
tásmódunkat. Tágítani igyekszik mind Tamás
életéről, személyéről, mind műveiről alkotott
képünket. Célja, hogy az angyali doktor szemé
lyiségét, a teljes embert ragadja meg, és kiemel
je, hogy az elvont filozófus a lelki élet mestere is
volt egyben, teológiája a lelki életbe torkollik.
Torrell szerint sok magyarázó nagyobb gondot
fordít a logikára, mint maga Tamás és "nagy
kár (. .. ), hogy általában csak legelvontabb filo
zófiai és teológiai írásait ismerjük". A Chenu ál
tal elkezdett utat folytatja: a tudós teológust az
életkörülményeit figyelembe véve kívánja meg
érteni: a művek csak a teljes élet kontextusában
érthetők. Ugyanakkor Torrell szerint "nem ért
hetnénk meg életét anélkül, hogy ne ismernénk
műveit". Aquinói Szent Tamás élete és művei

tehát kölcsönösen értelmezik egymást, elvá
laszthatatlanok egymástól.

Tamás elvét - "nem illik az igazság hirdető

jéhez, hogy ellenőrizhetetlen mesékre veszte
gesse idejét" - Torrell is maximálisan követi:
forrásait megválogatja és értelmezi, a legenda
képző folyamatokat felismerve gyakran mí
tosztalanítja a szent alakját, ugyanakkor azzal is
tisztában van, hogy minden anekdota, legenda
mélyén ott lapul valamilyen történelmi igazság
is, a sokszor jámbornak, érzelgősnek tűnő be
számolókból és leírásokból kihámozhatók való
di tények. Nagyon gazdag és színes kép tárul
elénk a skolasztika fejedelmének személyéről:

az egyetemi tanár, a nagy teológus, a vad polé
mis ta, a néppel törődő prédikátor, a megszállott
író, a lelkes szerzetes, az ízig-vérig domonkos, a
türelmetlen, feszült, temperamentumos, ugyan
akkor önmagán uralkodni tudó és fejlődő em
ber és a szemlélődésbe merült szent. Mikor
Torrell a lelki élet mesterét állítja elénk Tamás
ban, akkor sem barokkos szentképet mutat fel,
hanem a történeti igazságok iránti hűséggel a
hús-vér ember hiteles portréját szemlélteti, aki
nek - Weisheipl szavaival - "egész életműve

- beleértve az Arisztotelész-magyarázatokat is
- természeténél fogva apostoli jellegű, és ez így
van, bármibe fogjon is". Torrell műve azt is ki
hangsúlyozza, hogya Summa theologiae bár két
ségtelenül Aquinói Szent Tamás legfontosabb, de
korántsem az egyetlen műve, sőt igazán csak a
többi írás ismeretében érthető meg. A szerző

ezért nagy figyelmet szentel az egyes művek be
mutatásának, melyeket általában párhuzamba is
állít, illetve összevet a Summa tanításával. Ezen
kívül az életrajz után Tamás műveinek rövid ka
talógusával is megörvendeztet minket: keletke
zési körülményeikkel, rövid összefoglalással, il
Ietve a kiadások és fordítások jegyzékével vo
nultatja fel az egyes írásokat.
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Torrell történetírása precíz és kristálytiszta,
és ahogya könyv hátlapján olvashatjuk, tökéle
tesen megalapozott: a mű "az Aquinói Szent
Tamás életével és munkáságával foglalkozó
tanulmányok és kutatások referenciakötete" .
Nemcsak életrajzot ír, hanem kutatástörténetet
is felvázol. Nagy figyelmet fordít az évszámok,
helyszínek pontos feltérképezésére, bemutatja a
tudományos polémiákat, a különböző kutatók
álláspontjait, a problémára vonatkozó tanulmá
nyok megadásával, bemutatja a művek keletke
zéstörténetének filológiai kutatástörténetét a
legújabb eredményekig. Legfontosabb hivatko
zási pontjai: Gauthier, Weisheipl, Dondaine és
Mandonnet. Tamás szerint a bölcsesség kutatá
sa, szemlélése (studium) két szempontból is ha
sonlít a játékhoz: egyrészt mert "élvezetet okoz",
másrészt pedig mert "önmagában találja meg
célját". Torrell történeti kutatása is "játékos" ko
moly játékába pedig olvasóit is bevonja; bemu
tatja, hogyan alakul a tudományos kutatás, tiszta
következtetéseiből megláthatjuk, miként kőzelít

