány hozzáad a lelki élethez.

Merril Jackson II vezetői alaptípusokat a primitív társadalmakban vizsgálta,
ott, ahol még nem olyan bonyolultak a kÖ1JÖSSégji szerepek. A testi és lelki bajok
orvoslöí közott négy típust különböztetett meg. Itt csak kettőt emelünk ki: a
sámán típust, aki a hatni-tudást hordozza és a papi típust. akd inkább a hozzá
értést képviseli. A sámán típust köznapi szóhasználattal karizmatikus egyéniség
nek is mondhatjuk, aki személyes adottságaíval hat az emberekre. Ha az iBető

igazán tehetséges és elkötelezet<ten végzi munkáját, ,gyors és Látható eredményeket
ér el. Könnyen összetéveszthető azonban az önmagát felértékelő. hatalomra törő

vezetővel, Sajnos, csak működésük folyamán tudjuk megkülönböztetni öket. Az
~gaZJi "sámánt" CSIaIk a hivatása érde!kJ1i. Ha az evanzéííum hirdetésére szánta
magát, energiát, nem kímélve, még üdüléset és szórakozását is alárendeld céljának.
Mivel énjében aaxJIllOOUI tetteível és hatékonyságával. megvan a veszélye, hogy az
evall.gélium erejét is magának tulajdonítja. Altalában sugárzik belőle az önbiza
lom: "Nézzétek, milyen erős vagyok! Milven csodáletos!" Ezéirt tódulnak hozzá
- és sokan - önbizalmuk hiányában. benne keresnek támasztékot. Hívei közőtt

olyan is akad, aki már lemondott saját kJbontakozt:atásáról. akár családja köré
ben, akáIr a közvetlen Isten-szoígálatbaei. Olyanok is vannak. akiknek soha nem
is volt esélyük, hogy megcsodálják őket. Ilyenek a vonzó vezetőbe vetítik vá
gyaikat, neki juttatják azokat a javakat, amiket maguktól megvontak

Az ilyen vezető körül I~ialakul a rajongás. Vonzza a fiatalokat is. találékony
sága és személyes varázsa rniatt, Számos ötlet és kezdeményezés indul ki tőle.

ezért személyével jól össze tudja fogni a heterogén együtteseket. mint például
a lakótelepeknek kezdetben még győkértelen híveit. Mivel az ilyen személviség
a kdJtÚZÖtlt cé1ná1 szerényebb eredménnyel nem tud megelégedni, kudarc esetén
könnyen csődbe jut, vagy egyszerre ott hagy mimdent. Ha viszont olyan hívekre
talál, akik míndermel ellátják, könnyen elfeledikezhet a közös munkáról. Szel
lemileg sem [Igen enged másolkat szóhoz jutJni, és ezt a lemondást az áldozat,
az alázat jelszavával el is várja társaitól. Ha ellenáíűnak, biztos határozottsáaeal
kílelenta, hogy "vesztükbe rohannak", és kizárja őket köréből. A visszamara
dettak pedig iJyenlkor - megrettenésükben - még erősebben kötődnek hozzá. 
A sámán típusú vezetőnek szélsőséges h:ajlandóságad míatt nagy szüksége van
pontosan körvonalazott hutáskÖfre és józan ítéletre, illetőleg józan tanácsadóra.
Ha az érettebbek vagy a felettesek irányítását elfogadja, igen gyümölcsöző lesz
élete nemcsak személyében, hanem az egyház j8IVára is.

A papí típusú vezető kezdettől tudatában van. hogy önmagán kívülálló erőt

és értéket képvisel, ezért képezi magát és készíti feJ környezetét. Mivel nem a
személyét áJlJítj'a középporitba, Cjobban tud " figyelni közösségére. Szívesen fogad
ják az idősebbek, a hagyománnyal rendelkező egyhá:zJkÖZBégek. Megőrzi a folya
matosságot, tiszteld nagy elődeít, de nem találékony újító. Elfogadja a segítsé
get, mások szaktudását. kifejezé, hogy ráutalt munkatársaíca, és azt is, hogy függ
feljebbvailóitól. Társai sérelmeit úgynevezett "lágy módszerrel" orvosolja és sa
ját Igényeit míndig egy magasabb szempontra való hívaokozással fogadtatja el.
Igy azok is. akik talán ellenzuk mtéZJkedéseít. módszerér tárgyilagosnak és kor
rektnek taláJlják. űgyelnie kell azonban arra. hogy kezdeményezöbb társai -
vagy _akik kelleténél többre becsülik magukat. és ezt ő nem veszi észre - félre
ne vi.gyék! Egy-egy csoporttag könnyen elszigetelheti a .közösségtől, nuntegy szű

