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WOLFGANG' BEINERT: A KATOLIKUS
DOGMATIKA LEXIKONA

A megújuló egyházi könyvkiadás egyre több le-
. xikonnal örvendezteti meg az olvasókat. A lexi
konok sorában sajátos szerepe van az egyes tu
dományágakhoz kapcsolódó kézikönyveknek. A
dogmatikát tanítók és tanulók örömmel veszik
kezükbe A katolikus dogmatika lexikona magyar
fordítását, amely most jelent meg a Vigilia Kiadó
gondozásában. Nemcsak a teológiát tanulók, ha
nem minden katolikus keresztény számára is
hasznos ennek a kézikönyvnek a megjelentetése,
hiszen a dogmatika a keresztény hitigazságokat
megvilágító és azoknak rendszerét bemutató te
ológiai tudomány. Az előszóban megfogalma
zott célja; hogy "a személyes érdeklődésből vagy
kötelességből a lexikont forgató művelt olvasó
részére megbízható, tudományosan megalapo
zott és a mai ismeretek szintj én mozgó tájékozta
tást adjon a leglényegesebb teológiai szakterület
t émáiról. problémáiról és kérdéseiről" .

Olyan lexikont vehetünk kezünkbe, amely a
dogmatika sajátos módszerével fejti ki az alap
vető keresztény hitigazságokat. Aszócikkek
minden esetben azonos tagolásban épülnek fel
(biblikus alapok - dogmatörténet - tanítóhiva
tali kijelentések - ökumenikus szempontok 
összefoglalás), hiszen ez a kézikönyv minden
témakörben következetesen használja a herme
neutikus módszert, ami manapság általánosan
elfogadott és használt a dogmatika oktatásában.

Ennek a módszernek jellegzetesen három lé
pése van . A kiindulópont a kérdés szentírási
megalapozása, ahogyan ezt a II. Vatikáni zsinat
is előírja (OP 16). A második lépés a dogmatör
téneti áttekintés, vagyis annak bemutatása,
hogy az egyház a történelemben hogyan értette
meg fokozatosan az adott hitigazságot. Ennek a
végén a lexikon minden esetben röviden hozza
a tanítóhivatali megnyilatkozásokat. Végül pe
dig jön a szisztematikus reflexió, amikor is a
mai ember számára akarja érthető és rendszere
zett módon összefoglalni az egyház hitét. Min
den esetben kitérnek a szerzők az ökumenikus
vonatkozásokra is. Gánóczy Sándor szerint "a
bibliából való kiindulás, a dogma történetének
követése egészen annak tanítóhivatali megfo
galmazásáig, a dogma dialógikus magyarázata
a jelenlegi ismeret és gyakorlat horizontjában,
így lehetne a legrövidebben jellemezni a her
meneutikus dogmatikát" (Einführung in die Dog
matik. Darmstadt, 1983, 150).
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A lexikon tárgyalja a dogmatika mind a ti
zenegy témakörét. Magyar nyelvterületen még
újdonságnak szárnít, hogy ebben a dogmatikai
lexikonban az ekkléziológiai és pneumatológiai
alapfogalmak is megtalálhatók. Korábban az
egyházról sz ölö tanítást a fundamentális teoló
gia tárgyalta, amely apologetikus módszerrel
védelmezte az egyház krisztusi alapítását és lé
nyegi tulajdonságait. Nyilvánvaló, hogy az egy
ház maga is misztérium, ezért az ekkléziológia
szerves része lehet a dogmatikának. Pneuma
tológiai kérdésekkel régebben önállóan nem
foglalkozott a dogmatika, jóformán csak szent
háromságtani és kegyelemtani összefüggések
ben beszéltünk a Szentlélek személyéről.

Manapság viszont mind a teológia, mind a ke
resztény hittapasztalat vonatkozásában a figye
lem középpontjában áll.