hetünk egyre inkább az objektív igazságokhoz.
Olykor viszont félreteszi kutatóit és évszámait, s
nagyobb teret enged saját - lendületes és magá
val ragadó - hangjának. A fénypont azonban
mindig az, mikor a konferanszié félreáll, a kép
zeletbeli függönyök elgördülnek és megszólal az
angyali doktor ebben az angyali könyvben.
(Ford. Kovács Zsolt; Osiris, Budapest, 2007)

BORBÁS PÉTER

PUSKELY MÁRIA: ÁRPÁD-HÁZI
SZENT ERZSÉBET

Minket, magyarokat, világszerte három Árpád
nembeli szentről, Szent Istvánról, Szent Lászlóról,
valamint II. András és meráni Gertrudis kereken
800 éve született leányáról, Árpád-házi Nagy
Szent Erzsébetről szoktak azonosítani. A mind
össze 24 évet élt Erzsébet a sugárzó hitvesi, anyai
és szolgáló szeretet ragyogó példájaként ismert
nemcsak a Kárpát-medencében, hanem Itáliától
Eszak- és Dél-Amerikáig, Esztországtól az afrikai
Togóig, Hispániától Indiáig és Ausztráliáig.

A magyar és nemzetközi jubileumi év alk~\l

mából jelentette meg a Kairosz Kiadó az Ar
pád-házi Szent Erzsébet című pompás kiállítású
könyvet. A szerző, mellőzve a később megjele
nő legendás elemeket, 13. századi, 1232 és 1236
között keletkezett hiteles dokumentumok alap
ján rajzol történeti portrét Erzsébetről, népes
családjáról és leszármazottjairól. A tiszteletét
őrző magyar hagyományt néhány közép- és
kora újkori irodalmi szöveg idézi fel, illetve
részletes történeti kronológia, valamint össze-



foglaló genealógiai táblázat segíti az olvasót a
13. századi Európa politikai, egyháztörténeti és
szellemi összefüggéseinek áttekintésében.

A kötet 65 színes képpel illusztrálja Szent Er
zsébet közel nyolc évszázados kultuszának vi
lágméretű terjedését. Az összeállítás művészeti

tanácsadójának igényes feladatát Prokopp Má
ria, az ELTE professzora látta el. (Kairosz, Buda
pest, 2007)

FEHÉRIMRE

KODOLÁNYI GYULA: A HULLÁM
TARAJA

A nemzedék, amelyhez Kodolányi Gyula is tar
tozik, gimnazistaként élte át az 1956-os forrada
lom lázas napjait, pályakezdésük idején a Ká
dár-rendszer kétarcú politikájának negatív s
olykor pozitív jellegzetességeit élték át, s szelle
mi fejlődésüket jótékonyan befolyásolta, hogy
fel-felnyíltak az addig szigorúan leeresztett so
rompók, megismerhették a nyugati kultúra fon
tosabb irányzatait és alkotásait. Megrontásukra
különféle kísérletek történtek, megpróbálták be
szervezni őket - voltak, akiket sikerült -, de a
fogékony és kísérletező szellem szabadságra
való törekvését mégsem gátolhatták meg telje
sen. Epp e szellemiség ösztönzésére vált e nem
zedék a rendszerváltás mozgatójává (és elöké
szítőjévé), majd megcsalatottjává, hisz nem
olyannak hitték, amelyen az elmúlt több mint
tizenöt esztendő során lett, s Kodolányi Gyula
számára különösen fájdalmas lehetett az a felis
merés, hogy Antall József halálát követően az er
kölcs és higgadtság kiveszett a politikából.

