
egyházak formális meghívást is kap
tak, vagy még fognak kapni. Bizonyos
ra vehető - írja Jaeger -. hogy a
megfisvelők a zsinatnak még azokon
az ülésein is résztvehetnek, amelyekre
a sajtót és közönséget nem bocsátják
be. Csupán a zsinati bizottságok ta
nácskozásain nem lehetnek jelen, ahol
a kiküldött püspökök és teológusok a
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zsinat elé terjesztendő javaslatokat
készítik elő vagy dolgozzák át, a zsi
nati titkárság azonban ezeknek a ta
nácskozásoknak eredményeit is ideje
korán kőzli majd velük. Végül még
annyit. hogy a sajtót a zsinat sajtóhi
vatala fogja tájékoztatni. amely a zsi
nat főtitkárának. Felici érseknek irá
nyítása alatt áll.

NemrégibelJ, lelkiatyám azt mond,otta, hogy aggodalmasságra hajló termé
szetem. miatt ne olvassak sokféle lelki könyvet, inkább válasszam ki azt, ami
nekem a legjobban megfelel. Nem akarok engedetlen lenni, de mégis vitába
sZIÍli/.am ezzel a tanáccsal. Eddig mindegyik könyvben találtam üdvös szem
pGntokat. Viszont nem tagadom, olykor aggodalmassá tett, hogy egyes szerzők

elthően vélekednek a [elrneriitt kérdésekről...

Akik a lelkiéletben magasabb fokra
törekednek. jól tudják, hogy milyen
fontos a lelkiolvasás, méghozzá a
rendszeres, a naponta történő. A lel
kiolvasásnak is megvannak a maga
szabályai. Az első .mozzanat, ami a
lelkiolvasást megkülönbözteti példúul
a regényolvasástól, az, hogy nem fo
lyamatosan végezzük, tehát nem úgy.
hogy minél hamarabb ,.végzünk" egy
könyvvel és máris a másik után nyú
lunk. Az olvasás rnódja itt a tanulá
séhoz hasonló, hiszen lényegében 07.

is tanulás: nap-mint-nap foglalkozunk
az összefüggő kisebb részek áttanul
mányozásával. Nem szükséges. hogy
rendszeres lelkiolvasás eseten az erre
fordított idő 15 percnél több legyen.
Ha van időnk és összefüggő részt nem
akarunk megszakítani. természetesen
lehet ennél több is. A legtöbb lelki
olvasmányul szánt könyv beosztasa is
ilyen. Ha elhatározzuk. hogy mil YC~l
könyvet választunk. amelyiknél kö
vetkezetesen ki is akarunk tartaní.
akkor először olvassuk végia az egé
szet vagy legalább lapozzuk végig.
hogy az író gondolatainak összefüggé
seit lássuk. Ebből a célból a tartalom
jegyzék gondos áttanulmányozása is
fontos. A részletek megértését al:
egésznek ismerete könnyíti meg. Olva
sás közben jó, ha saját gondolatalnkat
röviden f'eljegyezzük ; a lelkiolvasás
közben támadt gondolatok füzetben
való feljegyzéséből már sok értékes
lelki napló származott. .Jaoánokról, kí
naiakról írják, hogy alig lehet. embert
könyv nélkül látni; villamoson, vára-
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kozás közben, vagy más elveszettnek
látszó időben nemcsak egyszerűen ol
vasnak, de sokszor a könyvet össze
csukva olgondolkoznak, majd folytat
Ják az olvasást. A lelkiolvasásnál is a
Ieg íontosabbvhogy ha a szöveggel ősz

szefüggően vegy annak hatására vala
milyen jó indításunk támad, akkor in
kább azzal foglalkozzunk és a szö
veget aznapra akár be is fejezhet jük.

