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DOLHAI LAJOS: A SZENTELÉSI
SZERTARTASOK

A II. Vatikáni zsina t litu rgiareformja érinte tte
az ordo sze ntségét is. A SC 76. pontja felülvizs
gá latot ír elő . Ugyan enn ek a liturgikus ko ns titú
ciónak a 34. po ntja pedig az t mond ja ki, hogy a
sze rtar t ások, így a sze nte lések is legyenek
nem esen egyszerűek, áttekinthetőek, rövidek.
Alkalmazkodjanak a hívek képességeihez, és ál
talában ne szoruljanak sok magyarázatra . Mind
ennek eleget tett a POl/tijicale Romal/um (1990),
amely a megújított d i ákonus-, áldozópap- és
püspökszentelés liturgiájának vég leges sz őve

gé t tart alm azza. A szertartáskönyv az OLT ki
adásába n, 1993-ban jelent meg magyarul, de ke
vés péld ányban, kizárólag belső ha szn álatra.

Hézagpótló művet írt Dolhai Lajos egri teoló
giai tanár, aki nemcsak a liturgikus szövegeket
ad ja k özr e, amelyek megkönnyítik a sze rtartá
sokra való elök észü le tet, a szükséges liturgikus
elemek magyaráza tát , a sze rta rtáso k sze rkeze
tének és gazdag szi mbolikájá nak megér tését,
han em köz li a zsi nat tanítását az ordo hármas
fokoza táról, azokról a kleri kusokról, aki k ezek
ben részesülnek. A kön yv végén pedig imá d
ságokat találunk a szentelendőkért és a felszen
teltekért. A kön yv igazi értéke a liturgikus
szö vegeken túl a szi mbólumo k rövid, közérthe
tő magyarázata, valamint a felszentelő imádsá
gok teológiai elem zése, magyarázata: Michael
Kunzler nemrég megjelent , Az egyház liturgiája
című könyve (Aga pé, 2005) kiemeli az egy házi
rend sze ntsége leírásában annak tör ténelmi út
ját, változásait, ala kulásá t, és az t, hogyan fogla l
ja el a helyét a megújított liturgia középpontjá
ban a csöndes kéz rátétel/kézföltétel, illetve a
felszentelő prefációkb an hogyan emelked ik ki
az a néhány ige n fontos szó (verba essentia íis),
amely az ordo sze ntség i formájá nak a lényege
(378-384.). Dolhai Lajos könyve kül önleges fi
gyelemmel választja szé t e szö vege kben az
anamnézist, az epikl ézist, a közbel/járó részt, illetve
a doxo16giát. Bekeretezve és vas tago n szed ve
közli az epi kl ézist, eze ket a leglényegesebb sza
vakat, ame lyek mindhárom prefációban jól el
k ülön ülnek, jóllehe t magában a hiva talos sze r
tartáskönyvben nincsenek külö n jelezve .

Man ap ság szívesen vesszük kézbe a gyo rsan
elha ngzó és kön nyen tovaröppenő litu rgik us
szövegek íro tt, a hívek szá mára készített vá lto
zatait. Ilyenek a pápai cere móni ák librettói, kís é
rő füze tei, de ilyene k a havont a megjelenő
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Adoremus füze tei is. Dolhai Lajos kön yve ízlé
ses, könnye n kezelhető, vék ony formában adja
közre a sze ntelések szö vege it és azok magyará
za tát. Forgassák haszonnal maguk a felszentelést
vezető pü spökök, a felszentelendök, a segéd ke
zők, a pap ság útján halad ék, de azok is, akikben
csupán megcsillant a hivatás - hátha a liturgia
tanulmányozása során elmélyü l, megszilárdul ez
a hívás bennük. (JEL Kiadó, Buda pest, 2006)

