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PASCAL GONDOLATAI
Különös dolog hogy a tizenhetedik századnak melyet a francia hagyomány az

irodalom "nagy századának" nevez, igazában nem volt költészete. Legalábbis nem
volt Iírája mely az emberi lélek legmélyebb küzdelmeit az érzelmi vallomás for
májában öntötte volna szóba és ritmusba. Annál ragyogóbb alkotásokat hozott
létre az ész tünődéseinek irodalmában. Lehet mondani, ez volt a Iírája. A lélek
legegyénibb vívódásait általános emberi problémákká avatta ez az okoskodó mű

faj, melynek művelőit "morálistáknak" szekták nevezni. Alkotásai mégis távol
vannak attól a hidegségtől mely az ilyen általános elmélkedéseket rendesen jel
lemzi. Kérdései és témái az emberi lélek érzékeny helyeit érintik, akár a lírai
köl tészet kérdései és témái. .

A morálisták műfaja nem halt meg, máig is él a francia irodalomban. Az er
kölcsi dilemmáival küzdő és szocializmusba menekvő André Gide, s a másik ol
dalon a vallási érzések különös magaslatait ostromló "újkatolikus" írók egyfor
mán sokat örököltek e műfaj irányaiból és hagyományaiból. Pár rövid szóval alig
lehetne jellemezni azt a mély és kiterjedt hatást amit a "nagy század" francia
morálistái az egész utánukjövő világirodalomra gyakoroltak. Elég csak arra gon
dolni hogy közéjük sorakozik például Szalézi Szent Ferenc is, akihez az egész mo
dern vallásos és hitvédő literatúrát oly szeros .szálak fűzik, s nemkevésbé hoz
zájuk tartozik például La Rochefoucauld, akinek öröksége viszont egy cinikus és
paradox-kergető aforizmairodalom. Eléggé távoleső végletek. S e végletek szinte
érintkeznek a Pascal alaajában és hatásában! Pascal bizonnyal a hit harcosa, S
valósággal tragikus hősei s mégis szígorúan vallási munkái a szkeptíkus : és egy
házellenes Voltairet csábították jegyzetek és kommentárok írására. S valóban e
nagy hivő különös lelkiharcai nem lényegtelen helyet foglalnak el a voltairei fel
világosodás lélektani előzményei közt,

A morá.ísták ezer és ezer tárgyról írtak, a legkülönbözőbb szellemi trányza
tokkal. De az a központi élmény, az emberi szellemnek az a nagy belső kalandja,
amelynek egész műfajuk eredetileg és lényegileg kifejezője volt, éppen a kétely
és a hit viaskodása! A kétely ott állt már e műfaj bölcsejénél; nem véletlen, hogy
az első morálista Montaigne, a modern szekpszis ősapja, az Anatole France-ok elő

képe. Montaigne nem tűnt el nyomtalanul; ez a derűs filozófus a kétely mérgét s
a tűnődés szenvedélyét hagyta örökségbe. S Montaigne fő-fő olvasója a "nagy szá
zadnak" az a legnagyobb "moralistája" aki épen Pascal.

De őt nemcsak Montaigne indíthatta el a kételkedés irányába. Elindíthatta a
tudomány is, a matematika, amely előtt nincs tekintély, nincs érzelmi engedmény.
Pascal a bizonyosság szerelmese és szenvedélyes kergetője volt. Mohó esze már
kora gyermekségében rávetette magát az egyetlen és legfőbb bizonyosságra, amit
az emberi ész elérhet: a matematikai bizonyosságra. Valóságos matematikai csoda
gyermek volt; mert a matematika, az értelem zenéje, abban is érintkezik a zené
vel, hogy csodagyermeket produkál. Boldog, abstrakt világ, ahol még egy gyermek
is kitűnhet! Ahol nincs szükség életismeretre,mert még nem léptek föl az élet
megfoghatatlan komplikáltságaí. Amint megkezdődik a "moralizálás" s az élet
felé vetül a gondolat, már nem tünnek föl a dolgok olyan egyszerűnek. Könnyű be
látni Euklides axíomáít, De mily nehéz el nem bukni a világ kísértései közt! f':s
hinni mindabban, amiben hinnünk kell, hogy el ne kárhozzunk! Teljesíteni az
Egyház parancsolatait! Igazán az Isten külön kegyelme kell ehhez, amiről Szent
A,goston beszélt.

Pascal azonban azt látta, hogy az emberek sokkal könnyebben fogják föl a
dolgot, s még az Isten szolgáí is megalkusznak. A jezsuiták, akik oly észszerűen

tudnak eligazodni az élet csataterén, az emberi gyengeségekhez- is alkalmazkodnak
az észszerű élétcélok érdekében. Kazuisztikájuk mindenre tud ha kell, megoldást
s kibúvót. Altalában fenséges és bölcs alkalmazkodás volt ez, az élét tökéletes is
meretéből folyó önzetlen engedékenység, egy nagy és szent harc időleges taktíká-
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ja. De Pascal nem tudott-megalkudni és alkalmazkodni. Az ész rideg és kemény
heroizmusa dolgozott benne. S már egész fiatalon azoknak a hatása alá került,
akik hadat üzentek a jezsuitizmusnak, egy szígorúbb, ágostoni doktrina s puri
tánabb erkölcs nevében. Ezek a janz,enisták, Jansenius püspök követői. Mentsvá
ruk a Port-Royal apátság, melynek oly nagy szerepe volt a francia irodalom tör
ténetében, hogy Saint-Beuve, a nagy kritikus hét kötetes könyvet írt róla,