~nnyit magúról a lelkiolvasás ..tech
nikájáról". A levélíró főkérdése azon
ban inkább az, hogy mit olvasson:
egymásután minden elismert lelki
könyvet vagy lelkiatyja tanácsára
mi ndössze kevésre korlátozza magát?
Válaszunkban legelőször is arra kell
rámutatnunk. hogy a léleknek Isten
ú:lé való törekvésében nemcsak O"'ret
len út áll rendelkezésre...Atvárn há
zában sok hajlék vagyon" - mon
dotí.a Krisztus Urunk. és a történe
lem igazolta. hogy a szantek hí tükrie.
és orkölcsí életüknek azonossága mel
],'tl sem voltak unalmasan. egyformák.
l~,l L(:01 evven iségük "'lltozatossag:-I
clyan. rnint a ki..ilönbözö színekben
p,:n1p~IZÓ virágos kert. Természe
tes. hogy éi lelk i könyvek sem
runtatnak míndig csak egy és
ugyaria zon lehetőségre: a lelkiek
ben, való előrehaladásnak egyetlen
módjára. De ne gondoljuk. hogy csak

. más sémák és más rnódszerek kérde-
séről van szó. A lelki élet valóban
igazság és élet. a lelki könyvek nagy
része is az életből és nem az elméle
tokből Iakad, hiszen alapjában vala
mennyi vagy közvetlenül a szentek



- gyakorlatibb emberek, vagy vissza
vonultabb szemlélődők - írásai, vagy
ezekre közvetlenül támaszkodó kibon
tások és pontokba foglalások. Ezért 
hál' más jó Ielk í olvasmányok is van
nak - nagy úttekintésben elmond
hatjuk. hogy az egyház történetében
fellépett különböző szellemiségek irá
nyát követik. Már pedig ezek a szelle
rrnségek az élettel való állandó szer
ves kapcsolat folytán alakultak és 'l

mindenkori jelen körülményeihez al
kalmazkodtak. Egyik sincs a másik
fölött - egymás mellett varinak. KI
nek-kinek egyéni ügye, hogy melvik
szellemiség felé érez hivatást. A gyer
mek is. míg gyermek, mindenféle akar
lenni. Orvos is. mérnök is. sofőr is;
híres író, szfnész, sporternber - min
den nap más. Ha egyszer megkomo
lyodik. választ a sok közül egyet - a
többiről lemond. Választani annyi,
mint lemondani; az egy érdekében a
többit feláldozni.

A levél írója még nyilván nem vá
lasztott, innen a nyugtalansága és ag
godalmassága, Lel ki ek terén a legfon
tosabb, hogy tisztában legyünk önma
gunkkal: melyik erény vagy erény
csoport az, ami t - természetesen az
összes erkölcsi követelmények meg
tartása mellett - különlcgesen szeret
nénk gyakorolni? Ha ezzel tisztában
vagyunk, akkor a megfelelő lelki
könyv vagy könyvek - de akkor sem
sok könyv -kiválasztása már sok
kal könnyebb. Van egy régi latin köz
mondás, mely így szól: "Félj az egy
könyvű embertől!" Elgondolkoztruó
azért is, mert két értelemben használ
ják. Egyik értelme. hogy az egyköny
vű ember szűklátókörű és konok. A
másik értelme, hogy az egykönyvű

ember nem szórja szét magát, ezért
a saját területén •.félelmes" erőt kép
viselhet. Mi ebben az utóbbi értelem
ben beszélünk "egykönyvü" lelkiolva
sásokról.

