
ez az ítélet, de szavaim igazolására legyen szabad csak egyetlen pontot idéznem
a szabályzatból : "Minden katolikus, tekintet nélkül korára és nemére, annak az
egyházközségnek tagja, amely egyházközség területén Ingatlana vagy hat hét
óta állandó laká-a van" (Szabá'yvat 3/1. pont). Hol van ez a szemlétet a zsinat
egyházközösség fogalmától, de még a középkor szakramentális szemléletétől is
amely a helyi egyház tagjainak azokat tartotta, akik a keresztelő anyaegyház vi
zéből születtek újjá. Ezzel a szabályzattal kínjódnak most már évtizedek óta
plébániáink, persze eredmény nélkül: sem közösség nem jöhet létre, sem igazi
egyházi élet nem valósulhat meg az elavult struktúrák miatt. Mert becsülettel
meg kell mondanom, hogy lelkipásztoraink nagy része igyekezett megvalósítani
a szabályzat előírásait. A rendelkezésemre álló adatok szerint - rnínden plébá
nián és lelkészségen van megalakult egyházközségi képviselő testület. sőt néhány
egyházmegyében a filiákon is, összesen tehát - felkerekítve - 2300 helyen van
kinevezett egyházközségi képviselet, de az egyházi hatóságok jóhiszemű becslése
szerínt 90%-uk nem tesz többet az évi zárszámadás és költségvetés meghall
gatásanál.

Azt gondolom, az elmondottak után senkit sem lep meg az a végső megállapi
tásom, hogy a magyar egyház legégetőbb gondja a zsinati szellemű egyházi kö
zösségek létrehozása, s ezzel kapcsolatban a világiak felkészítése, kiképzése a
közösségí szelgálatra.

E·.SŐ lépés, első kötelesség mégis az, hogy a zsinati egyházfogalmat és egy
házszemléletet, amelynek a lényege az, hogy az egyház mi vagyunk, mindnyájan,
akik megkeresztelkedtünk a víz és a lélek által, - ezt a szemléletet meghono
sítsuk, s aztán közösségí életünkkel igazoljuk, hogy az egyház a "hit. a remény
és a szerétet közössége" (LG 8.).

Jegyzetek: (1) Vö. Cserháti József püspök bevezető tanulmánya "A II. Vatikáni Zsinat
tanítása" címü dokurnentumgyüjteményhez, Bp. 1975. 9-20; és Lengeling, Emil Joseph:
Kritische Bilanz. Regensburg, 1976. - (2) Németh László: Történeti drámák. I. Bp. 1158.
181-182. - (3) Delespesse, Max: Questa comunuá ehe sj ehiama ChIesa. Milánó, 1968. 17
_. (4) Congar, Yves: Tekintély és szabadság az egyházban címü tanulmánya a "Hűség és
haladás" címü tanulmánygyűjteményben. Bécs 1977. 20-21. - (5) MUller, Alois: Keresz
ténység, egyház - új szemmel. Bécs, 1970. 48-51. - (6) Vö. Pini, Carlo: n consiglio pas
torale parrocchíale, Leumann (Torino), 1977.

KÁLNOKY LÁSZLÓ VERSE

Eltávozóh nyomában

nÖNAY GYÖnGY EML~K~NEB

Nyakamba még nyári hőségben is
régi, elrontott ünnepek
pi.<;zkos-szürke konfetti-havazása
záporozik. •. Didergek. " Meg-megá:~ok.

Kapkod1,a szedem már a levegőt,

de nem találok pihenőhelyet.

Azt a kék sziklát a magaslaton
szeretném még elérni, s odafentr61
szemügyre venni a megtett utat,
a szélborzolta fák haját
II a felhőszürke kisértethaj6t,
mely nélkülem húz át ma még fölöttük.
Minden oly végleges.
Kiterjedés nélküli s mégis
határtalan. Rosszabbra, jobbr/J
többé nem változtatható.

Milyen j6 lenne megmerülnt
a belenyugvás langymeleg vizében,
és elmondani: jobbat nem tohettem,
s ha elhibáztam, akkor elhibaztam.
Milyen jó lenne úszkáIni a mindent
közömbösen néző halak között,
s ragadozó önmagamat
halnak álcázni, mint a delfinek.
S nézem vágyódva, tehetetlenül
a lemenőfélben levő napot:
az ő útját éppúgy kiszabták,
mint azokét, akik hama'l'osan
a véresen hullámzó fényözönben
me'l'ülnek el, s minden nyomaszt6
terhük semmivé foszlik. Szab-ui-r»
áramlanak tova, s magamra haf11lnak•••
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