PÁKOZDI ISTVÁN

SEREGÉLY ISTVÁN: NEVELNEK A
SZENTEK

Elég gya kra n olvashatjuk az t a vélemé ny t, ho gy
a sze ntek kultusza han yatlóban van. Semmi
képp sem vagyok autentikus, hogy e nézetet
alátámasszam, vagy kérdésessé tegyem , csak
azt tap asztalom. hogya szentek és boldogok
névsora annyit bővült, hogy a magam fajta köz
embe r mind neh ezebben isme ri ki magát. Talán
nem is baj, amit pedig gya kran - és aligha nem
jogga l - pa naszolunk, hogy kevés közöt tük a
magyar, hisz e keveseket ismerjük, imád kozha
tunk hozzájuk , s a velük való kapcsolattartásunk
intenzív lehet. A világegyház szeritjeine k megis
merését, példá juk lelki életünkbe való beépítését
pedig kitűnően szolgálja Seregé ly István egri ér
sek műve, amely már a címével is jelzi, hogy leg
fontosabb célja megmutatni, mit adnak nekünk a
sze ntek itt és most, olyan világban, amelyben az
életszentségnek nincs vagy alig-alig van becsü le
te. Ezt a l éleképítő szá ndé kot jelzi az is, hogy az
itt szereplő szentek életrajzára inkább csak lexi
kális ada tok alapján következtethetünk, a k ű l őn

böző alka lmakkor elmondott szentbeszédek
részletei, ünnepi alkalmakko r sz üle te tt m élta t á
saik, rólu k szóló tud ományos előadások nyomán
élő mozaikképük bontakozik ki, s itt elsősorban

az élőnek van jelentősége, hisz viszonyrend szer
alakul ki közöttük és k öztünk, s ebben az áram
körben valóban nevelőink lesznek.

A kötet beosztása logikus, érzé kletes kép et
ad az életsze ntség képviselőiről. Paradi gm ájuk
Szűz Már ia és Szent József, s a külön leges sze
r étetnek az a kap csolata, amely összefűzte őket.

Az angyalok kőz ü l Szerit Mihály szerepel, aki
ről régen a mise végé n az t imád koztuk: legyen
olta lmazónk a sátán gonosz kísértései ellen. Hat
apostol po rtréja köve tkez ik: P éter é, Pálé, Ján o
sé, And rásé, Mátéé és Bertalan é. "Fe ladatu nk 
írja Seregé ly István -, hogy mi is hasonl ó igye-



kezettel gondoskodjunk arról, hogy Jézus Krisz
tus életét és tanítását megismerjék az emberek."

A Szent magyarokkal foglalkozó kisportrék
között néhány nagy szeretettel megrajzolt kű

lön is érdemes figyelmünkre. Méltán kerültek
közéjük olyanok, amelyeknek hősét ma még
egyházunk nem emelte a boldogok sorában, a
velük foglalkozó, imádságra késztető sorok jó
voltából azonban inkább elóbb, mint utóbb el
foglalhatják közöttük megérdemelt helyüket.

A világegyház szentjei közül természetesen
jó néhánya felfedezés erejével hat. A szerző be
bizonyítja, hogy méltán kerültek e díszes galéri
ába, olyanok társaságába, akik fel-felbukkannak
életünkben, ~int a manapság különösen nép
szerű Szent Agoston, Assisi Szent Ferenc, Sza
lézi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, Kalazan
ci Szent József, Sziéna i Szent Katalin, Aquinói
Szent Tamás és a többiek. Hadd hivatkozzam
egy olyan részletre, amely számomra adta a fel
fedezés örömét: a Babylon Szent Paszkált idéző
sorokat. Ezt az egyszerű ferences testvért XIIl.
Leó pápa tette az eucharisztikus egyesületek égi
pártfogójává. S a róla szóló kis esszében egy
igen fontos kérdés is felmerül: szükségünk
van-e eucharisztikus életre és lelkületre? A vá
lasz ösztönző életprogram, amely szinte minden
részlet legfontosabb tanítása: "Jó az Isten, aki
végtelen és mérhetetlen, és mégis oly közel van
itt az Oltáriszentségben." Ezzel a jósággal talál
kozva kaphat életünk igazi tartalmat és célt, s
ennek felismeréséhez vezet Seregély István
könyve. (Szent István Társulat, Budapest, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

