
törvények legyenek, mellőzve a vrészleteket és nem tévesztve össze az egy
séget az uniforrnitás kikényszerítésével.

Mennél inkább módjukban Lesz a helyi egyházaknak maguknak a gya
korlatban átültetni a kerettörvényeket, annál erősebbé és hatékonyabbá vá
lik a tekintély.

Mint már előbb is említettem, e pillanatban súlyos nehézségünk, hogy
lehetetlenség érvényt szerezni bizonyos általános törvényeknek. amelyeken
az élet túlhalad, vagy amelyek nem felelnek meg többé egy nép kulturális
és vallási fejlettségi fokának.

Az új kánonjog jövője, ezt rninden nehézség- nélkül 'előre meg lehet
mondani, attól függ majd, milyen mértékben alkalmazza a szubszidiaritás
elvét, ami egyébként olyan elv, amely minden jó társadalmi pedagógiának
tartozéka. Már XI. Pius nyomatékosan hangsúlyozta ezt a Quadragesimo
Anno-ban és XXIII. János a Mater et Magistra-ban. Ezt az elvet említették
az első püspöki szinoduson is és olybá vették, mínt amely emléletíleg el
fogadásra talált.

Az új kódex sikere attól függ majd, milyen mértékben merít ihletet a
II. vatikáni zsinat szelleméből, milyen mértékben fordítja át a törvényhozás
nyelvére az egyházról szóló azt a teológiát, melyről kezdetben szóltam, és
amely lényegében a szubszídíarítás elvén a1apul.

(Folytat juk.)

SZABÓ GÉZA VERSEI

ARANYMETSZÉS

Törvényeid lettek az én dalom. 118. Zsolt.

A hallhatatlan összhangzat világa:
a zöldes borostyán erezeten
a telt virágernyők és fenn a nyárfa,
ágai.nak arányos osztódása
mindenek nevében hirdeti
feliilmúlhatatlanok, Istenem,
teremtésed aranymetszései.

tgy tárul fel a testek szép aránya,
a részek nagyságrendi viszonya,
teljességét a mű így megtalálva
mutat rád, min(len szépség Úsokára ...
s mert lelkem Hozzád arányíthatom,
ősi dallamon szól a fuvola,
zeng az aratmetszésú pentaton.

MUSICA OECUMENICA

E hanglemez bár csak körbeforoQ,
négy égtájt idéznek a dallamok,
a Végtelenről valló énekek:
mantrák, zsoltárok együtt zengenek;
mert fölismerték örök Istenséged,
egyként szolat a sokféle dicséret.
A hindi bhajana titkot kutat,
a buddhisták elmélyülő utat
lelnek meg ütőhang$zer hamazaton.

Hozz/ui, világosító Nyugalom,
a dervisek hódolnak ima-tánccal,
a müezzin nyújtott éneke szárnyal,
Chassid dalok, ortodox v'espera,
a gregorián tenger himnusza,
protestáns zsoltárok dic.sérete ...
E felvételek: vallomás ? zene ?
S a lemezről cseng János pápa hangja;
mi egybeköt, ő mindig azt akarta.


