
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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kapcsolat kipróbálásának szükségességét valló nézet. A döntó ezen a sikon is az
álla ndó dialógus.

A könyvet Stadter papokhoz szóló pasztorálpszichológiai és -teol óqiai meggondo
lásal zárj ák. Hogyan ért hetünk sz öt oly an házasulandókkal , akik csak karácsonykor
látj ák belülról a templomot, és nincs antenná]uk vallás i kérdés ekre? Alaptétele : Az
élet maga belenyúlik a teol ógia problémái ba. M inden föld i Te révén az örök Te-vel
kerülünk kapcsolatba. (Vö. 1Jn 4,20; Mt 25.) A házasság banális hétköznapjainak is
metafizika i-teológiai von atkozása van, még ha ez nem is tudatos az emberekben
(fides implIci ta) . I::ppen a papnak kell az ebbe vetett hitet képv iselnie , A szerz ö
meggyózódése, hogy puszta horizontalIzmus végeredményben nem is létezik , mert
az emb er sohasem vonhatja kl magát a vert ikál is vona tkozásból : minden vi lági
problémájában negativ vagy pozi tiv módon állást foglal Ist ennel szemben . Több példát
hoz fel arra. hogyan élheti meg az ember a kegyelem-szabadság problematikáját a
partnerkapcsolatb an ( ,ha ó nem tesz lépést felém , én sem közelíthetem meg') . az
ördög létezését a gyülöletben stb. I::rdekes . hogy nem tesz emlí tést az istenszeretet
megérzéséról a szerelem élményén kere sztül, ami a francia jegyespasztoráci ónak
évtizedes tapaszt alata (v ö. Szolgálat 4.72k) . - Ha tehát a pap belátja, hogy a házas
ság és egyáltalán az élet mind ennap i mozzanatai teológ iai lag [elent ösek. akkor épp
a hétköznapok , az élet és nem a teol ógia nyelvén kell hogy megszólítsa a házasulan
dókat. I::s mivel a . leadott" üzenet nem okvetlenül .I e lvett" üzenet is, állandóan
kérdésekkel kell megb izonyosodnia . vajon megértették-e , J e l ent ő s , hogy a kommuni
kációba val ó begyakorlás még a tanulás éveiben megkezdödjék . nem pedig akkor,
amikor már az emberek elé lépü nk. A papnak sohasem lesz feladata. hogy mint
pszichológus lépjen fel a házasulandókkal szemben. v iszont akarva -nema karv a bi
zonyos értelemben modellként áll a hlvó közösség el ött, O .az lsten névjegye· • és
ha kudarcot vall a kommunikációban . akkor akadá lyké nt áll lst en és az emberek
közé . Stadter végsó megállapitása szerint az információk túlnyomó része - egyesek
szer int 90 %-a nem beszéd útján cserélódik kl . hanem a benyomások. a hatás révén ,
I::ppen ezért kell a papnak fi nom érzéke t kif ejlesztenie e folyamatok iránt.

Dr , Török Jenó

Az európai magyar papi lelkigyakorlat módosltott dátuma:
aug , 20-án estétól 24·én délig

Színhelye: Innsbruck , Haus der Begegnung
Jelent kezés Marosi Lászlónál. A-9800 Spittal /Drau , Kapellengasse 15

Otnapos magyar lelkigyakorlat nóvérek számá ra
aug. 23-án estétól 29-én reg gelig és aug. 31 - szept, 6-ig

az Isteni Megváltóról nev . nóvérek linzi Szent Margit Otthonában
Vezet i P. Weissmahr Béla SJ. München • Részvételi díj 750 öS ill, 100 DM

I::rdeklódni és jelentkezni lehet az intézet vezet öl énél:
Sr . Provinzoberin , St . Margit-Heim, Senefelderstr. 6. A-4020 Linz

Már iacelli zarándok lat : szept. 14/ 15.
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