
A második két tanulmány a fent vázolt elveket
ülteti át a gyakorlatba. Szabó Ferenc írása új vo-
násokkal egészíti ki a korábbi Bangha-képet,
amikor a szakirodalom és az újonnan feltárt nap-
lójegyzetek felhasználásával bemutatja Bangha je-
zsuita hivatásának gyökereit, a rendi képzésnek
a páter szellemi-lelki fejlődésére gyakorolt hatá-
sát, vagy éppen Bangha teológiájának főbb elemeit
és helyét a korabeli katolikus hittudományban.

Molnár Antal a rend római központi levéltárá-
ban őrzött hivatalos dokumentumok és a naplók
kritikus összevetésével Bangha és a rendi vezetés
kapcsolatának alakulását tárja fel. A konzervatív
szemléletű rendfőnök és a minden újra nyitott,
nagyszabású terveket dédelgető magyar páter kö-
zötti nézetkülönbségek részletes bemutatása egy-
részt azzal a fontos tanulsággal jár, hogy a katoli-
kus egyház és intézményei, még a gyakran
katonai szervezethez hasonlított jezsuita rend sem
tekinthető monolit egységnek. A szembenálló
felek vitájának és az álláspontjuk közeledésének
dokumentálása másrészt arra figyelmeztet, hogy
éppen a belső szempontok figyelembevételével
válik érthetővé, hogy az egyház — jelen esetben a
jezsuita rend — miképpen képes egységét a belső
sokszínűség mellett is megőrizni. (Távlatok, Buda -
pest, 2010)

FEJÉRDY ANDRÁS

SZAKOLCZAI GYÖRGY – SZABÓ
RÓBERT: KÉT KÍSÉRLET
A PROLETÁRDIKTATÚRA
ELHÁRÍTÁSÁRA
Barankovics és a DNP, 1945–1949,
Bibó és a DNP, 1956

Miért érdemes sok évtizeddel ezelőtti, ámde máig
is megosztó vitákat kavaró, régi sebeket feltépő kér-
déseket újra megvizsgálni? Nos, esetünkben az er-
kölcs és a politika, a célszerűség és az elvszerűség,
a lehetséges és a szükséges közt áthidalhatatlan sza-
kadék jött létre. Magyaror szág az 1943. évi tehe-
ráni megállapodásokkal a szovjet érdekövezetbe
lett utalva. S a főhatalom pillnatnyi kétséget sem
hagyott afelől, hogy az elfoglalt államok belső rend-
jének maga ízlése szerinti átszabását nem kevés-
bé fontosnak tekinti, mint az Egyesült Államok Ja-
pán, Német or szág és Olaszország átrendezését.

E történelmi fordulatot Magyarország nem cse-
lekvőként élte át, hanem elszenvedőjévé vált a ka-
taklizmának. Szakolczai György közgazdász és
Szabó Róbert történész közös munkájának az ad
különös időszerűséget, hogy egyikük az 1945–
1957 közti időszak tevőleges részese, másikuk a
korszak kutatója. S eképp egyszerre és egyidejű-
leg képesek a folyamatot a részvevő megfigyelő

szemével és az utókor lehiggadt belátásával szem-
lélni. A tények és az események valós mozgatóru-
gói még ma, évtizedek múltán sem kellően ismer -
tek. És fájdalmasan hiányzik a főképp német
nyelv területen szokásossá vált terápia, a múlttal
való szembenézés. Bizony ez az útja a múlt elfo-
gadásának annak elutasítása, vagy éppen napi
ide ológiák szerinti átértelmezése ellen.

Tudjuk, hogy a magyarság vonzódik a roman-
tikához. Mindszenty bíboros mártíriuma és ennek
összetevői a sokszálú vita ellenére sem kellően el-
és fölismertek. S hasonlóképpen a modern ke-
resztény politikát a föntebb vázolt lehetetlen hely-
zetben is megvalósítani próbáló, különleges intel-
lektusú személyiségek tevékenysége, fölvetéseik,
vívódásaik és eredményeik sem ismertek.

E kötet kíméletlenül őszinte szembenézés az -
zal a helyzettel, amikor a magyar megújulás és
megmaradás hívei nekiütköztek a szovjet biro-
dalom jéghegyének. Nagyon is kérdéses volt,
hogy ki, mikor, s milyen állapotban élheti túl a
rendkívüli helyzetet. S egyáltalán: milyen hosz-
szú átmenetre kell(ett volna) berendezkedniük?

