
Kele Pál és Bán Endre közös könyvéhez Dr . Cserháti József pécsi megyéspüspök
írt előszót. Vele együtt azt kfvánjuk. hogy . e kis könyv is járuljon hozzá ahhoz, hogy
a lelki élet forrásait a II. Vat ikáni Zsinat szell emében tudjuk új ra fel tárn l , és a ma
őszi ntébb keresztény magatartás és az újra megváltó életalakitás é lővize l t rnerít
hessük be l őlü k· .

Sz. F.

Radó Polikárp: A m e g ú J u I ó I s t e n t I s z t e I e t . Eccles ia, Budapest , 1973, 244 o.

A lIturgia tudomány egyik legkiválóbb magyar szaktudósa és apostola, az előszóban
olvasható vallomása szerlnt. .am ikor a helys zinen szem- és fü lta núja lehetett a zsinat
mindent megújftó munkájá nak, lelkében kibon takoztak a litu rgia fejl ődésében lej át
szódó múlt , je len és jövő körvo nalai : hivatásbeli feladatának érezte, hogy könyvben
tárja a magyar ol vasóközönség elé ennek a csodálatos folyamatn ak az útját. Az
utolsó vacso ra terméből Indult el ez az út , és napja inkon keresztül vezet lsten bol 
dogltó szfnelátására." - A köte t hat fejezet re oszlik . Véleményünk szerint tulajdon.
képpen két olyan részből áll, amelyek tém álukkal. módszerükkel . talán keletkezésük
körülményeive i is el té rne k egymástól. Az első öt fejezet , a könyv el ső része , a lat in
li tu rgia tö rténetét vázolja fe l. Radó professzor az e l őszóban megemlíti, hogy müve
lassanként alakult kl a Hittudományi Akadémián tartott előadása i során: ez a célzás
nyil ván olyan lltu rglatőrténetl e lőadásokra vonatko zik , amelye kbő l a könyv első része
lett. ot fejezet egymásután felvonulta tja az ősegyház l lturql ál át, azután az aranykor,
a köz épkor , az újkor és végül a XX. század Istenti szteletét . ~Ivezetes elbeszélés.
plasztik us jellemzés. számos példa teszi elevenné a li turgikus élet szépség eit, alaku
lásalt, fon áksáqatt, visszaé lései t . A XX. századot tárgyaló fe jezetben némi arány tal an
ságot véltünk felfedezni : mintha a li tu rgik us mozgalom a hivatalos római Inté zkedések
Isme rte té se melle tt nem kapta volna meg a neki kijáró méltatást . - A kötet hatod ik
feje zete, második része, oldalszámban ls majdnem a fel e, az Istenti szteletnek a zsl
natt al megi ndul t általános megújhod ását mutatja be. Ez a rész főleg vagy talán
teljes egészében olyan tanulmányok gyüJteménye, amel yeket az utóbbi évek során
a szerzö magyar egyházi lapokban tett közzé. Olvasás közben eleinte zavarónak tűnt,

hogy a liturglareform t íz éwel eze lőtti fázisait akkori , részben már túlhaladott szem
pontok szerint látjuk felvonu lni : de aztán egy re élvezetesebbnek és tanulságosabb
nak ta láltuk, hogy új ra végigél jük az e l ső népnyelv en mondott szentm isét , a szentek
tró nfos ztásának hamisan kiélezett szenzációját, a két szín alatti áldozás fokozatos
térhódítását stb . - Azoknak, akik a már aIIg látó szerz ö helyett a kötetet sajtó alá
rendezték, szemük re lehet vetn i. hogy nem végeztek sokkal gondosabb munkát : nem
csak a fogalmazás pontatlanságaira és a stí lushibákra nem vigyáztak, hanem pl. fél 
benmaradt körmond atok at ls lenyomatt ak. - Úgy gondoljuk, Páter Radó Polikárp 11
turgiatörténete alapvető fontosságú munka a katolikus magyar irodalomb an: el ső

sorban a mal magyar papságnak lehet szinte felbecsülh etet len hasznára. A történe
lem Iskolájá ban megtanít arra, hogy az utóbbi négy évszázadban kijegecesed ett li
tur gikus fo rmákat viszonylagos értékük szer int nézzük , tudjunk tő l ü k elszakadni , és
hogy megszeressük , magunkévá tegyük - a legtel jesebb hlthüség és egyházhüség
szell emében. fegye lmezette n és okosan, lelkiél et i és lelkipásztori buzgóságtóllndltv a
- a megújíto tt li turgia bőséges gazdagságát, szabadságot, őszinte hitelességet , kö
zösségi szellemet teremtő légkörét . Befejezésül hadd idézzük a könyv néhány rnon
datát : . Ma már ross z álom nak hat az elmúlt 400 esztendő tobzódó rubrlclzmusának
megkötöttsége . .. Az új vat ikáni rl tusb an ez tel jességgel megvált ozott: válogatni
lehet imádságokban, olvasmányokban. ünnepekben. misékben; a li turgikus gesztusok
pedig a lehető legnagyobb mértékben hagynak tág te ret az egyéni fe lfogás és áhitat
ki fejezésére . . . A lat in fal örök időkre l edőlt, és valósággá lett , hogya liturgia és
benne a bibli a kincsestára mi nden nép előtt kit árja kapuját. Nemcsak a kultúrn épek
nek a nyelvein. A fejlődésben lévő, újonnan alakuló népek is saját nyelv ükön vesz
nek cselekvő részt a liturgiában, és hall gatj ák az lsten Igéjét . Az egységet viszont
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biztositja a szent szövegek azonossága, az ünnepek és a ritusok egyező vol ta. ha
csekély népi el té réseke t leszámítun k. Az Egyház immár valóban katolikus, azaz egye
temes lett , és ennek a katolici tásnak kri sztusi szell eme forrasztja eggyé békesség.
ben a vilá g nemzetett " (208-209).

