
Osszegezve a mondottakat: a káptalan hatásköre már ma is csökkenő tenden
ciát mutat, a készülő új egyházi jogban pedig valószínűleg egészen szűk korlátok
közé fog szorulni, de maga az intézmény nem szűnik meg. Ugyanakkor nem lép
a helyébe olyan másik testület sem, amely minden funkcióját árvenné. Inkább
szerepkőrének megosztása várható több kollegiális szerv között. Ezeknek az új
szerveknek a közös [ellemzője, hogy kevésbé stabilak, de jobban képviselik az
egyházmegye papságát. Mégis bizonyára megmarad a lehetősége annak, hogy a
káptalan az egyes püspökök vagy püspöki karok belátásától függő mértékben
összefonódjék, átfedesbe kerüljön ezekkel az újabb testületekkel és így többé
-kevésbé megőrizze fontosságát.
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Regényes sétány
Itt ülnék olykor este,
mikor a lombon át,
mintha gyöngyszem peregne,
látni a hold sugarát.

Tűnődés

Kitárja farktollát a páva
s a pázsiton végigtipeg.
Nehéz a szívem. Úgy szeretném,
ha nem tartoznék senkinek.

Már az, hogy élek, is adósság,
s ahogy laicom, mire való?
Megszégyenít a nyomorultak
serege, az éhenhaló.

Övék kellene legyen ágyam,
az ételem és a vizem.
Nem elég a szánalom, és nem
maradhat ez így ennyiben.

Igy vagyok én ma őskeresztény,
ez érdekel és semmi más,
tovább is élő szellemével
"betölt a régi tanítás.

Bódít a lombszag ilyenkor,
suhogtat halkan a fa,
li.begve hull a galambto!l,
s szíven szúr a rózsa szaga.

Az új tavaszra
Füttyöt nekünk, majálist, víg tivomyát,
fájó szemünkre édes hályogot.
Csendüljenek fel fák között a tornák
víg indulói. - Szép akácosok

vezessék vad ösvényét a tájnak
kézenfogva, miként idős sziizek
szülötteit az ifjú mostohának,
modortalan féltestvérüket.

Lábunk nyomát viselje fú a kertbe,
porond a parkban s partokon homok.
Legyen szabad a fák alatt heveT'ltem
s felhőket nézném, míg rád gondolok,

hogy míg a táj párás lilába árnyal
s a koronás fák lombja összeér,
úgy találkozzon lelkem s a madárdal,
mint' két szerelmes, tétova tenyér.
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