
emberi szellem. A másik pedig az, hogy az egy
ház és az egész kereszténység nem fél attól,
hogy hitének forrásait alávesse a tudományos
kritikának. A vizsgálódás elvezet oda, hogy
jobban meg tudjuk különböztetni az istenit és
az emberit. Az ember csak elfogadja, felfogad
ja és kifejezi azt, ami felülről jön, és ragaszko
dik hozzá, mert abban találja meg létének
értelmét.

Gál Ferenc

Családról, házasságról

"Amit lsten egybekötött"
A házassággal kapcsolatos, főként pápai meg
nyilatkozásokat tartalmazó kötet első, száz éve
keletkezett írásában XIII. Leó pápa a szekula
rizációnak a családi életben mutatkozó hatá
saira reflektál, tisztázza a házasság és a válás
lelki és jogi vonatkozásait.

VI. Pál pápa 1968-ban kiadott, és ugyancsak
itt szereplő Humanae Vitae sok vitát váltott ki,
annál is inkább, mivel az őt követő egyházfők is
ezt az álláspontot erősítették meg. Ebben a
családtervezés, a születésszabályozás kérdése
került tisztázásra, és csak a természetes úton
történőgyakorlása minősül megengedhetőnek.

A kötet külön érdekessége az a dokumen
tum, melyet püspöki karunk 1956 szeptember
12-én az abortusz ellen adott ki.

A gyűjteményt jelenlegi legfőbb pásztorunk
állásfoglalása zárja, amely a családtagok jogai
ról, felelősségéről és a nevelésről szól. (Szent
István Társulat)

Chrísta Meves: Nászajándék
A címlapon látható fátyolos menyasszony képe
éppoly kevéssé ad eligazítást a könyv tartalmá
ról, mint a kötet magyar címe. A neves pszicho
lógus-orvosnö könyve eredetileg Házassági áb~

cé címen jelent és ért meg 20 kiadást. Könyvé
ben a szerző hosszú házasságban szerzett ta
pasztalatait adja közre - amit eredetileg lányai
nak szánt: nászajándékul. A méltán népszerű

írás valóban "A-tól Z-ig" ível, anélkül, hogy "ki
merítöen" és "tudományosan" szólna tárgyáról,
a házasságról; az együttélés, a gyermeknevelés,
a házasélet megannyi lehetséges konfliktushely-

zetében ad megfontolásra érdemes tanácsokat.
Fejezetei közt ilyeneket találunk: Óvatos őszin

teség, megfontolt szókimondás; Féltékenység;"
Nappal és éjszaka; Szexualitás, egyéniség; Kicsi
nyeink. (OMC)

Michael Laimer: Igen vagy nem, de hogyan?
A jezsuita szerzö - eredetileg A fogamzásgátló
címen megjelent - könyvében a családterve
zés problémáját dolgozza föl. A kötet első felé
ben a születésszabályozás meg nem engedhető

módjait tárgyalja, részletesen ismertetve a kü
Iönféle eljárások gyakorlati, biológiai, etikai
vetületeit és veszélyeit, valamint a vonatkozó
egyhází álláspontokat. A második rész a szüle
tésszabályozás megengedett módozatait veszi
sorba és ismerteti részletesen. A szerző nem
tudományos szakmunkát kívánt írni, hanem
lelkipásztorok, házastársak és fiatalok számá
ra egyaránt hasznos és használható könyvet.
(OMC)

John és Sheila Kippley: A természetes
családtervezés művészete
Ebben a könyvben a szerzőházaspár a család
tervezés természetes útjának tudományosan
továbbfejlesztett módszerét mutatja be. A
szerzők a "Házaspárok a házaspárokért"
(CCL) szövetség vezetői az Egyesült Államok
ban. Könyvük a kezdő házasoknak szóló elő

adássorozat anyagának az összefoglalása.
Munkájuk első részében a születésszabályozás
különbözö módszereinek élettani, erkölcsi ve
tületeit dolgozták föl. A második részben a ter
mészetes családtervezés módszereibe vezet
nek be; a biológiai alapok ismertetésétől, a
gyakorlati eljárásokon át az "ökologikus szop
tatásig" menő ismertetést adva. A kötetben és
a mellékletében szereplő táblázatok a mód
szer gyakorlati alkalmazását könnyítik meg.
(Szent István Társulat)

Friedrich E. F. v. Gagern: A házastársi
szeretet-szövetség
A könyv orvos-szerzöje főként a házasság és a
szexualitás kérdéseit tárgyalja ebben a mun
kájában. Részletesen ismerteti az emberi sze
xualitás sajátosságait, anatómiáját és biológiá
ját. Külön fejezetben foglalkozik a házasélet
gyakorlati kérdéseivel, egy másik pedig a há
zasélet problémáival. A könyv elsősorban há
zasság előtt álló fiataloknak ajánlható hasznos
olvasmány. Csak azt sajnálhatjuk, hogy ma
gyar fordítása nem korábban, az eredeti
1963-as megjelenését követően látott napvilá
goto(Stent István Társulat)

871


