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lKétségtelen bár, hogya
janzenista altematíva, il
Ietve Pascal frások ake
gyelemről című műve ci
zelláltabb képet festenek
azisteni elrendelés prob
lémájáról, mint például az
általa vehemensen táma
dott kálvinizmus radikális

predesztinációtana, ám ez
nem takar érdemi különb
séget. Atan végső kifutá-

sát tartva szem előtt, nincs
jelentősége azelégséges
és a hatékony kegyelem
(gráce sufflsante, gráce

efficace) megkülönbözte
tésének. Az ember sorsa
végső soron ahatékony

kegyelem megadásán
vagy megvonásán múlik,

ami viszont lsten kizáróla
gos döntése éskifürkész

hetetlen misztériuma.

Pascal Gondolatai mélyebb értelmezésének szándéka elemi módon
igényli annak a kérdésnek a körüljárását, amit Pascal janzenizmus
hoz való viszonya vet fel. A probléma abban a feszültségben csú
csosodik ki, ami a janzenista-ágostoni kegyelemtan - közelebbró1
az ember hatókörébe vajmi keveset, vagy éppen semmit sem utaló
predesztinációs elképzelés] - és az ezen a háttéren megszólaltatan
dó apológia között ébred: Van-e értelme apológiát írni és megkísé
relni mások megnyerését, ha úgyis minden Istentől függ? (Arra
nézve, hogya kérdés egyáltalán nem túlzó, markáns jelzés a
janzenisták radikális irányzatát képviselőHarcos és a köré csopor
tosultak felfogása, akik az iménti megfontolásból koncepciózusan
nem írtak sem filozófiai, sem hitvédelmi műveket.) Továbbá nem
veszi-e elejét a Gondolatok lehetséges érveirő1 való értekezésnek, il
letve eredményeink nemcsak beléjük beszélt tartalmak lehetnek
e, ha szerzőjük abból az alapállásból írt, hogy végső soron sem
művén, sem olvasóin nem múlik semmi?

"Pascal és a janzenizmus viszonyáról sok vita folyt már, és aligha
fognak egyhamar véget érni" - hangzik a kérdés némileg agnosz
tikus hangvételűsummázása -, "nehéz vagy lehetetlen bizonyos
sággal eldönteni: milyen határig fogadta el Pascal a janzenizmus
(összes) tanait, és élete végén nem mondott-e le róluk?'? Előre bo
csátjuk, hogy mi Jean Mesnard elementáris érvét érezzük a leg
konstruktívabb megközelítésnek, mely így hangzik: "egy apologe
tikus mű megírásának a ténye szükségképpen feltételez egyfajta,
az érvelésbe és abbéli meggyőződésbe vetett bizalmat, mely szerint
lehetséges a világban cselekedni"." Kiinduló kérdésünk ennek fé
nyében a következőképpen módosul: találhatunk-e a Gondolatok
ban a janzenista kegyelemtan meghaladására utaló jeleket?

Általában is elmondható, hogy Pascal nem hajtott fejet puszta tisz
telettó1vezetve az általa mégoly nagyra becsült tekintélyek előtt sem.
Gondolkodói, akár a tekintéllyel is dacolni képes önállóságának leg
nyilvánvalóbb bizonyítéka az Écrit sur laSignaturedu Formulaire című
írásában a janzenistákkal szemben felvállalt nyílt konfrontáció. Meg
említhetjük itt még például a 865.és a 234. töredékeket,' amelyek ki
fejezetten kritikusak a janzenistákkal, sőt Ágostonnal is. Jelzésértékű,
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hogy a Port-Royal szükségesnek érezte a fragmentumok megjelen
tetés előtti alapos cenzúráját. Sesztov szavaival élve: "képtelen volt
elhordozni újszerű igazságait"," Ugyanakkor még a Gondolatokat szi
gorúan janzenista kontextusban vizsgáló elemzól.<nél is megfigyel
hető valamilyen distinkció kitétele ezen a téren. Nem is csoda, hiszen
a minimális megkülönböztetés mellőzésekönnyen ahhoz a nyilván
való képtelenséghez vezethet, miszerint a Gondolatok csupán "janze
nista pamflet" vagy Ifa17. század nagy teológiai vitáinak lábjegyze
te" lenne."