Tapasztalatait módja volt összevetnie a nem
zetközi trenddel. Költői és gondolkodói fejlődé

sére óriási hatást tettek a modern amerikai és eu
rőpai lírikusok és a modernizmus bölcselete.
Atélte, hogy Amerika "nagy ideje" válságba for
dult, de látta és látja azt is, hogy e válságnak po
zitív következményei is lehetnek, így például új
közösségi formák és célkitűzések megjelenése
(közéjük sorolja a II. Vatikán zsinatok megújító
egyházképét is). Sokan a modernség utóvédhar
cának tekintik ezt a korszakot. amelyet posztmo
dernnek is neveznek, érdemes azonban ezzel a
fogalommal Kodolányi Gyula álláspontját szem
besítenünk: " ... a posztmodern kifejezést megal
kotója, Charles Olson, az amerikai költő és gon
dolkodó éppen arra a korszakra értette, ami
majd ezután fog eljönni - egy átláthatóbb, köz
vetlenebb világ, amelyik gyökereket keres az ar
chaikushoz és az emberiség nagy hagyományai
hoz. Az emberi testhez és pszichéhez. mint az
általunk megismert és élhető valósághoz." Amit
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tehát ma posztmodernnek nevezünk, nem az,
"talán csak az ökologikus szemlélet az."

Fontos olvasmánya volt Kodolányi Gyulá
nak (is) Francis Fukuyama A nagy szétbomlás
című elemzése, amely voltaképp a sokat emle
getett hatvanas évek kór- és kortörténete. Fuku
yama a modernség három hullámát különböz
tette meg, a romlás tetőpontját 1992-re tette,
kezdetét pedig a 19. század végén érzékelte, a
relativizmus felbukkanásának korára, amikor
Nietzsche és William James erősen befolyásolta
az értelmiségi gondolkodást. Az ipari társada
lomba történő robbanásszerűátmenetet lefékez
te az első világháború, majd a gazdasági világ
válság, de energiáit nem semmisítette meg,
azok a '60-as években felrobbantották a szilárd
nak látszó erkölcsiséget s annak intézményeit.

E szétbomlás jeleit Kodolányi Gyula a '60-as
évek magyar valóságával szembesíti. Ennek
válsága súlyosabb volt, mint a Fukuyama által
megjelenített, hiszen "a forradalom leverésének
traumája hirtelen felnyitotta a gátat a fogyasztói
pótfelszabadulás erői előtt - onnan süvít be a
fogyasztói szimbólumok kultusza a hatvanas
évek elején, ahonnan 1956-ban a politikai és
személyes szabadság friss szelének kellett volna
reményeink szerint megérkeznie" .

Kodolányi Gyula természetesen nem min
denben ért egyet Fukuyama elemzéseivel. Szá
mára is a legizgalmasabb kérdés, vajon a hazai
történések szinkronban vannak-e az amerikai
tudós meglátásaival, netán fáziskülönbség mu
tatkozik-e a közép-kelet-európai országok és a
nyugatiak fejlődéseközött. A magam fajta dilet
táns úgy érzékeli, hogya rendszerváltással a
személyes szabadság sem valósult meg teljesen,
a fogyasztói szimbólumok kultusza pedig vál
tozatlanul meghatározója életünknek. A kibon
takozás egyik esélyét épp az archaikus értékek
újra felfedezése adná. A feltételes mód haszná
lata azért indokolt, mert például a népi iroda
lom ugyanolyan válságát éli, mint a kultúra
egyéb ágai. Jogosan veti fel a kérdést Kodolányi
Gyula: mi lett a sorsa Kodály elképzeléseinek,
hová lett az "éneklő Magyarország"?

Fukuyamával a tudósnak egy új típusa jelent
meg, aki nem elmélyült kutatómunkájával, ha
nem gyors, a korszellemnek megfelelőmeglátá
saival keltett osztatlan figyelmet. Közvetve
ugyan, de a médiumokhoz történő alkalmazko
dása azok felelősségénekproblémáját is felveti.
Egyrészt a közvélemény formálása terén, más
részt abban a vonatkozásban, miként teszi ezt.
Aligha véletlen, hogy tanulmányaiban Kodolá
nyi Gyula újra meg újra felveti a kifejező, pon
tos nyelvhasználat követelményét, s ebben is
Bartók és Kodály példájára hivatkozik, más-


