
tény hit társadalmi dimenziója. Egyházfórum, Lu -
zern, 1990; Álmok az egyházról: beszédek a szokvá-
nyos gondolkodás ellen. Agapé, Szeged, 2004)
„nemcsak az értelmünkhöz, hanem a szívünk-
höz is szólnak. Stílusa lebilincselően szép és ma-
gával ragadó. Nála a tudomány és a lelkiség
érett egységet alkot”, mintegy bizonyítva, hogy
hit és megalapozott tudás nem feltétlenül zárják
ki egymást (5.). Lényegében erről az egységről
szól az egész ókeresztény irodalom, amelynek
jobb és elmélyültebb ismerete, illetve hasznosí-
tása rendkívül alkalmas lehetne a kereszténység
modern megújulásának megalapozására. (Ford.
Kocsi György; Kairosz Bibliai Tanulmányok, 2.
Kairosz Kiadó, Budapest, 2010)
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PÁKOZDI ISTVÁN: A BÁRÁNY
MENYEGZŐJE. A KATOLIKUS
LITURGIA ÉS A SZIMBÓLUMOK

Jézus Krisztus egyházának három lényeges fel-
adata van: az ige hirdetése, a szentségek kiszol-
gáltatása és a tevékeny, szolgáló felebaráti szeretet.
Görög szakkifejezéssel röviden megfogalmazva:
a martyria, a leiturgia és a diakónia által valósítja
meg az egyház önmagát és Krisztustól kapott
küldetését. Nyilvánvaló, mindhárom élettevé-
kenység fontos és hozzátartozik az életünkhöz.
A Bárány menyegzője címmel könyv formátum-
ban is megjelent Pákozdi István, főiskolai tanár
liturgikája, amely a liturgia ismeretére és szere-
tetére akarja megtanítani az olvasókat.

A szerző több évtizede tanítja a liturgikát, elő-
ször az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben,
jelenleg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fő-
iskolán. Ez a liturgika tulajdonképpen nem más,
mint az utóbbi két évtizedben tartott előadások
és teológiai jegyzetek összefoglalása. A könyvet a
Tihanyi Apátsági Kiadó jelentette meg. A színes
borítójú, fekete-fehér képekkel illusztrált könyv
nemcsak tankönyvnek ajánlható, hanem hasznos
olvasmány azoknak is, akik csak érdeklődnek a
liturgia és a liturgikus szimbólumok iránt.

A 11 fejezetből álló könyv három fő részre
osztható. Az első rész a római katolikus liturgika
klasszikus témaköreit tárgyalja: a liturgia fo-
galma, a liturgia helyszínei, az egyház év, a szent  -
mise és a szentségek liturgiája, a zsolozsma és a
szen tel mények. Sajnálatos módon a szerző nem
tárgyalja a nyugati liturgia történetét, még váz-
latos formában sem. Napjainkban, amikor sokan
kétségbe vonják a II. Vatikáni zsinat liturgikus
reformját, nélkülözhetetlenül szükségesnek lát-
szik liturgiánk történelmi fejlődésének bemuta-

tása. Második résznek tekinthetjük a 10. fejeze-
tet, melyben Iván csó István, görög katolikus te-
ológiai tanár a keleti liturgia sajátosságait mu-
tatja be. Nyilvánvaló, hogy nem egy görög
katolikus liturgikát találunk ebben a könyvben,
hanem csak a római liturgiához viszonyítva fog-
lalja össze a keleti liturgia értékeit a neves litur-
gia szakértő. A keresztény szimbólumokról szó -
ló harmadik rész, ami önálló jegyzetként szolgált
az ELTE BTK történelmi segédtudományok sza-
kon, röviden és közérthetően bemutatja azokat a
szimbólumokat, amelyekkel nemcsak a liturgi-
ában, hanem a keresztény kultúra számos alko-
tásában is találkozhatunk.

Több liturgikával is találkozhatunk a magyar
nyelvű szakirodalomban (Várnagy A., M. Kunzler,
Maróti G.). A szerző érdeme az, hogy a legfon-
tosabb ismereteket a teológiai alapképzésben
résztvevők számára röviden, érthetően és tudo-
mányos igényességgel összefoglalta. Nagy értéke
a műnek a 425 lábjegyzet, amely komoly segítsé-
get jelent azoknak, akik még tovább szeretnék bő-
víteni ismereteiket.

Látszik, hogy a szerző nemcsak a liturgika tu-
dományának jeles képviselője, hanem nagy ta-
pasztalattal rendelkező lelkipásztor. A mű nem-
csak egy tankönyv, hanem szándékoltan „egy több
évtizede lelkipásztorkodó pap legfontosabb szol-
gálatának, a szent liturgia végzése tapasztalatá-
nak” összefoglalása (163.). Az egyes fogalmak ki-
fejtésében is látszik, hogy a szerző meggyőződése
az, hogy a szépen végzett liturgia a hatékony lel-
kipásztorkodás egyik legjobb eszköze.

A könyv nyelvezete tömör, szabatos, világos,
s így alkalmas a tanításra és tanulásra. A szerző
gyakran használja az alapvető latin liturgikus
szakkifejezéseket is, legtöbbször magyarázattal.
Hasznos lett volna a könyv végére elhelyezni egy
latin–magyar liturgikus kislexikont, ami a szak-
kifejezések elsajátítását megkönnyítette volna.

Tanulságos és sokatmondó számunkra már a
könyv főcíme is, ami a liturgia mélységeire irányítja
figyelmünket. A II. Vatikáni zsinat előtt a liturgikák
szinte csak a szertartások végzéseinek szabályai-
val foglalkoztak. Éppen ezért sokan úgy gondol-
ták, hogy az egyház liturgiája tulajdonképpen nem
más, mint ilyen-olyan szertartásoknak, ceremó-
niáknak meghatározott rendben való elvégzése.
A legújabb magyar liturgika világosan hangsú-
lyozza a liturgia misztérium jellegét. A szerző már
bevezetőjében hangsúlyozza, hogy a földi és
mennyei liturgia kapcsolatban vannak egymással:
az egyház liturgiája a mennyei liturgia előképe, ami
által már a földön a Bárány menyegzőjének részesei
leszünk. (Tihanyi Apátsági Kiadó, 2010)
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