Mivel a lexikon szerkesztői a dogmatikát ta
nulóknak is szánták a könyvet, a bevezető rész
ben a dogmatikai témakörök szerint szisztema
tikusan is összefoglalják aszócikkeket 00-13;
27-37.). így l átjuk, hogy az egyes témakörökben
melyek azok az alapvető fogalmak, melyeknek a
megértése nélkülözhetetlen a dogmatikai kérdé
sek tanulmányozása során. A szócikkek kifejtése
közben táblázatokkal is találkozunk, melyek
nemcsak a megértést, hanem a tanulást is nagy
mértékben segíthetik. Különösen is figyelemre
méltók a következő táblázatok: a hüposztatikus
egység tanának fejlődése (248-50), a krisztológia
fejlődésének áttekintése a Khalkédoni zsinatig
(405-408); a szentháromságtani fogalmak átte
kintése (542-545), a teológia története (600-604).
Ez az első teológiai szaklexikon. amely ezt a ré
gi-új módszert is felhasználja, hogyasegítse az
olvasókat. Wolfang Beinert, regensburgi dogma
tikus, a könyv szerkesztője így indokolja ezt a
sajátosságot: "Korunkban, amikor oly lényeges
szerepe van a látásnak, aligha tekinthetünk el ef
féle vizuális segédeszközöktől" (8.).

A lexikon nagy erénye, hogy minden egyes
témakört (dogmatikai trakt átust) egyetlen szer
ző dolgozott ki, s ráadásul közismert és elismert
szakemberek. Nyilvánvaló, hogya szerkesztő

célja ezzel az volt, hogy az egyes témakörök ki
fejtése egységes legyen. A szerzők olyan dog
matika tanárok, akik az adott témakört évtize
deken keresztül tanították valamelyik teológiai
karon. Orömmel fedezhetjük fel a szerzők kő

zött Gánóczy Sándor, magyar származású pro
fesszor nevét, aki a teremtéstanra vonatkozó
hitigazságokat dolgozta ki.



Több rokonszenves vonása is van ennek a
dogmatikai lexikonnak. Csak a hit alapvető igaz
ságait akarja röviden, rendszerezett és igazolt
módon kifejteni. A részletesebb, tudományosabb
elmélyüléshez viszont megadja a megfelelő szak
irodalmat. A szakszerűség mellett komolyan tö
rekszik arra, hogy az egyház nem teológus tagjai
számára is érthetően fogalmazza meg a keresz
tény hitet. A könyv nyelvezete tömör, szabatos,
világos, s így alkalmas a tanításra és tanulásra.

A magyar nyelvű dogmatikai szakirodalom
jelentősengazdagodott ezzel a lexikonnal. Azok
számára is gazdagodást jelent a használata,
akik egy más módszerű dogmatikához szoktak
hozzá. A magyar fordítás kiegészítésként a füg
gelékben felsorolja a jelenleg használatos ma
gyar nyelvű dogmatikákat, és idézi a II. Vatiká
ni zsinat útmutató alapelvét a dogmatikában
követendő módszerrel kapcsolatban. Nyugodt
lelkiismerettel állíthatjuk, hogy a lexikon mód
szere és szemléletmódja összhangban van a zsi
nat elvárásaival (OT 16). (A magyar kiadást
szerk.: Görföl Tibor és Lukács László. Ford.: Gás
pár Csaba László, Görföl Tibor, Janka Ferenc,
Lázár Kovács Akos, Lukács László, Puskás Attila
és Varga B. József; Vigilia, Budapest, 2004)

DOLHAI LAJOS

GÁRDONYI MÁTÉ: A PAPI ÉLET
REFORMJA A TRIENTI ZSINAT
KORÁBAN

Komoly figyelmet érdemel Gárdonyi Máté A
papi élet reformja a Trienti zsinat korában című

könyv alakban megjelent doktori disszertációja.
Már a címből kiderül, hogy a munka az olvasót
a 16. századi egyháztörténetbe vezeti, azon be
lül is egy speciális terület problematikájával, ne
vezetesen a papnevelés kérdésével kíván foglal
kozni. Magát a címet is találónak érezzük.
Ugyanis a címben szereplő "Trienti zsinat korá
ban" segít minket az időben és térben történő

