
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-



részt míni-esszéiben a művészi nyelvhasználat
igényes emelkedett megvalósításával ragadja
meg az olvasót.

Végezetül érdekes szembesülnünk a globa
lizációval kapcsolatos gondolataival. A globali
záció nem azonos az európai integrációval,
hangsúlyozza. Az európai integráció során meg
erősödött a nemzetek kulturális azonossága:
"Nyugat-Európában mindenki ráébredt arra az
egyszerű igazságra, hogy nem az országhatár
adja egy nemzet valódi önazonosságát, hanem
a virágzó helyi kultúra", amelyet az újonnan
alakuló lokális szervezetek és mozgalmak tesz
nek igazán hatékonnyá. Mindez döntően fontos
lehet a jövő értékteremtésében, s ezért is ag
gasztó, hogya televízió különböző csatornáit
amerikai filmek és dél-amerikai szappanoperák
árasztják el, s a hazai produkciók előállítására

mind kevesebb pénzt juttatnak az illetékesek.
Hosszan lehetne még szólni e kötet írásairól.

Szinte mindegyik megvilágítja korunk történe
tének legfontosabb eseményeit és összefüggése
it, s emellett - ez talán még fontosabb 
megnövekedett felelősségünkreés küldetésünk
re ébresztenek. (Nap Kiadó, Budapest, 2006)

RÓNAY LÁSZLÓ

PÉTERI PÁL: ELMÉLKEDÉSEK AZ
EGYHÁZI ÉVRE

A bibliai szövegek értelmezése több tudomány
ág közös feladata. Dr. Péteri Pál könyvsorozata
a szentírási szövegmagyarázat teológiai ágának
praktikus vonulatához kapcsolható,amennyi
ben a szerző homíliáit - a vasárnapi szentmi
séken felolvasott bibliai szövegrészeket magya
rázó prédikációit - gyűjti egybe. Az egyházi
évet átfogó könyvsorozat első három kötete a
kereszténység fő ünnepeinek megéléséhez, va
lamint az ünnepet megelőzővárakozás hasznos
kitöltéséhez ad lelki útmutatót. A címválasztás
nagyon találó, hiszen a lelkigyakorlatos szőve

gek sajátosságait idéző gondolatébresztő írások
nem csupán az elhangzott szentbeszédek írott
változatai, hanem a keresztény élet egészét átfo
gó dogmatikai és erkölcstani tanítások is.

Az első kötet (Minden ember meglátja az üd
vösséget> az adventi és karácsonyi időszak meg
élésében segít, és advent első vasárnapjától víz
kereszt ünnepéig kíséri el az olvasót. Az
ünnepkör központi gondolata a várakozás és a
beteljesedés, amit az adventi vasárnapokon el
hangzó bibliai szövegek igen sokrétűen készíte
nek elő. Az egyházi év kezdete és a polgári év
vége egyaránt a várakozással szorosan össze
függő idó'beliség problémájára irányítja figyel-
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münket. "Az újszövetségi Szentírás eredeti gö
rög szövegében két szót találunk, amely egy
aránt az időt jelenti. Az egyik szó a kronosz, a
másik a kairosz. Mindkét szót időnek fordítjuk,
pedig jelentésük lényegesen különbözik. A
kronosz a tőlünk függetlenül hömpölygő idő,

amiben minden esemény történik. Ezzel szem
ben a kairosz a személyes, engem illető, általam
felhasználható idő." Az adventi időszakgazdag
gondolati tartalma abban is segít, hogya höm
pölygő időfolyamot hogyan tudjuk személye
sen megélt, saját idővé alakítani. Ennek egyik
alapja az adventi készülettől elválaszthatatlan
bűnbánat - életünk és gondolkodásunk gyöke
res átalakítása - amit a Szentírás a virrasztás és
készenlét fogalmával kapcsol össze. A várako
zásba belefáradt ószövetségi népnek Isten a
próféták szava által vigasztalást nyújtott, ami a
mai ember számára is aktuális üzenet, hiszen a
szerző meglátása szerint "igazi vigaszra az szo
rul, aki átéli az emberi lét alapvető problémáit:
a bűnt, és a bűnből fakadó lét kilátástalansá
gát." A evangéliumi kinyilatkoztatás értelmé
ben azonban az ember nem kárhozatra, hanem
üdvösségre teremtetett - ez karácsony ünne
pének legfontosabb üzenete és örömteli ígérete.

A könyvsorozat második és harmadik köte
tében (Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük; Való
ban feltámadt) a szerző a nagyböjt első vasárnap
jától pünkösdvasárnapig elhangzó szentírási
szövegek kapcsán elmélkedik a kereszténység
legnagyobb misztériumáról, Krisztus haláláról
és feltámadásáról. A két kötet beszédei szoros
egységet alkotnak, mivel a szenvedés és a meg
dicsőülés kizárólag egymás fényében értelmez
hető. Az elmélkedéseket olvasva világossá vá
lik, hogya kereszténység még ma is az öröm
vallása. "Ebből fakad minden Krisztus-hívőem
ber legfőbb kötelessége. A kegyelemmel együtt
működve élnünk kell Isten gyermekeinek bol
dog életét. (... ) Napjainkban, amikor annyi az
elkeseredett ember, nekünk kell a világba belesu
gároznunk az örömet, hogy Krisztus feltámadt."
A szerző megvilágító szövegértelmezései és taní
tásai minden hívő embemek segítségére lehet
nek a kereszténység alapját képező örömhír tu
datosabb megélésében, a nem hívőknek pedig
betekintést nyújthat a kinyilatkoztatáson nyug
vó keresztény életbe.

A sorozat befejező részeinek megjelenése 
melyek az évközi vasárnapok és ünnepek be
szédeit, valamint a hétköznapokon ünnepelt
szentekhez kapcsolódó elmélkedéseket adják
közre - még ebben az évben várható. (Szent
Gellért Kiadó, Budapest, 2007)

ÉRFALVY LÍVIA