E kötet részint történelmi narratíva, a keresz-
ténydemokrata útkeresés élveboncolása. Másfelől
dokumentumgyűjtemény, amit a szaktörténé-
szeknek is csak kisebb része ismerhetett. Végül kü-
lönösen is megrázó, ahogy a kötet bemutatja az éle-
tüket e nemes eszményekre áldozók rettenetes
sorsát a következő években. Aki a legvidámabb ba-
rakk napjaiból „csak a szépre emlékezik”, an nak
különösen érdemes végigkövetnie, hogy hányan
váltak fizikai, szellemi és egzisztenciális meg sem-
misítés áldozataivá e liberalizáló korszakban,
még a 70-es évtizedben is. Nem könnyű, de pó-
tolhatatlan olvasmány ifjabbaknak és idősebbek-
nek egyaránt. (Gondolat Kiadó, Budapest, 2011)

CSABA LÁSZLÓ

A SZENTSÉGEK TEOLÓGIÁJA

A hét szentségről szóló katolikus tanítás a hit tör-
vénye szerint változatlan, mégis változik annak be-
mutatása, kifejtése, csoportosítása, leírása. Ré sze
az egyháztannak, a dogmatikának, és igen fon tos
kapcsolódási pontja a liturgia. A szentségekről szó-
ló teológiai traktátusok az egyház életének meg-
nyilvánulásaiként tárgyalják a szentségeket, figye -
lembe véve a teológia fejlődését, az adott kor
kihívásait, amelyek között kell újra megfogalmazni
és érthetővé, elfogadhatóvá tenni a szentségeket.

Magyar nyelven sajnos nem voltunk elkényez-
tetve bőséges szentségtani munkákkal, még jóval
az Egyházi Törvénykönyv jelen formájának, vala-
mint A Katolikus Egyház Katekizmusának kiadása
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előtt jelent meg Cserháti József e témával foglal-
kozó összefoglaló műve negyven évvel ezelőtt.
Ezért nagy és dicséretes munka Dolhai Lajos egri
teológiai tanár vállalkozása: A szentségek teológiája.
Majdnem négyszáz oldalon keresztül tárgyalja az
általános szentségtani szabályokat, a részleges
szent ségtanban pedig az új Katekizmusból is ismert
csoportosításában és elnevezésével az összes
szent séget részletesen. A szerző nagy hangsúlyt
fektet a fogalmi meghatározásra, a bibliai ala-
pokra, az egyház hagyományára és a liturgikus
sajátosságokra, nem elhanyagolva a gyakorlati
teológiai utalásokat sem. Kétségtelenül mély tu-
dományos munkát tart a kezében az, aki e kötetet
tanulmányozza, ugyanakkor rendszeressége, át-
tekinthetősége és dokumentáltsága miatt tan-
könyve lehet teológusoknak, kézikönyve a pap-
ságban szolgálóknak, forrása a teológia iránt
érdeklődőknek. Az Összefoglalás praktikus vázla-
tokat nyújt a terjedelmes anyag együttlátásához,
vizsgákhoz való felkészüléshez.

Ahogy a szerző maga nevezi művét, „a harma -
dik évezred első magyar nyelvű szentségtana” si-
kerrel ötvözi az egyháztan, a hitrendszer és az is-
tentisztelet igényeit, nem kiszakítva vagy elkülönítve
egyiket sem a másiktól, hanem együtt, mégis egy-
mást követő módon. A szerző átfogó ismeretekkel
bír korunk nyugati teológiai irodalmából (négyol-
dalnyi a könyv bibliográfiája), s a megfelelő ré-
szeknél nem hagyja figyelmen kívül napjaink kér-
déseit, felvetéseit sem (például nyolc oldalon
keresztül a női papság kérdését). A könyv fejezetein
átsugárzik az a meggyőződés, hogy a szentségeket
nem pusztán elemezni, részekre bontani, megtanulni
kell, hanem a Krisztus által alapított szentségi jeleken
át az idők végéig köztünk élő Krisztussal találkoz-
ni is kell, hiszen érintése, tápláló ereje, kegyelem-
közvetítése a mi állandó megváltásunk. (Szent Ist -
ván Társulat, Bu da  pest, 2011)