tájékozódásban, de a szerzőnek tág teret ad ah
hoz/ hogy ne csak a katolikus reformból kiin
dulva mutassa be a papnevelés fejlődését a kö
zépkortól kezdve a Trienti zsinatig, hanem
ténylegesen a kort, így a reformáció által felvá
zolt papi identitást is megismerhessük. Gárdo
nyi Máté munkáján érződik a katolikus egyház
iránti elkötelezettsége, de a korabeli, témába
vágó protestáns, illetve katolikus források egy
forma arányban kerülnek bemutatásra, az ezek
ből következő érvek korrekt ütköztetését, elem
zését olvashatjuk. Az elmondottak bizonyításá
ra szolgáljon a következő idézet: "Célunk volt,
hogy felszínre hozzuk azokat az összefüggése-
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ket, amelyek által az egymástól eltérő - sok
szor egymással már konfesszionális alapon
szembenálló - reformkísérletek mégis egysé
ges képet mutatnak. Hiszen a bemutatott, a
papi életforma megújítását célzó modellek - a
középkori zsinatok, a humanizmus, a reformá
ció és a Tridentinum tanítása - egyaránt ren
delkeztek sajátos értékekkel, s a hasonló törek
vések a kölcsönhatás benyomását keltik, a hitvie
ták korának feszültségei ellenére is. Figyelmünk
középpontjában természetesen egy modell, a
katolikus egyháznak a Trienti zsinaton megfo
galmazott papi ideálja állt" (128.).

Más szemszögből vizsgálva is újdonság
számba megy Gárdonyi Máté munkája. Ugyan
is munkáját nem az előítéletek, hanem a leg
újabb történészi kutatási módszerek jellemzik.
A reformációkutatás hatalmas szakirodalma az
interdiszciplináris és rekonstrukciós módsze
rekkel és strukturális vizsgálatokkal Max Weber
szociológiai elméletén túllépve, amely a protes
táns etikából eredezteti a klasszikus kapitaliz
must, előtérbe kerültek az egyháztörténeti vizs
gálatok, az egyházi rend képzettsége, életmódja,
a népi vallásosság tényei, a reformáció és a nem
zeti identitás közötti bonyolult kapcsolat. Tehát
Gárdonyi az egyházi rend (papság) képzettségé
nek vizsgálatakor egy olyan területre lép, ame
lyet csak az utóbbi időben kezdtek el vizsgálni.
"A 16. századi egyházszakadás válságáért végső

elemzésben a papnevelés válsága volt a felelős"

- Hubert Jedin, a neves katolikus egyháztörté
nész jutott erre a következtetésre a Trienti zsinat
időszakának tanulmányozása során. Gárdonyi
érdeme, hogy a magyar (egyházrtörténetírásban
először ő foglalkozik a reformációt kiváltó sokfé
le okok egyikével: a papnevelés későközépkori

hiányosságaival, a papi identitás különböző ér
telmezésével. Megállapításunk alátámasztására
szolgáljon bizonyítékként az/ hogy a gazdag
Bibliográfiában csak egyetlen magyar nyelvű uta
lást találunk a többségében olasz, illetve német
nyelvű szakirodalomban (A. E. McGrath: Kálvin.
A nyugati kultúra formálódása. Osiris, 1996).

A munka hat nagy fejezetben tárgyalja a
papnevelés kérdést. Az első három fejezet a kö
zépkori papnevelést, illetve a reformátorok
papi ideálját (9-70.) tárgyalja. Hogyan, milyen
módon történt a papképzés a középkorban?
Amiben a kétezer év papnevelési gyakorlata in
tézményesen is folytonosságot mutat, az a szen
telés előtti vizsga követelménye. Már a Niceai
zsinat ezt a vizsgát tekintette az érvényes
papszentelés kritériumának. A jelöltek alkalmas
sága az egész középkoron át pusztán azt jelen
tette, hogy képesek-e a szentségek érvényes ki
szolgáltatására, illetve az istentisztelet méltó



végzésére, a vizsgakövetelményeknek megfelel
ni nem volt túl nehéz. Az egyébként igen igé
nyes Karoling-kori zsinatok követelménye a je
lölttel szemben nagyjából ebből állt: ismerje a
Hiszekegyet, a Miatyánkot, a római rítusú mi
sét, a gyónás és a keresztelés szertartását, a zso
lozsmát, tudja olvasni az Evangéliumot és a pat
risztikus művekből összeállított prédikációs
könyvet. Ez tehát a Karoling kori elvárás. A plé
bániai iskolák, a monostori iskolák és a székegy
házi iskolák, ahol a papképzés is zajlott, a késő

középkorban elvesztették életerejüket, és nem
tudtak semmi többet nyújtani a vizsgára való fel
készítésnél (vö. 24-29.). Tehát hiányzott a kép
zettség, a lelkesedés, az ellenállóképesség, ami
együtt járt a papság elértéktelenedésével. Ezek
után nem csoda, hogya 16. századi reformáció
szinte akadálytalanul terjedhetett a nép körében.