Ide vonult el Pascal is a világ elől. Itt írta a Vidéki Leveleket. Maró szatíra
ez, a jezsuiták ellen, kazuisztikájuk bírálata, egész életmagatartásuk kegyetlen
arcképe. A megalkuvás nélküli fanatikus csodálatos megfigyelőnek és eleven em
berrajzolónak bizonyul. Amit kigúnyol, ma már nincs, vagy nem aktuális. De a
Levelek' élnek még, örök példái a művészet és stílus konzerváló hatalmának. Pascal
mesterségesen tette könnyűvé stílusát. Megszabadult a hosszú mondatoktól, a ne
hézkes cafrangoktól. a skolasztika minden hagyományától. Súlyos kérdésekről egy
szerű és mindenki által érthető nyelven írt. Talán a matematikus is dolgozott
benne, lehántva a fölöslegest. s kivilágítva a gondolatot, a "szükséges és elégséges"
szavakkal. A szent felháborodástól hajtva, s a vallási cél érdekében, Pascal "meg
alkotta a modern irodalom stílj ét. A "könnyed" francia stílt.

Hatása csakugyan óriási volt. A [ezsuiták és janzenisták harca végigvonul a
"nagy század" írodalmán. Egyik oldalon a hajthatatlan igazságkeresés és fanati
kus szigor, másikon az élethez való alkalmazkodás és "kényelmes" kazuisztika.
Középen állt Meaux püspöke, vagy ahogy mondani szekták "Meaux sas sa", a nagy
Bossuet. O egyetértett a janzenisták erkölcsi szigorával, de nem helyeselte teoló
giai elveiket, melyeket az egyház tekintélye nem támogatott. Boldog Bossuet! O
optimista szemmel nézte a világot, az egész vílágtörténetet, amelyről könyvet írt.
O úgy látta, hogy a gondviselés már eleve az egyház diadala érdekében rendezte
'be .. az eseményeket, .és semmi baj sem történhetik.

Pascalt azonban gyötrő kételyek emésztették. Úgy érezte, hogy "egy mélység
szélén áll, amely együtt jár vele". Senki jobban ki nem fejezte a gondolat első

rnegdöbbenését a hit és hitetlenség szörnyű válaszútján, mint ő azokban a jegyze
tekben, malyeket halála után Gondolatok címen gyűjtöttek össze s melyekből egy
nagy hitvédő iratot, a keresztény vallás hatalmas apológíáját akarta összeállítani.

Igazat tanít-e a keresztény vallás? Micsoda észérv vagy matematika győzhet

meg erről? Minden emberi dolog bizonytalan, a hitek délkörök szerint változnak,
az erkölcs a klíma függvénye. Mily kicsi pont az ember, a csillagos míndenség
végtelen csöndjében! Csupán a matematika. bizonyos, egyebekben az igazságot
csak halálunk után tudjuk meg.

De mi nem várhatunk addig! Cselekednünk kell, élnünk, a vallás parancsai
szerint, vagy ellenük. Mit tegyünk? Ha szerintük élünk, mennyi visszahozhatatlan
örömtől fosztjuk meg magunkat, mennyi édes szabadságtól gondolatban és csele
kedetben! És esetleg hiába, haszon nélkül rontj uk el egész életünket! De ha elle
nük élünk, kitesszük magunkat az örök kárhozatnak. A legkisebb hanyagság, egy
[MIanatnyi megfeledkezés, véget nem érő kínokra ítélhet. Az Isten parancsa bi
zonnyal nem kevésbé szígorú, mint a matematika törvényei: nincs középút, vá
lasztani kell. Pascal előtt kisebb kockázatnak tűnt föl a vallást választan": ez az
ő híres pari-elmélete. Logikus lelke a teljes bízonyosságot és biztonságot szemjaz
ta: a vallást választani számára a végletes aszkézist, minden világi öröm és di
csőség megtagadását jelentette.

És mégis - tőlünk függ-e a választás? A legvégletesebb aszkézis, a legtel
jesebb lemondás, a legvallásosabb élet is, egymagában, biztosíthatja-e üdvössé
günket? Bizonnyal nem; ahhoz elsősorban a benső érzés kell, a hit, amely végső

fokon nem függ tőlünk. Nem függ akaratunktól, és nem függ eszünktől sem,
amely a hit igazságait sohasem lesz képes bebizonyítani. Az ész nem vezet el
Istenhez. Itt rászorulunk "különös" kegyelmére, "ingyen" kegyelmére az érthetetlen
Istennel, aki nem is akarja hogy őt mindenki megismerje. S ezen a ponton lesz a
logikus és matematikus Pascal az ész tagadója. a világ érthetetlenségének hirde
teje, a modern antiintellektuálizmus egyik első prófétája. (Köz/.i GAL ISTVÁN)
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