PÁKOZDI ISTVÁN

DANYI ZOLTÁN: HULLÁMOK
UTÁN A TÓ SIMA TÜKRE

A szokatlanul hosszú, különös kötetcím montázs:
a könyv nyitó és záró szövegének címéből jött lét-
re. Hogy ennek ellenére egységes egész, azt a hul-
lámok és a tó tartalmi összetartozása mellett a kar-
csú, füzetnyi kötet egésze bizonyítja. Az a szépség,
a harmónia iránt megnyilvánuló vágy, amely a szer-
ző tizenhárom saját és négy ál-osztrák szerzőtől for-
dított szövegében kivétel nélkül felismerhető. Ezt
az egységet belülről az a szubtilitás teremti meg,
amely Danyi Zoltán szövegeit, itt is, mint előző, ver-
seket és kisprózát tartalmazó köteteit (Szívások, Át-
csúszik kékbe, Pszichoszomatikus életrajzok, Gyü-

mölcsversek, Párhuzamok, flamingóval) jellemzi, s
amelyre ebben a kötetben külső jelként a hosszabb-
rövidebb bekezdésnyi részleteket tagoló pontos-
vessző használata utal. Az az írásjel, amely a szó-
tári meghatározás szerint összetett mondatokat és
felsorolások elemeit választ el egymástól, itt azon-
ban végelláthatatlan sorba kapcsol össze. Mert a kö-
tet írásai, a szerző szerint fejezetek, melyek, mint
egy jegyzetfüzetbe írt feljegyzések, egységes fo-
lyamként olvashatók. Függetlenül attól, hogy
olyan úti jegyzetek, mint amilyeneket az a „bájo-
san szeplős lány” készített, kinek jegyzetelésébe a
narrátor-szerző (a szerzőségre több életrajzi moz-
zanat is utal!) illetéktelenül belenézett egy kipu-
fogógáztól bűzlő zötykölődő autóbuszon, s aki azt
örökítette meg a busz ringatózása miatt szokottnál
nagyobb betűkkel, ami körülötte történt, amit lá-
tott. „Két embert például, aki durván összeszólal-
kozott”, vagy „egy kettéhasadt vén fatörzset az út
közelében”. Esetleg más impressziók. Legyen az egy
arc, mely észrevétlenül elfakul, s helyén „csak egy
halványkék derengés marad”, legyen akár a csend.
Bármi. Mert „mindent nagyon intenzíven” él át. Le-
gyen az egy kellemetlen esemény, mint veréssel vég-
ződő inzultus, vagy netán a „ragályként elharapózó
lerongyolódást” jelentő „felszaggatott burkolatú,
sárral telehordott” út, egy — már-már Kraszna -
horkai Sátántangóját idéző — elrettentő falukép, amit
bár nem akar látni, de néznie kell. Minden szíven
üti, ami nincs összhangban saját túlságosan is ér-
zékeny, kifinomult belső valóságával, ami irritál-
ja ezt. Mindaz, amivel — miközben ő az „ápolt és
gondozott kert” látványát, a „szépség végsőkig le-
meztelenített lényegét” keresi — óhatatlanul is harc-
ban áll. Ezért érzi magához oly közelinek a festő ké-
peit, melyek „nem állnak másból, mint egy-egy
ár nyalatból”. Aki „a tó színét festette meg”, s akit
az ösztönzött erre a nem mindennapi vállalkozásra,
hogy „a tó (…) minden nap, minden órában más
volt”, s akinek eltökélt szándéka volt „vászonra
vinni a tó minden tónusát”. Ahogy az a kötet utol-
só fejezetében olvasható, abban, amelyben a kö-
tet első írásától itt — haladva a befejezés felé —,
a feszültséget sem nélkülöző szövegek után,
helyre áll a világ rendje, a tó vizét felborzoló hul-
lámok tükörsimává szelídülnek. A festőnek az si-
kerül, amire Danyi Zoltán vágyott, s akit ennek
alapján akár a szer ző hasonmásának is tekinthe-
tünk. (Timp Kiadó, Budapest — Topolya, 2010)

GEROLD LÁSZLÓ

AYHAN GÖKHAN: FOTELAPA

Ayhan Gökhan nem bíz semmit a véletlenre. Rend  -
szeres publikációival, versekkel, esszékkel és kri-
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