A szerző in medias res foglalkozik a papkép
zéssel, azaz a középkori állapotokkal kezdi.
Hiányoljuk, hogy nem tért ki a "pap" szó ere
detére, azaz ennek a funkciónak" világi" kiala
kulására. Arra gondolunk, hogy "pap" szó a
"presbiter" szóból származik. Az Ujszövetség
korában a "püspök" (episcopus) és a "presbiter"
szavak egymással felcserélhetően fordulnak elő.

Később Antiochiai Szent Ignác leveleiben min
dig egy püspökről (egyes számban) beszél, aki
Krisztus helyét foglalja el, a presbiterek (ez a
szó mindig többes számban olvasható) pedig
olyanok, mint az apostolok. A 2. és a 3. század
ban a presbiterek körülbelül olyan feladatokat
láttak el, mint napjainkban a papok, akik
engedelmességgell tartoznak püspöküknek.

A 4. és az 5. fejezet a Trienti zsinat papi élet
forma reformjaival foglalkozik. A papság"vilá
gi" kialakulása mellett természetesen jelentő

sebb a pap teológiai szolgálatának értelmezése.
Ezt Gárdonyi Máté nagyon pontosan és jól be
mutatja. Ezzel kapcsolatban - kiragadott pél
daként - a következőket írja: "Ha mármost
arra keressük a választ, miként hatott a papság
protestáns felfogása a Trienti zsinat modelljé
nek kialakulására, kettős hatásról tehetünk em
lítést. Egyfelől - a reformátorok alapjaiban vi
tatták a klerikusi állapot értékét és funkcióját
a támadások megérlelték a papi szolgálat teoló
giájának ismételt megalapozására, illetve egy
teljesebb papkép megalkotására vonatkozó
igényt. A reformátori iratokban az egyházat, s
benne a papságot, a keresztség és az igehirdetés
konstituálja, éppen ezért - e kihívásra válaszul
- Trientben a papi identitást a szentségekből,

mindenekelőtt pedig az Eucharisztiából értelmez
ték. Másfelől abban hatott a reformátori szemlélet
a katolikus papi ideálra, hogy előtérbe helyzte a
papi szolgálat pasztorális jellegét" (131.). (Erde-
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kességként jegyezzük meg, hogy II. János Pál
pápa a 2003-ban közzétett Ecclesia de Eucharistia
kezdem bullájában többek közőrt a papi identitást
szintén az Eucharisztiából értelmezi!)

A papi életforma reformjának eszköze a sze
minárium. A Trienti zsinaton 1563. július IS-én
született meg a Cum adolescentium aetas kezdem,
ún. szeminárium-dekrétum, amely elrendelte a
szemináriumi papképzést, mert csak jól felké
szült, hivatásának élő katolikus pap képes a re
formáció által kiváltott felvetések orvoslására.
Gárdonyi - Jedin nyomány - a szeminárium
újszerűségét abban látja, hogy azt püspök hoz
za létre azzal a céllal, hogy saját egyházmegyéje
számára papokat képezzen (98.).

Gárdonyi munkájában jelzi (133.), hogy a
zsinat utáni szeminárium-alapítások nehézsé
gekbe ütköztek. Ezek részletes ismertetésére a
munka vállalt terjedelme miatt nem kerülhetett
sor. Ezért szeretnénk javasolni Gárdonyinak,
hogy folytassa a papképzéssel kapcsalotos ku
tatásait, egészen a II. Vatikáni zsinatig. A teljes
papképzést átfogó munkára nagy szükség len
ne mind az egyház-, mind a művelődéstörténet

ben. Ennek megírására aligha találhatnánk al
kalmasabb személyt.

Gárdonyi Máté munkája hiánypótló a ma
gyar egyháztörténet-írásban. Magyar nyelven
még senki nem írta meg ilyen alaposan és hoz
záértéssel a reformáció, a katolikus reform és a
Trienti zsinat korának a papi élet reformjára vo
natkozó különbözö útkereséseit, a zsinat utáni
új papnevelési modell megszületését. ("Studia
Theologica Budapestinensia 27.", Márton Áron
Kiad6, Budapest, 2001)