Abban a tekintetben csak nagy vo
nalakban adhatunk . iránvmutatást.
hogy ki-ki merre keresse a magának
megfelelő lelki könyveket. Az első

megkülönböztetés: vajon a nagy misz
tikusok irányába. tehát Nagy Szent
Terézia.. Keresztes Szerit János. Kis
Szent Teréz és az ezek írásai n kiépí
tett lelki könyvek irányába tájékozód
junk-e, avagy a gyakorlatibb íránvú, a
szeniséget az életben "aló harcban
megszerzett szentek irányába? Téve
dés ne essék, míriden szent misztikus

és gyakorlati is. de egyiknek fő erénye
inkább az Istenben való elmerülés és
önátadás, míg a másiké az élettel való
kancsolatban az élet messzentelése.
Ebben az irányban is több közül vá
Iaszthatunk. Van, akinek például a
"ferences" szellem felel meg: a me
leg szeretettel, egyszerűséggel, vidám
sággal való életmegszentelés. Máso
kat inkább a lelki és szellemi tegye
lemre és mó.Iszeres előrehaladásra tő

rckvő lelki könyvek vonzanak.
Nem gondoljuk. hogy túlságosan ne

héz lenne a saját lelki-szellemi beál
l ítottsúgunknak mC'ri[elelö lelkiolvas
'rnány kiválasztása. Ne havvatkozzunk
ebben egyszerííen csak a lelklatvára.
Végezze el ezt lehetőleg mrndenki ön
maga. és csuk utána ellenőriztesse vá
lasitását a lelkiatyával. Hozzá kell
azonban még tennünk azt is, hogy két
könyvet az "egykönyvű" emberek sem
nélkülözhetnek: a Szeritírást és Kem
pis "Krisztus követésé't-t. A Szent
írást elhanyagolnunk semmikép sem
szabad.

A teljesség kedvéért és az esetleges
félreértések elkerülése okából beszél
nünk kell még arról is, hogya tulaj
donképpeni lelki könyvek nem azono
sak, vagy helyesebben nem azonosít
hatók maradék nélkül az ún. "valla
sos" irodalommal. A lelki élet nagy
mestoieinek írásai nem gyönyörködte
tés vagy szórakoztatás céljából készül
tek, hanem. hogy Szent Pál szerint
,.szilárd táplálékot" nyujtsanak. Nem
sokat magyaráznak, nem sokat apolo
gizálnak: tapasztalataik alapján állí
tanak. Ezért szüksóges az újra és új
ra átelmélkedés, míg a szavak értel
me, az összefüggések kivllágcsodnak.
s az elmélkedő lélek meglátja a tel
jes egészet. mint valami csodálatos
pc norárnát. Egészen addig mintegy
verejtékes, köves úton kanaszkodott,
lépésről-lépésre. most már a csúcsra
ért: kitárul előtte az egész.

Az egyszerűen ..vallásos" j rodalern
nrm lép fel ilyen igénnyel. Felhasz
nálja az irodalmi módszereket. az
apológiát, filozófiát. s nem annyira a
lélek re.itett életenek bemutatása és
fejlesztése a cél, hanem az egvház és
a világ, Isten és a teremtés. az élet és
il gondvis alés. az örök értékek belső

összefüggéseinek feltárása. Ezeknek
olvasására is szükség van. enélkül vi
lágnézctűnk, katolikus öntudatunk
nem feilődnék. Tehát ha a levélíró
ban, vagy másokban e sorok olvasisa

553



közben az a gondolat merült volna
fel, hogy a vallási élet szűlokörűséget

és egyoldalúságot követel: ezen a pon
ton tévedtek. De ne tévedjünk azon
a ponton sem, hogy aki evvszerüen
valamilyen jámbor könyvet elolvas, az
már ,,lelkiolvasmányt" végzett. A lel
kiolvasás - ezt befejezéskor ismét
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hangsúlyozzuk - a -lelkíekben való
médszeres előrehaladást célozza. Ne
féljünk tehát itt az egykönvvűségtől

és ne féljünk attól sem, hogy túl kis
lépésekkel megyünk majd előbbre. A
kitartó törekvés érleli meg a lélek
legszebb gyümölcseit.

