
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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