SZILÁGYI CSABA

STEFAN GEORGE MAGYARUL

Elekfi László, a szegedi piaristák és az Eötvös
Collegium neveltje, több mint hatvan esztende
je kezdett foglalkozni Stefan George költészeté
vel. Ossze is állított kötetnyi verset műfordítá

saiból, ám a Franklin Társulatot ért bombatalá
lat megsemmisítette a tervezett könyvet, s a há
ború után a fordító az élet egyéb területeire
került: a Rákócziánum tanáraként működött,

majd a nagyszótár munkálataiban vett részt, s
megírta Petőfi verseinek mondatani és formai fel
építése rímű művét, amely a költővel foglalkozó
szakirodalom egyéni megközelítésű darabja.
Közben változatlan érdeklödéssel tanulmányoz
ta George költészetét. s tolmácsolásaiból végre
kiadott egy gazdag válogatást, elsősorban azok
ból a művekből, amelyeket még nem fordítot
tak magyarra (Stefan George költeményeiből).



Meglehet, Kosztolányi hatása nyomán a mo
dem líra megteremtői közül hozzám közelebb
áll Rilke, mint Stefan George, akinek befogadá
sát az is nehezítette, hogy körének világszemlé
letét, eltorzítva ugyan, de elég gyakran vissz
hangozták a Harmadik Birodalom elméletírói.
Szabó Lőrinc jó néhány kitűnő tolmácsolása
sem tette irodalmunk részévé. de hát maga Sza
bó Lőrinc is "gyanúsnak" minősült. Húsz éve
jelent meg először gazdag válogatás a német
költő műveiből, s az olvasó akkor szembekerül
hetett elképzeléseivel, amelyek közül talán a
szépség kultuszához való visszatérés gondolata
volt a legjellemzőbb. George életútját amúgy is
jellemezték a kisebb-nagyobb "visszatérések": a
görög szépségideállal szakítva Litdnidjában pél
dául Krisztushoz tért meg, tőle várva szenvedé
sei enyhítését. Ez a költeménye is rávilágít al
kotásmódja néhány jellegzetességére: a romanti
kus hagyomány meghaladására és a lélek belső

világa kivetítésére, amely hatásának egyik leg
főbb oka volt. Mert a modern költészet ezzel
kezdődött: szakítást jelentett a látvány nyomán
születő érzelmek kivetítésével, e helyett a köl
tők az érzelmek belső alakulását ábrázolták, a
leírtak megfejtését az olvasóikra bízva, akik té
tován tájékozódtak e különös világban. George
sem "könnyű" költő, a köréje sereglő fiatalok
azonban megérezték, hogy mesterük a költői ki
fejezésmód új lehetőségeit mutatta. Kis túlzással
a költészet egyik "szektateremtőjének" nevez
hetjük, s mint tudjuk, a prófétákat gyakran fél
reértik, még gyakrabban félremagyarázzák, s
George gesztusai alkalmasak is voltak arra, hogy
megdöbbentsék az embereket.

A múlt évszázad harmincas éveiben néhány
lelkes fiatal úgy vélte, elérkezett az ideje a kö
zép-európai humanizmus megterenitésének,
amely esetleg ellensúlya lehet a mind fenyege
tőbb német szellemiségnek. így született meg
az Apolló című folyóirat. Ebben jelent meg az
egyik legalaposabb, legjelentősebb George-ér
telmezés, Faragó László tollából. A szerző több
ször is hangsúlyozta, nem óhajt politikai kérdé
sekkel foglalkozni, ám így is egyértelművé

tette, hogy a Harmadik Birodalom ideológiája
és George elképzelései egy német öntudatú új
világról néhol rokonságot mutatnak. George
vissza-visszatért a kereszténységhez, de jobbára
költői hagyományokból, s nem hitéből táplálko
zik világa szépsége, ám az egységet mégsem ta
lálja benne. S részben épp ez a magyarázata
annak, hogy költeményeit rendkívül nehéz fel
adat hitelesen fordítani. Elekfi László, amellett,
hogya német költő félig-meddig ismeretlen
verseire irányította a figyelmet, átérezve a
majdnem "győzhetetlen nehézséget" , elsősor-
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ban a német és a magyar szöveg pontos
megfeleltetésére törekedett. Akadnak olyan
megoldások, amelyeket kissé erőltetettnek

érezhetünk, ezek azonban jórészt épp a pon
tosságra való törekvéséből fakadnak. (Ilyen
példákra utalnék hirtelenjében: "add ide hű

söd": "kösd be a fájást" ; "átnyomul" a kedvet
lenségen... ) Mégis az a meggyőződésem,

hogy jócskán színesebb, teljesebb lett Geor
ge-képük, és a sors igazságot szolgáltatott az
áldozatos, kitartó fordítónak. (Uránusz Kiadó,
Budapest, 2003)

