
talatszerzés. a bukás és az újrakezdés ls hozzátartozik az életh ez. A lelki ember
klalakltásához ls időre. párbeszédre és tapasztalatcserére van szükség. Mindezekben
legyünk tanulékonyak a Szent lélek Inditásaival szemben, és Jézus Krisztust kövessük.
A százados keresztény tapasztalatnak ezeket az alapvető Irányelveit nem vethet jük
meg.

A mal pap azonban kényelmetlenül érzi magát. amikor ezek rő l a követelményekrő l

hall. Legtöbbünk érzi azt, hogya szeminárium i vagy novlclátusl évek alatt kapott
lelki kiképzés valamiképpen nem fel el meg a kor követe lményeinek. Túlságosan el·
választott bennünket a világtól és a különböz ö (jámborsági ) gyakorlatok olyan stí
lust alakItottak kl, amelyet később levetettünk, mint valami szoros ruhát . Sokunkban
tovább él a lelki élet. az Imádságos elmélyülés vágya. de ugyanakkor nem talál/uk
meg utunkat: . Ielkl életünk' irreális. távol van a valóságtól. Individuali stának tűn ik .

Ma a fiatalok a testvéri együttlétet, az emberk özelséget. a v ilág fe lé való nyitott
ságot és a szolgálatot hangoztatják . Az I dősebbek Iü lében pedig Newman szava
cseng: .~n és Teremtőm' .

Sematikusan jellemeztük a mai pap problémáját . MI a megoldás? Keresnünk kell!
Nem szabad megállnunk az út ele /én. a nehézségek e lőtt . Az természetes. hogy
örökké nem maradhatunk serdülők , noviciusok. A felk inál t eszközökke l klnek-klnek
ki kell alakitania egyéniségét. .Ielkl" f izlonóm iáját . M indenkinek sajátos hivatása
szeri nt kell megtalálnia . Ielki útját' . Csakis igy ta lálhatjuk meg önmagunkat. Ehhez
persze lelki vezetőre, mesterre, tanácsadóra ls szükségünk van. P. Laplace Itt fe l
hivja a f igyelmet egy Igen veszélyes buktatór a. A lelki éle tben való e lőhaladásnak

egyik gúzsbakötője a szabályosságnak - szabálytartás nak - helytelen felfogása. Ha
valaki a lelk i élet szabályait vagy gyakorla tait abszolútaknak tekinti. ha pl. úgy vélt,
hogy a jó pap az. kl aggályosan hűséges bizonyos szebályokhoz. e lőirásokhoz (pon·
tos felke lés . szentséglátog atás, hűség a brevlá rlum- mondásban stb.) , könnyen mellék
vágányra kerülhet. Igaz. fontos a pontosság és az ilye nfajta hűség (a civil életben
az emberek nem engedhetnek meg maguknak annyi lazaságot és pontatla nságot.
mint egyes papok hivatalukban) , de ne kever jük össze a különbözö terü let eket. Ha
<l pontosság . szabálytartás kl ls feje z sokat a pap lelk i é letéből. nem lehet annak
fokmérője ; ha pedig merev , aggályos hűség , legalIzmus lesz belőle , az éret lenség ,
a karnasz-m entalttás fenntart ását szolgálja . A papnak szabad embernek kell lennie:
merjen önmaga lenni : .é rezze jól magát b ő r ében" . egy bizonyos emberi teljességre
kell szert tenn ie, hogy aztán az evangéli um szell eme. a zsinati megújúlás Irányelvei
szerint kialakulhasson lelki életének strukt úráfa.

(Sz. F.)

Rákos B. Raymund, Huszonegy év It áli ában. Róma 1968.
Mikor átolvastam a képekkel bőven Ill usztrált 486 oldalas kedves könyvet ugy

éreztem. hogy a szerz ö a soro kon keresztülolvasóinak ls azt üzeni . amivel annak
idej én az assisi nemzetközi teologlán növendékeit köszönt ötte : .Venlte fi lii. audite
me, timorem Domini docebo vos ... Jöjj etek. fiai m. hall gassatok rám. az Úr t élet
mére kivánlak oktatni t iteket.·

A könyv Iap/ai elvezetnek Róma és Itália jelentősebb szent helyeihez. Ha a rövi d,
értékes történelmi összefoglalások után a képekre pill antunk . szinte úgy érezzük.
minth a magunk ls odazarándokol tunk volna. A huszonegy éven át fe lhalmozott él
ményeket nem tudja magába zárni. Lelkesen meghív bennünket. Menjünk együtt:
élvezzük közösen a látottakat . hallottakat .

Maga Irja, hogy Róma és Itália megismerése nem könnyű . Sok minden rej tve
marad, ha nem villantanak rá fényt . Itt tudni kell látnI. Ez a könyv nagy segitség
ebben. Nem útikalauz. Ennél több. Minden soron. képen keresztü l a lélekhez ls szól.
Aki csakugyan együtt halad a sze rz övel . töb bet Ismer meg Itáli ából , mint egy rosszul
vezetett zarándoklaton.

Három pápának az uralkod ása ls bel enyúlik ebbe a 21 évbe. Uralko dásuk minden
nagyobb eseménye felcsillan a könyv lapjain. A képekből szinte szólnak hozzánk a
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szertart úsokr ól . a nyilatkoratokról . az esem ényekr ól. amelyeken nem lehettünk ott .
A sorokbó l nagy szeretet csendü l ki Róma. Rendje. Hazája és Édesanyja iránt .
Talán kár volt néha egész apró részletekbe bocsájtkoznt. mint naplrendek, házi

szabályok kérdései , stb. Jó tartalomjegyzék zárja a könyvet, de a könyv anyagelosz
tása Inkább lehetett volna a témák fontossága szer int csoportosított , mint kronologikus.

Ha letesszük a könyvet. csak hálás köszönetet mondhatunk a a Szent Péter temp
lom apostoli magyar gyóntatójának. aki annyi szeretettel kalauzolt a 21 éves Itáliai
úton. Sokat tanultunk és gyarapodtunk az Úr és az Egyház szeretetében .

M. L.

MEGJELENT:

Szabó Ferenc SJ

Isten bar átai. Hitünk korszeru bemutatása
Róma 1969, 120 old.

Ára 1.50 dollár, tiz példányon felüli rendelésnél 1 dollár.
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