PÁSZTOROK

Akár azt a cimet is adhattuk volna e rövid is
mertetésnek: Püspökeink emberközelben, s ez leg
alább annyira találó volna, mint a Pásztorok,
melyben azért érezni valami áthidalhatatlan kű

lönbséget, a nyáj alárendeltségét, épp annak a
kapcsolatnak lazaságát, amelyet e sorozat erős

nek és kikezdhetetlennek mutat. Hisz mára
nagyjából elhomályosult a püspökökről rajzolt
hajdani kép, melynek leglényegesebb jellemzője

a hűvös távolságtartás volt. Napjaink püspökei
nemcsak egyházmegyéjük főpásztorai, akik ter
mészetesen a társadalomban is tekintélynek ör
vendenek, hanem tiszteletre méltó emberek is,
akikre természetesen föltekintünk, de közéleti
álláspontjukkal nem kötelező egyetértenünk,
jóllehet e megnyilatkozásaikat mindig érdemes
tekintetbe vennünk véleményünk kialakításakor.

A Szent István Társulat sorozatának első két
kötete Gyulay Endrét és Mayer Mihályt mutatja

397

be Szerdahelyi Csongor és Elmer István értő

közreműködésével. Mindkét portrét nagyjából
hasonló elképzelések szerint rajzolták meg szer
zőik: az életút részleteinek ismertetésébe szőtték

bele modelljük életfelfogását, hitre vezérlő ősz

tönzéseik, útjuk bemutatását és véleményüket a
jelenró1,amelyet egyikük sem lát rózsaszínűnek.
Ami persze nem is olyan nagy hiba, hiszen
Krisztus soha nem ígérte, hogy a keresztény
hívő rózsalugasban él, viszont mindent meg kell
tennie a tüskék levagdosásáért.

E tüskék olykor kegyetlen szúrását Gyulay
Endrének és Mayer Mihálynak is módja volt
megtapasztalnia. Mindketten átélték a kemény
és puhábbra maszkírozott diktatúra egyházelle
nességének következményeit - egy-egy lelep
lező történetük valósággal sokkolja az olvasót
-, s a rendszerváltás zavaros éveit is, melynek
során az addigi propaganda állításait cáfolva
vissza kellett állítaniuk egyházunk tekintélyét,
eszközöket kellett találniuk vonzása visszaszer
zéséért, fenn kellett tartaniuk működőképessé

gét, hiszen a paphiány néhol drámai volt (ma is
az), meg kellett teremteniük azt az imádságos
életet, amely Isten népének erőt és kitartást ad,
s nem utolsósorban méltósággal, szilárdan kel
lett szót emelniük, ha megkülönböztetést és
méltánytalanságot tapasztalt(n)ak. Ez így leírva
néhány kapcsolatos mellérendelés, a valóság
ban azonban emberpróbáló feladat, olyan kül
detés, amelynek teljesítése közben napról napra
fel kell venniük keresztjüket, s nagyon-nagyon
nehéz helyzetben kell jó döntést hozniuk.

A lelki élet megerősítését sok helyen az ala
poknál kell kezdeni. Ebben nagy az újonnan
szervezett, alapított katolikus iskolák szerepe.
Erről mindketten meg vannak győződve, s a
rendszerváltás óta eltelt hüvelyknyi időben so
kat tettek az előrelépés megtételéért. A nehéz
ségeket jól ismerjük: a látszat-vallásosságot, a
régi szellemet képviselők jelenlétét, ők voltak a
hirtelenjében Paulussá válók, és a napról-napra
kínos helyzeteket szülő anyagi problémákat. A
médiumok ellenségessége is egyfajta "tudatmo
sáshoz" vezet, a liberálisnak mondott világnézet
túllihegéséről nem is szólva. Erthető, hogy a
püspökök igen keményen fogalmaznak a keresz
tény életelvek képviseletében és védelmében.

Van-e, marad-e idejük és lehetőségük, hogy
az átlagember módjára éljenek, azaz pihenhet
nek-e? A jelek szerint alig-alig. Képzeletükben
újra meg újra fölsejlik sokat próbált egyházme
gyéjük képe és a feladatok sora. Az olvasónak
azonban az a sejtelme, hogy egy kicsit megpi
henhetnek, hiszen elvégzett munkájuk tiszteletet
parancsol, és beleépült az újabb magyar egyház
történetébe. (Gyulay Endre: Félelem nélkül. Szer-


