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DOLHAI LAJOS: A LITURGIA
TEOLÓGIÁJA

Az olvasó mélyebb és igényesebb művet tart a
kezében, mintsem a szertartások ismertetését,
vagy akár eredetük történeti feltárását. Ezzel
foglalkozik a liturgika teológiai tárgy. Az ilyen
hagyományos leíró, értelmező liturgikus szem
léletben sokszor elsikkad azonban az egyház
élő istentiszteletének a lelke, Guardinivel és
Ratzinger bíborossal szólva "a liturgia szelle
me". Manapság egyre több írás törekszik a "pa
lackból kieresztett" szellem, a rítusok, szertart á
sok bensejének, lelkületének feltárására, helyre
állítására, továbbépítésére. Dolhai Lajos könyve
is ezt a célt szolgálja.

A liturgia széleskörű meghatározása után a
misztériumot mutatja be, a történelemben testet
öltött és az egyházban tovább élő Krisztust, va
lamint a Szentháromság liturgikus vonatkozá
sait. A liturgia az egyház műve, ezért mindig is
közel marad az ekkléziológiához, főként az egy
ház szentségekrőlvallott teológiájához. Az utol
só két nagy fejezetben a szerző konkrét liturgi
kus kérdések hátterét világítja meg, elhelyezve
ezeket a II. Vatikáni zsinat idejétől fogva a latin
(római) rítusú, állandóan megújuló liturgiánk
egészébe. Igen érdekes és hasznos, magyar
nyelven eddig páratlan vállalkozás a liturgikus
imádságok elemzése így, a liturgikus teológia
részeként bemutatva. Egészen konkrét liturgi
kus jelenségeket magyaráz a legutolsó fejezet:
csend, gesztusok, miseruha, kézbe áldozás, za
rándoklat, búcsúk és májusi litánia .

A könyv bibliográfiája és a lábjegyzetek ta
núsítják, mennyire pontos, precíz, tudományos
kutatás és dokumentáció áll mögötte. A liturgia
iránt érdeklődők, a teológusok, annak művelői,

papok és világi keresztények egyaránt elmélyedt
tanulmányokat tehetnek e könyv segítségével,
amely gazdagítja egy zsinati szellemű, szélsősé

gektől mentes, kiegyensúlyozott, hittel és szelíd
ünnepléssel átitatott liturgikus lelkület kialaku
lását hazánkban. (Jel Kiadá, Budapest, 2002)
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CZIGÁNY GYÖRGY: MÉZET ONT AZ ÉG

Egy bensőséges áhítatú egyházi ének szép k ől

tőiségű és áhítatú refrénjét választotta Czigány
György verseskötete címéül: Mézet ont az ég,
az ismétlés elhagyásával. A cím a zen ében is
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egyszerre vágy és akarat, hit és erőfeszítés, re
mény és bizalom.

A huszadik század embere két oly háborút s
két oly rémuralmat élt át, minőre alig van példa
a történelemben. Az egyik pusztán származása
alapján, a másik vállalt világnézete jegyében
nemcsak a társadalomból, de az életből is kire
kesztett két csoportot. Mégpedig anélkül, hogy
tetteikkel , meggyőződésükkel törődött volna.
Ezeket származásuk alapján eleve az illető fajra,
rétegre jellemzőnek s a társadalomra biológiai
lag és gazdaságilag veszélyesnek tartotta, s így
jogot, sőt kötelességet formált abból, hogy el
lenőrizze, s engedélyezze vagy tiltsa ,a vallások
egyes képviselőivel való érintkezést. Igy a rn űn

cheni bíboros-érsekkel, Faulhaberral a nácik,
vagy a kijevi pa triarcháva l a bolseviko k.

Czigány zeneakadémiai tanu lmányai után a
két testvérművészetnek nemcsak kitűnő isme
rője, de művelője is lett. Azaz nemcsak tanulta,
hanem tudta és vallotta is, mennyire összetar
toznak. S hozzá az ország egyik leginkább ze
neszerető vidékéről, városából jött. Ezekben a
nyugat-dunántúli városokban valódi zenei éle
tet teremtettek. Az én iskolavárosomban, Kő

szegen is bőven volt alkalom ének- és zenehall
gatásra: három nagy énekkar, két zenekar elégí
tette ki ezt az érzelmi-lelki vágyat, szükségletet.
S vendégként Mikes szombathelyi püspök a ba
jor városok zenészeit is szívesen hívta, fogadta
vendégül. Például a regensburgi Domspatzen
énekkarát végig vitte egyházmegyéje vala
mennyi gimnáziumán, így az enyémen is, Kő

szeg bencés templomába. Az egyes zenekari
számok közö tt egy-egy Weöres-, Harsányi
vagy Babits-vers hangzott el, s ezt ha nem
templomi volt a koncert, a közönség is szíve
sen, értőn hallgatta. Egyszóval a kultúrába, a
mindannapokba is beléilleszkedett a kor lír ája ,
költészete, zenéje . Társai nk között sok volt a
poé tanak készülő verselő, s önképzőkörön, vá
rosi ünnepségen fellépő. A vers hozzátartozott
az emeltebb napok rendjéhez.

Czigány érzelemvilága, átélt élményvilága
kötete első felében , hosszabb verseiben. helyen
ként eml ékid éz ő. leíró verseiben mutatkozik
meg . Itt több az életmozzanat, az emlékezés, a
múltba nézés . A második, a kisebbik fél viszont
a válaszok keresése a föltett kérdésekre. S igazá
ban, bármily szép is az elsők csoportja, ez utób
bi a mélyebben megragadó. Idézzünk hármat
innét: "Ki eshet távolabbra, / mint Isten önma
gától? / Vele vagy. Övé bárhol. / / Visz vígan,