rókénJt állva kettójük közé. Hízeleg a vezetőnek, társaával szemben viSl'lJOl'l1; meg-
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közelíthetetlenné teszi. Mivel a papi típus szívesen dolgo.zli.1k, másokat is önte
vékenységre, továbbképzésre serkent; keze a.1aItt rnunkatársaínak egyénisége is
kibontakozik Az eredményt pedig míridig az egész köztösségnek tulajdonítja.
A papi típus egyik válfaja a misztikus adottságú gyóntató, lelki vezetö.: aki jóJ
bánik azegyénekkel, de közösséget nem tud vezetni. Abban látja hivatását,
hogy másokat kibontakoztatásra késztet, itiváló személytségeket neven, míg ön
maga háttérben marad,

Mások, némileg eltérő szempontok alapján háromféle stílust különítenek el.
Az autokratikus vezetés jeldern..ője az egoizmus és a parancsolás. ..Én mondom
meg, rnelyik lesz a legjobb ének!" -' hallottam nemrégiben egyik .lelkésetől az
énekkari próbán. - "A jövő kedden összeiövünk!'' Ilyen és hasoató kiijelentések
esetéri nincs és nem is lehet személyes mentség vagy klitbúvó. Az ilyen utasítások
könnyen keresztezik a csoporttag kívánságát, önáíló kezdeményezését, és egészen
egyszerű dolgoknál is az ellenkezés thangula~t kelthetik. Sokan még a dícséretben
is a saját akaratukat emelik ~i: "Jól van, ezt úgy csináltad. ahogy mondtam!"
-- Az autolcnatikus vezető míntha félne önmagától, hogy nem lesz eléghat6ereje.
Azért nem enged, hogy erősnek lássák. A következménye, hogy egyesek híze
legnek, mások visszahúzódnak. Könnyen kialakul vele szemben a képmutatás,
egymás közott pedig az ellenségeskedés. A szosgalelküíetűek könnyen átveszek a
parancsolás stüusát társaik körében is. A feszült Iégkörben bármikor konfliktus
támadhat.

A demokratikus vezető - bár tudja. mit akar -. előre tájékoztatja tárisait
a rnunkáról, Kikéri és meghallgatja a közösség döntését. véleményét, Például a
tagok át akarják alakítani az éneIDkart. - "Lehet, ha a többség kívánja!" 
Erre nagy vita keletkezik. nem tudnak dönteni. ,,- Javasi om - mondía a ve
zető-, napoljuk el a döntést!" Ahang,oskodók sürzetaíc az eredményt, Hvenkor
határozottan válaszol: "A többség nem döntött, tehátt elnapoljuk." A demokra
tikus vezető bíztatva javítja a másikat. Míndíg lehetőséget ad a helyesbítésre.
Valaki például énekrendet rajzolt, de r<JólIS,'Z volt a beosztása. ,,- Jó, hogy ide
rajzoltad ! - mondja. - Mos,t marad hely, hogy másodszors-a nontosabban
megtervezd !" - így levezeti a feszültséget és a murskatársak erejüket nem a
személyes védekezésbe, hanem a jobb munkába fektetik Mindig a közösség ne
vében és érdekében hoz ítéletet vagy döntést. Pozí.tív érzelmi töltésű. aki tud
hangulatot és együttes élményt teremteni. Nem sokat törődik a' saját megbecsű

lésével, hanem a közösség közérzete érdekli.. Amíg az autokrata vezető. ha nem
is tehetséges, hatalmával és patrancsaival elérheti célját, addíg nehezebb a hely
zete a demokratikus vezetőnek. Ha nínes ötJlete. ha nem tud egyezkední. aikkor az
úgynevezett "ráhagyós" (1aissez Iadre) típussá válik (Van, aki kezdettől ílven.)
,,-- Hogyan csináljuk a beteglátogatást?" -kJérdezik a plébánost munkatársai.
,,- Tegyék, ahogy jÓlnaik Iátják !" - A rnunkaeársax tehát önmaguktól próbáJ
keznak. Túl korán mennek a betegekhez, 'nem szélnak be előre -, ezért nem
szívesen fogadják őket. Kudarcaíkaf elmondják. ..- Hát ilyenek az öregek!" 
válaszolja a vezető. A munkatársak az isméteit kudarcck vmíatt ingerilltek lesz
nek, lelohad a lelkesedés és a munkaközösség könnyen szétesík, Mivel az ilyen
vezetőnek ,IlIiIllCS határozott terve. komoly elvárása, a közösség tagjai hamarosan
kimondják: "Többet vártunk! Kár az időért!" -- és lassan szétszélednek.