A konkrétumokra térve, mindenekelőtt Pascal egy 1656-ban írt le
velét kell említenünk, amelyben heves ellenérzésének ad hangot a
janzenista kegyelemtan által implikált predesztinációt illetően:

,,[A]mikor arra gondolok, hogy ugyanezen személyek [két konkrét
személyró1 van szó, »akik mindent elhagytak, az erró1 szóló ígéret
szerint« Jézus Krisztusért - P. Z.] el is bukhatnak, és épp ellenkező

leg/ azon számos szerencsétlen közé számláltathatnak, akik felett íté
let születik majd, és hogy hányan lesznek közülük, akik kegyelmébó1
kiesve hanyagságuk folytán másoknak hagyják a koronát, amit Isten
nekik ajándékozott, akkor képtelen vagyok elviselni ennek lehetősé

gét. Az abból eredő rémület, hogy e végtelen nyomorúságban látom
őket, miután oly joggal képzeltem el e személyeket a másik állapot
ban/ eltántorít ettó1a gondolattól, és visszafordít Istenhez, hogy kér
jem őt: ne hagyja el gyenge teremtményeit. .."7 A"rémület" és a "kép
telen vagyok elviselni" túlságosan erős kifejezések ahhoz, hogy
csupán kegyes aggódást halljunk ki beló1ük. Olyasféle viszonyulást
sejtetnek ezek Pascalról, mint aki ugyan érzékeli e kegyelemtan érve
inek erejét, de azok egyben gyötrő aggályokat is ébresztenek benne.

Az idézett levélrészlet mindazonáltal egyfajta kitörési lehetőséget
is körvonalaz a predesztinációval szemben. Erre annak fényében irá
nyulhat rá a figyelmünk, hogy az isteni elrendelés emberi nézőpont
ból még azonosítható végső aktusa az imádkozásban való kitartás
hoz szükséges hatékony kegyelem megvonása. Pascal arról ír, hogy
miután erőt vesz rajta az elviselhetetlen lehetáségből fakadó rémület, ő
maga kezd imádkozni azokért az emberekért, akiket az Istentó1 való
elhagyatás fenyeget. A kitörési lehetőség tehát a másokért mondott
ima, amelyre válaszul Isten a hatékony kegyelmet egy azzal rendel
kező ember kérésére adná meg olyan valakinek, aki nem rendelkezik
vele. A másokért való imádkozás lehetőségénekkülönleges jelentő

séget ad, hogy a janzenista kegyelemtan keretei között is értelmez
hető/ azaz annak feltétlen elfogadása mellett is járható utat kínál.

Mindazonáltal a janzenista kegyelemtanból fakadó problémák ér
demi rendezését - mint a Gondolatokbeli távlatok megnyílásának
egyik feltételét - az ágostoni teológia bénftó dilemmdidti' való túllépés
ben látjuk. E túllépést illetve a tan bizonyos mérvű marginalizálását
ugyancsak a Gondolatok Pascal egyéb vallási tárgyú írásaitól való elté
résével hozzuk összefüggésbe. Az utóbbiakra jellemző,a keresztény
ségen belüli - azaz a kereszténység alaptanait evidenciaként kezelő
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Predesztináció
és determináció

Arosszra való hajlam

- érveléstól, a Gondolatokban tapasztalható, a kereszténységet kon
textualizáló - vagyis a szabadgondolkodók irányába megszólaltató
- érvelés felé történő elmozdulása során Pascal olykor még a leg
alapvetöbb vallási eszméket is zárójelbe teszi, köztük akár Isten létét
is. Számolhatunk tehát ezzel a janzenista kegyelemtan esetében is.

