
sokat a népirtásról, de ő legalább határozottan
fellépett ellene” — írja a kötet szerzője.

Michael Hesemann könyvének legnagyobb ér-
deme, hogy szigorúan tényeken alapszik. Meg-
próbál igazságot szolgáltatni egy olyan pápának,
aki a történelem talán legszörnyűbb időszakában
volt Krisztus földi helytartója, s abban a helyzet-
ben mást nem tehetett, mint amit Jézus tanácsolt
tanítványainak, akiket bárányokként küldött a
farkasok közé: „Legyetek tehát okosak, mint a kí-
gyók, és egyszerűek, mint a galambok” (Mt 10,16).
(Ford. Laki Ferenc, utószó Perger Gyula; Magyar
Nyugat Könyvkiadó, Vasszilvágy, 2013)

BODNÁR DÁNIEL

CSÓKA ÚRTÓL GÁSPÁR ATYÁIG
Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75.
születésnapjára

Nagyon ötletes és találó címet találtak rendtársai
a 75. születésnapját ünneplő győri bencés tanár-
nak, akinek mind szerzetesi életútja, mind ta-
nári, nevelői tevékenysége, mind pedig tudo-
mányos munkássága jelentős. Mindezt hivatott
megköszönni az a vaskos kötet, ami a diákok és
tanártársai, rendtársai tiszteletének jele a szüle-
tésnapját tartó Csóka Gáspár bencés előtt.

Életútja a Sopron megyei Bükkön indult, gim-
náziumba Pannonhalmán járt, beöltözése 1956-
ban volt, ünnepélyes fogadalomtétele és pappá
szentelése 1961-ben. Az ELTE-n történelem, görög
és latin szakot tanult. A szerzetes- és gimnáziumi
élet szinte minden fokozatát végigjárta: tanár, pre-
fektus, levéltáros, igazgatóhelyettes, főiskolai ta -
nár, igazgató, perjel, házfőnök. Munkásságát
mind egyházi, mind pedig világi vonalon kitün-
tetésekkel ismerték el. Írásai, tanulmányai, köny-
vei, fordításai jegyzéke is megtalálható az ünnepi
kötetben.

A kötet tulajdonképpen hat nagy részre oszlik,
a szerint, amit a jubiláns tanárban felismertek, ér-
tékeltek, amit neki köszönnek: hála a bencésnek,
az egyháztörténésznek, a levéltárosnak, a görög-
tanárnak, a barátnak és a tudományok kedvelőjé-
nek. Átfogó gyűjtemény, egy teljes életút. A hat
nagy témakörben olyanok szólalnak meg, akiket
tanított, akik bizonyos témának mesterei, szak-
emberei, s akik írásaikkal Gáspár atyát köszöntik.

Mindet nem lehet itt felsorolni, de egyet-egyet
hadd emeljünk ki! A bencést egy jezsuita jó barát,
Szentmártoni Mihály köszönti először, kiderül,
hogy a kötet címe is tőle való. Az egyháztörténé-
szek között ott találjuk Beke Margit, Hatos Pál,
Horváth József, Molnár Antal és Somorjai Ádám
bencés írását. A levéltáros tiszteletadást többek kö-
zött Ásványi Ilona és Érszegi Géza fejezi ki. A gö-

rögtanárra különösen is egykori dákjai emlékez-
nek írásukkal: Orosz Atanáz püspök, Gérecz Imre
és Tóth Konstantin bencések, Schmatovich János
teológiai tanár. A barátok sora bizonyára végte-
len, kiemelkedően szépek Áment Lukács bencés,
Kukorelli István, Smuk Péter és Keller Péter ta-
nulmányai, valamint az egykori osztálytárs, Bá-
lint Csanád írása. A tudományok kedvelőjének
szóló záró fejezetbe kerültek Bakos Gergely ben-
cés, Tóta Péter Benedek és Gulyás Balázs agyku-
tató dolgozatai.

A könyv külső kiállítása méltó a belső tarta-
lomhoz: sötétkék kemény táblás, rajta egy régi
magyar festő Szent Benedek-képe. A belső címlap
bal oldalán az ünnepelt szelíden komoly, mosoly-
gós fényképe látható, míg a kötetben igen sok
ábra, színes kép és grafikon egészíti ki a monda-
nivalót. Talán a könyv hátsó borítójára odafért
volna a tanár rövid életútja, kiemelve a díszkötet
elején lévő Curriculum vitae-ből, valamint az olda-
lak „élőfeje” lehetett volna mindig az adott tanul-
mány szerzője és a tanulmány (rövidített) címe (az
egész kötetben minden lapon ugyanaz található,
ami annyi, mintha nem lenne). Szép, méltó tisz-
telgés és olvasmányos tanítás egy örökké oktató,
nevelő szerzetes köszöntése kapcsán másoknak is,
akár olyanoknak, akik nem is voltak bencés diá-
kok, de érdeklődéssel forgatják a könyvet. Hová is
helyezem ezt a kötetet a könyvespolcomon? Je -
lenits István Útjaidon és Lukács László Látó szívvel
jubileumi kötetei közé, hála érte a szerkesztőknek,
az íróknak, Gáspár atya tisztelőinek! (Szent Mór
Bencés Perjelség, Győr, 2013)

PÁKOZDI ISTVÁN

VÁLÓCZY JÓZSEF: 
A MEGOSZTOTT LOGOSZ
Posztmodern gondolkodás és 
a kereszténység újrafogalmazásának
kísérletei a teológiában

Miről szól a teológia? Egészen egyszerű a kérdés,
mégis azt tapasztaljuk, hogy mégsem olyan köny-
nyű válaszolni rá. Hiszen a hittudományi szak-
irodalom el tud jutni igen absztrakt világokba is,
meg tud felelni soha fel sem tett kérdésekre úgy,
hogy közben újra és újra megszólal a hang az ol-
vasóban, a befogadóban: Miről is szól ez az egész?
Válóczy József kötete nem ilyen: felfrissítő teoló-
gia, mert bár nehéz témába vágja fejszéjét, mégis
azt érezzük végig, hogy a mi valóságunkról van
benne szó. És hát a jó teológia a valóságról szól,
méghozzá nem kioktatólag vagy fensőbbséges-
séggel, hanem érzékenyen, nyitottan.

A szerző hosszú évek óta foglalkozik azzal a
tárgykörrel, amit most az olvasók elé tár. Teológiai
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