Eglis István

XXIII. JÁNOS PÁPA AZ ÚRREpüLÉSROL. Amikor a rádió és televízió
mellett az egész világ feszült érdeklődessel várta és fogadta a két szputnyik
űrhajó együttes útjáról szóló adásokat, különös örömmel tölthetett el mínket,
katolikusokat, XXIII. JánC?s pápa nyilatkozata. A Szentatya akkor, augusztus
ll-én, még csak a Vosztok-3 felbocsátásáról tudott, s mihelyt értesült róla,
sietett kijelenteni: "Imáinkba akarjuk foglalni a fiatal űrhalóst," Majd hozzá
tette: "Az űrrel foglalkozó tudományos évkönyvek történelmi győzelemként
fogják számontartani az űrrepüléseket, amelyek a szilárd emberi testvériség
felé vezető őszinte és békés fejlődés megnyilatkozásai." Egy fenntartás nélküli
nagy elismerést és egy határozott óhajt fejeztek ki ezek a szavak, amelyeknek
jelentőségét világosan meg kell látnunk.

Egészen természetes, senki sem tagadhatja, hogy ennek a Iegújabb nagy
szerű vállalkozásnak sikere is a szovjet tudomány, a szovjet technika és a
szovjet hősiség kimagasló fokát hirdeti. Ugyanakkor azonban minden nemzeti
jelző és versengő összehasonlítás nélkül általában az emberi szellernnek és al
kotó erőnek diadalát ünnepelhetjük benne. A világűr meghódításának minden
esetre még csak a kezdetén tartunk, de komoly és tekintélyes elmék máris
olyan perspektívákat rajzolnak elénk, amilyeneket néhány évtizeddel ezelőtt

még könnyedén a regényes képzelet termékei közé soroltuk volna S hogy ez
a folyamat, amelynek figyelől vagyunk, valóban szép és pompás, ebben az
érzésben és tudatban erősíthetett.meg rninket, katolikus hívőket, a Szeritatyá
nak az a közlése, hogy ő imádkozik az űrhajósokért, akik: közvetlen bajvívói a
"történelmi győzelemnek".

Amit mi ebből lényeges tanulságként levonhatunk, kétségkivül az, hogy
mennyire nincs okunk nekünk a hitünket félteni az "egek" ostromától. "Tölt
sétek meg a földet és vessétek magatok alá" - mondotta az Úr, vessétek ma
gatok alá a földet és rníndazt, ami körülötte van: a határtalan térségeket is,
a végtelen nagynak és a végtelen kicsinynek egész egyetemét. Amikor tehát
az ember eszerint jár el, semmiképpen sem kerüLhet szembe Teremtőjével, aki
minden vonalon az állandó haladást tette feladatává.

Louis Rétif, a jeles teológus, írja, hogy 1961 áprilisában, amikor mindenki
Gagarin grandiózus teljesítményéről beszélt, a párizsi metrón egy ismeretlen
utas csak úgy hirtelenében ezekkel a szavakkal fordult feléje: ,,Kemény csa
pás maguknak!" Kijelentésének nem volt támadó éle - teszi hozzá Rétif -,
inkább valami "együttérzés és némi szánakozás" rezdült a hangjában. Ebből a
kis jelenetből kiindulva fejti ki Réti f, hogy keresztény oldalon is nyilván hi
bának kellett lennie, ha a nem-hívők részéről annyira általános lett a termé
szettudomány szembeállítása a vallással, a tudományos haladás szembeállitása
Istennel. S a hibát abban véli megtalální, hogy igen sok hívő gondolatvilágá
ban hamis képzetek uralkodnak a keresztény misztériumok felől, ami azután
csak táplálja a nem-hívőkben a vallás lenézését, vagy az irányában való el
lenségességet, Időszerű példaként hivatkozik Rétit az Úr Jézus mennybemene
telének mísztéríumára,

"A mennybemenetel - írja - nem Krisztus felszállása volt arra a kar
zatra, ahol igazi hazája, a mennyország helyezkedik el És az a menny is,
amelyről az evangélium beszél, nem az a látványos terem-féle, mérhetetlen
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