RÓNAY LÁSZLÓ

"... AKÁR ÖNMAGUNKRA IS
ISMERHETÜNK"
Szó'ke Katalin: Álommúzeum. Írások a
xx. századi orosz irodalomról

Szőke Katalin új könyve a címben kiemelt sza
vakkal zárul, nagy múltú, ám ma kevésbé diva
tos irodalom-felfogásra utalva vissza. Meglepő

ez a végszó, hiszen a cím "múzeumba" hív, s mi
abban a biztos tudatban kezdjük nosztalgikus
sétáinkat a bevezető ("bejárat") és a zárlat ("ki
járat") között, hogy az "álmok és látomások al
kotta második univerzum '" napjaink irodalmá
ban már-már teljesen érvényét veszti". Csak
hogy ez a deklaráltan nem-aktuális közeg vá
ratlanul felszabadít az "időszerű-nem idősze

rű" szembeállításának kényszerítő ereje alól.
A mű tizenkét év munkájáról ad képet, ahol

az egyes tanulmányok figyelemreméltó temati
kus sokféleséget reprezentálnak. A szövegek fő

ként műfaji alapon tagolódnak fejezetekre. Az
első rész (Irányok és irányzatok) nagyobb lélegze
tű tanulmányokat ölel fel, amelyek az orosz iro
dalom egy-egy sajátos kultúrtörténeti szempont
szerint megformálódó képét adják. Ezek között
kiemelkedő szerepet tölt be a "hivatalos kultú
ra-szubkultúra" oppozíció, hiszen a szerző

Bahtyin nyomán ebben látja az orosz irodalom
egyik legproduktívabb értelmezési keretét. E fo
galmak mentén nem csupán a századelő jelen
ségei kapnak sajátos megvilágítást, de plaszti
kusabbá tehető az a kontinuitás is, amelyet a
megszüntetve-megőrzés magatartása révén a
20. század végének művészei nagyelődjeikkel

fenntartanak.
A könyv második fejezetében írói portrékkal,

átfogó pályaképekkel ismerkedhetünk. A 20.
század olyan alkotóegyéniségeit, mint Alek
szandr Blok, Arszenyij Tarkovszkij vagy [oszif
Brodszkij bemutató tizenegy írás különös értéke
a közvetlen. invitáló szerzői hang, amely napja
ink irodalomtudományában üdítő kivételnek



számít. A "múzeum" harmadik "terme" rövi
debb terjedelmű, az irodalmi kritika műfajához

közelítő írásokat tartalmaz. Szőke Katalin az
Ezüstkor kultúrtörténetének éppoly avatott
ismerője, mint a kortárs orosz irodalmi irányza
toknak és alkotóknak, s a magyar olvasóközön
ség többek között éppen az ő fordítói tevékeny
sége révén ismerhette meg azokat a neveket,
amelyek most e könyv lapjairól köszönnek
vissza. A kötet zárófejezete Baka István költésze
tének orosz kulturális kódját elemzi, így a benne
helyet kapó három tanulmánya magyar közön
ség kiemelt érdeklődésére tarthat számot.

A közölt szövegek különlegessége az a vál
lalt személyesség, amely átmenetet teremt a tu
dományos értekezés és az irodalmi kritika még
oly különböző műfajai között, Bár a cím
múzeumba hív, az olvasó, a közelmúlt orosz
kulturológiai szakkifejezésével élve, mégis in
kább abban a konyhában érzi magát, amely a
7o-so-as évek hivatalos szovjet kultúrájának pe
rifériáján otthont adott a filozófiát és költészetet
egyaránt érintő, mára kultúrtörténetté vált ba
ráti beszélgetéseknek. Szőke Katalin nem áll a
szakmai vitát folytató vagy épp diákjait felvilá
gosító professzor pózába, s úgy szól Ahrna
továról, Remizovról, Bitovról vagy éppen Baka
Istvánról, hogy hirtelen nekünk is kedvünk tá
mad beszélgetni róluk, s ha azután újult érdek
lődéssei átolvassuk könyveiket, nos igen, " ...
akár önmagunkra is ismerhetünk". (Gondolat
Kiadói Kör, Budapest, 2003)