Nagy Ferenc

Mandel . Karl Herb ert · Mandel. Anita · Stadter, Ernst: E h e v o r b e r e i t u n g u n d
J u n g e E h e (Házassági előkészület és a házasság első ideje ) . Psychologische
Oberl egungen. Verl ag J. PfelHer, München 1972, 115 o.

A sze rzőknek a M ünchen-Frets lnq -í egyházmegye tanulmányi napján tart ott e lő.

adásait tartal mazza ez az értékes Indításokat nyújtó zsebkö nyv . (M andelék pszicho
lóqus-házasp ár. Stadter teo lógus, f iloz óf iatanár .) Az első két fejeze t a házasságra való
közvetl en felkészülés ide jével. módjával , lélektani el őfel téte l e ivei foglalkozik. Ennek
célja kettős : egyrészt a házasságra alkalmas. összeilló pároknak segítséget nyújtani,
másrészt rcsszul egymás hoz i llő párokat sz étv álásra biz tat nl. Ebből adódik az i dő.

pont: a végleges párválaszt ás, de mindenképpen az eljegyzés e l őtt. lélektanilag leg
kedvezőtlenebb idő a házasságot megelóző hetek: ez szinte vál ságperió dus. amelyet
lappangó fél elmek jellemeznek. Ennek oka a csal ádtól. a magános élettől való elszaka.
d ás , önmaguk végl eges leköt ésének tudata , kételyek, aggályok a választás helyessége,
a felmerült ellentétek, nehézségek miatt. A végleges döntéshez hosszú. beható is.
meretség szükséges, a partner megismerése a legkü lönbözőbb szituáció kban. A nyu
gaton elterjedt ún. . jegy esi napokkal" (hétvégekkel ) kapcsolat ban minél kevesebb
és rövidebb előadást ajánl a szerz ö, kis létsz ámot . és nem annyira elméleti tudás
nyújtását, mint inkább tapasztalási és begyakorl ási lehetőséget, hogya párok maguk
szokjanak a . problémaoldó be s z élqe t éshez" .

A 3. fe jezet a házasságra való képess ég néhány lél ektani oldalára mutat rá. Elö
feltétel a szerelem .i rracionáll s szlkr ája", ez a gyújtó Indítás. Főbb feltételek: Ne
mindent a partnertő l várjunk; fogadjuk el őt úgy. amint van ; erő l tetés nélkül rnoz
dítsuk elő fejl ödés ét: fogadjuk el saját kudarcainkat st b. Fel kell tenni a kérdést :
vajon partn erem, így . amin t látom . a legfontosabb ernber-e az életemben? Fontos az
erős erotikus vonzódás . J elentős a személyiség kialakulása, a képesség önálló ,
felelős cselekvésre.

Két fejezet szól az egymással való beszélg etés megtanulásáról. A kommun ikációs
teráp iának fő gondo lata az, hogy az emberi kapcsolatok kibernet ikus rendszerhez
hasonl óan fun kc ionálnak, nem pedig a klass zikus f izika ok-okozat logi kája szerint.
Példa erre a termosztát , amelynek révén a kályha és a szobahőmérsék let egymással
kölcsönhatásban vannak , egymást meghatárouák. Gyakorlati eset : zsémbes feleség
és passzív, visszahúzódó férj : .Az ért zsémbeskedem, mert mindig vissz ahúzódsz:
.Azért húzódom vissza, mert állandóan zs ört öl ödsz. " Itt cél talan keresn i, ki a hibás :
egymás hibájáért köl csönösen felelősek. s ha ezt felismerik, közös jóakarattal kl
kapcsolhati ák. - A . Mandel ezután egy külön fejezetben sémák at nyújt a partneri
beszélgetés begyakorlására.

Két további fejezet a partnerválasztás problémájával fogla lkoz ik , egy ped ig a nő

önkifejtésével . önérvényes itésével. amihez épp oly joga van, mint a férfinak . Rész
letesen olva shatunk arról. hogy az ún. .h áztart ásbelt" feleség hogyan érvényesülhet
a családon belüli önálló. felelős hatáskörben, mellékfogl alkozás, saját önáll ó élet
keret (pl. külön szoba) stb . révén . Igen érdekesek Itt az első gyermek várásával
kapcsolatos pozitív és negatIv Indftékok. Külön fejezet szól a sz ülökhöz, valamint az
any óshoz-ap óshoz való viszonyról. Jelentős a szexuális partnerséggel foglalkozó feje 
zet. Ennek helyes alakulása két döntő tényezőtől függ: egyrészt a helyes önismeret
től, másrészt a kapcsolat egészétő l , annak összes vonatkozásaiban . Ez utóbb it a
férfiak kevésbé értik . Az erotikus vonzódás elengedh etetlen házassági el őfeltétel,

de ez megáll apitható a partnerrai kapcsolatos fantáziaképekbőI. a gyengéd ölelések
kapcsán támadt érzelmekből. Téves tehát Mandel szerint a házasság előtt i tel jes
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