A jó vezető olyan közösséget alakít ki. ahol mindenki jól érzi magát. A ;ó
közösség jellemzői: 1. Meghatározza az egyén fejlődését. értékelését, nézeteit. 
2. Minél vonzóbbá tudjuk tenni közösségüoket, a tagok annál jobban akIJTnak
megfelelni egymásnak és hatásuk annál áltü1lóbb klifelé. Kívü1r61 pedig arZIt látják.
milyen jól érzik magukat a közösség tagjai, mennyíre seeretík e;gymás.t, és' az ér
deklődök is kedvet kapnak a tevékeny keresztény S'ZI01gálatra. - 3. Minél jobb
kapcsolatban vannak a közösség tagjaJi. a hasonló je1Jlegű külső csoportokkal. an
nál hatásosabb a tevékenységük. (Például a plébániai beteggondozók és fl 1mlá.csi
szociális gondoz6k együttműködése sokszorosan eredményesebb lehet.) - 4. Tud-
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nunk kell azt is, hogy az egyhá2lkőzség egyetlen tagja sem ösztönösen illesz
kedik a közösségbe. mert az ember azt a hrvatásszerepet választja, ami saját
fejlődését is legjobban segíti. A vezető dolga, hogy ez a személyes előny első

sorban lelki, szelüemí érték legyen -, és a tagok ne önmagukat keressék, sze
repeltessék, hanem iz közösség szolgálati lelkiilete erősödjék. - 5. A jó plébá
níaí együttes összetart, - ezért nehéz öket eltéríteni belső norrnájuktól. J ól
tudjuk, hogy aki egy közösséget bomlasztani akar, az mindig az elégedetlenkedő

ket, az elmagányosodottakat, a peremen levőket kezdi ki. - 6. Tartsuk szem előtt..
hogy ha köeösségünkben valami lényegeset vcíltoztatni akarunk, azt úgy kell
tennünk, hogy belássák: míndegyikük javát szolgálja, és míndannvían közrernű

ködhetnek a változtatásban.

Végül fel kell tennünk azt a kérdést Is, mit tegyen a vezető' és mit tegye
nek a közösségtagjm, ha nehézség támad közöttük? Ha a tettek eliene mondanak
a vezetői mintaJOOpnek, ha a kö~ben vaíam; visszaélés támad. a tagok csa
lódnak. Ha pedig a' közösség valamelyiik 1Iagját eIlJhanyagoJják, ismételten háttér
be szorítják, kudarcot szenved. A kudarc és a csalódás pedig könnyen ellen
séges magatartást vált ki, és a vezető vagy az e~z kÖ2'JÖSSég elvetéséhez ve-.
zethet. Az okos vezető ezért még a véLt kudarcot is azonnal orvosolia. ci kez
deményezi a beszélgetést munkatársaívaí, és ha köziigyrql van szó, javaslatokat
tesz vagy fogad el a hiba kdjavítására. Más esetben elegendő, ha a vezető alkaü
mat ad a csalódás, a kudarc kibeszéltetésére - eZW1 tisztázódnak a problémák
és egyénileg is megtalálják a megoldást.

Nehezebb a helyzet morális csalódás eseten. Amikor a közösség ·a vezető

ben vagy a tagokban olyan hibát vesz észre, ami hrvatasukat érinti. Peldáarl
anyagi dolgokban, hitéletükben vagy életvezetésükben mutatkoznak vísseássázok.
Ilyenkor a verető aligh" tud védeke2ll'lli. Sokat segíthetnek viszont a munka
társak. Tegyék ezt tapintatosan, legyenek elnézőek. Keressék a hibák okait ma
gukban is. Talán rnagyonis bálványoztak valakit, akli az Istent képviseli ugyan,
de önmagában g,ymló ember.

É5 mit tegyen az, aki úgy erzi, .hogy kiábl1álIlrlult? A személyes csalódás
gyógyszere, ha a kÖ2JÖSség és a mun:k41nk célját tudatosítjuk: A vezető pedig vegye
észre, hogy legegyszerubb tettének és szavának is milyen áttekinthetetlen a fe
lelőssége, és próbálja a lelki kárt jóvá tenni.

fut az év

Fut az év, bár nincsen lába,
inal a sors, ostor nuakába,
ám az erdőn mókus ugrál,
fejedre moquorót dobál.

Hajnalomnak nincsen ize,
reggelemnek naau a hidege,
miért vertél, zúztál, te világ!
boau felmutasd az Ember fiát?

Dal remett a szölőhegJ/en,

élet, halá! eauremeouen,
sújtsál föl a ieüeaekre,
homlolcod a holdat veri~·

S2TOJKA LASZLO
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