ALEXANDROV ANDREA

JACQUES ATTALI: BLAISE PASCAL,
AVAGY A FRANCIA SZELLEM

Jacques Attali francia közgazdász, bankár,
esszé- és prózaíró tucatnyi könyve után Pascal
ról készült monográfiája 2000-ben jelent meg
francia nyelven. A szerző Pascal minden művét

áttanulmányozta: filozófiai és vallási írásait, le
veleit, fizikai, matematikai értekezését, sőt min
den róla szóló könyvet, tanulmányt (a bibliog
ráfia 531 "forrást" sorol fell). Lelkesen fordul
minden olyan látszólag lényegtelen epizód felé
is, amely Pascal gondolkozásában változást
hozhatott. Minden vonatkozásban a teljes hari
zontot átfogó, részletekre is kiterjedő beszámo
lót tár olvasói elé, kezdve a gyermek születésé
től eredő betegségével; folytatva a korán meg
özvegyült apja sajátos (latin nyelvü) tanításával;
majd felsorolja a fiatal tehetség fantasztikus fizi
kai, matematikai stb. meglátásait, korszakos ta
nulmányait - mindezt a korára jellemző forron
gó vallási-politikai légkörében. Attali valódi re-
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mekművet írt Pascalról, aki szerinte a legtöbbel
járult hozzá a francia szellemhez. Könyve három
részre (és 64 alfejezetre) tagolódik, s munkájának
erőssége (és többlete) az elképesztő forrás-feldol
gozás mellett az, hogy sok merész feltevést is
megenged. Hipotéziseket állított fel szereplőiről,

egymáshoz fűződő viszonyaikról (így szerinte
Blaise és húga zsenialitása elválaszthatatlan,
Blaise szerelmes húgába, de "menekül" is tőle.)

Attali részletesen elemzi Pascal első, feltűnő

en sikeres fellépését, amikor Antoine Arnauld
janzenista gondolkodó védelme során vitába
keveredett a Sorbonne-nal és a jezsuitákkal, s
megjelentette 18 nyomtatott pamflettjét Louis de
Montale levelei vidéki barátjához címmel. Pascal
"leveleit" iróniájáért, éles logikájáért, feszes és
pontos stílusáért a klasszikus francia próza
egyik csúcsteljesítményének tartják. E "levelek"
döntő szerepet játszottak a belső vallásossághoz
való visszatérésben. A jezsuita ellenreformáció
elsősorban a dogmákhoz való ragaszkodást, az
engedelmességet hangsúlyozza. Pascal szerint
Istent megismerni (Isten létét átélni) nem értelmi
alapon, hanem a szív által lehet. Pascal 1657 és
1658 nyara között rendezte azokat a jegyzeteket,
töredékeket, amelyeket később Gondolatok cím
mel adtak ki. Ennek egyik legfőbb állítása, hogy
az ember határtalanul "több" mint ember, de ke
gyelem nélkül a nagyság és a hitványság felfog
hatatlan keveréke, képtelen az igazságos és a
legfőbb jó elérésére, bár természeténél fogva tö
rekszik rá.

Attali részletesen szól Pascal utolsó hónapja
inak szenvedéseiről is: utolsó napjaiban anya
szentegyházával megbékélve, a hittételek elfo
gadásával, a szent viaticumot és az utolsó
kenetet megkapva hunyta le szemét. Halála
után mindkét oldal a maga "igazsága" szerint
"megtisztítva" kívánta megjelentetni életművét.
Attali a további fejezetekben felvázolja Pascal
utóéletét. Voltaire egyenesen a francia irodalom
megteremtőjének tartja. Attali az Egyetemes
szellemnek, a Nagy Század csodagyerekének, a
francia szellem archetípusának nevezi Pascalt, a
modern francia nyelv megteremtőjének.A szer
ző felbecsülhetetlen érdeme, hogy Pascalt arról
az oldaláról is megismerteti, amelyről eddig
nem nagyon beszéltek (például Pascal a mo
dern Európában az elsők között ismeri el, hogy
mit köszönhet a zsidóságnak a kereszténység).

Könyvét tizenkét oldalon, részben színes fel
vételek teszik gazdagabbá. Harminc oldalon
felsorolt Bibliográfia és egy alapos Névmutató
zárja a kötetet. (Ford.: Vargyas Zoltán. Európa,
Budapest, 2003)

FRIDECZKY FRIGYES