Fejtegetéseinket az arra való rámutatással vihetjük tovább, hogy a
Gondolatokban világosan érzékelhető egyfajta tendenciózus hang
súlyeltolódás a janzenista-ágostoni kegyelemtan belső viszonyai
terén. A standard elgondolást egy, az emberi sorsok kifutásának hát
terében működő kettős mechanizmussal modellezhetjük: Egyrészt
ott van Isten misztikus döntése mint fölérendelt vagy vezérlő me
chanizmus (szűkebbértelemben ezt nevezhetjük predesztinációnak),
másrészt fellép az emberi természet romlottságából fakadó determi
náció mint alárendelt vagy végrehajtó mechanizmus. Amennyiben
Isten megadja a hatékony kegyelmet, azáltal féken tartatik az utóbbi
hatás, ha viszont Isten megvonja kegyelmét, akkor automatikusan
teret nyer az emberi oldal, és elvégzi kárhozatos munkáját.

Az ember oldaláról megnyilatkozó determináció aspektusa a ke
gyelemtannal szervesen összefüggő, az eredendő bűn ágostoni el
képzelésére megy vissza. Eszerint az Ádámtól megörökölt konkrét
vétek (reatus) mellett - ami az Isten általi tulajdonítás (imputatio) útján
származik át minden utódjára - az emberi természet megromlása,
illetve a bűnös kívánság, a rosszra való hajlam (concupiscentia) is jelen
van minden emberben. Mindenki a concupiscentia folytán talál gyö
nyörűséget az erkölcsi rosszban és válik fogékonnyá az ilyen gyönyö
rökkel kecsegtető kísértésekre. "La concupiscence" formában Pascal
is gyakran alkalmazza a szóbanforgó kifejezést.Témánk szempontjá
ból nagy jelentőséggel bír, hogy nem az Ádámtól megörökölt konkrét
vétekre helyezi a hangsúlyt, hanem az emberi természet rosszra hajló
mivoltára (megjegyezzük, hogy a "reatus" értelmezhetőségemind a
modem lélektan, mind a Szentírás oldaláról bizonytalan, míg a "con
cupiscentia" által felvetett kérdéskör mindkét területen központi
problémát takar).

A kegyelemtanon belül tételezett hangsúlyeltolódás kapcsán a
legóvatosabban fogalmazva is a következőket mondhatjuk (emlé
keztetve egyszersmind arra, hogy a töredékek nem kiforrott gon
dolatmenetet, hanem egy, a halál által megszakított gondolkodási
folyamat köztes szelvényét tárják elénk): a Gondolatokban az emberi
természet romlottságából fakadó determináció kerül reflektor
fénybe, míg az isteni rendelkezés jelentette predesztináció háttérbe
szorul. Szemléltetésként egyfelől az frások a kegyelemró1 eszmefut
tatását idézzük, amely hűvös tárgyilagossággal ábrázolja a fentebb
vázolt mechanizmusok lefutását, pillanatig sem hagyva kétséget
afelől, hogya mindent eldöntő végső ok az isteni végzés: "Mind
azokat viszont, akik nem részesülnek e kegyelemben, vagy nem
adatik meg nekik életük végéig, testi vágyaik olyannyira fogva tart
ják és elbűvölik, hogy meghaladhatatlanul jobban vonzódnak a
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bűnhöz, mint a bűntelenséghez, azon oknál fogva, hogy ebben több
kielégülésre lelnek. S így,bűneikben halván, méltók az örök halálra,
mivel tiszta és szabad akaratuk által a rosszat választották."?

Számos töredékben viszont - mint amilyen például az alább
idézett 423. - akár első olvasásra is jól érzékelhető az eltérő hang
ütés: "Ellentétek. Miután megmutattukaz ember gyarlóságát és nagysá
gát. - Ismerje meg végre az ember igazi értékét. Szeresse magát,
hiszen jóra képes természet lakozik benne; de azért ne szeresse egy
úttal a benne rejlő gyarlóságokat is. Vesse meg önmagát azért, hogy
ez a képessége elfásult; de emiatt mégse vesse meg magát e termé
szetes képességét. Gyűlölje és szeresse magát, mert megvan benne
az igazság megismerésének és a boldogságnak a képessége; de nincs
benne sem állandó, sem kielégítő igazság. / Szeretném hát rábírni
az embert, hogy óhajtson ilyen igazságot lelni magának, hogy szen
vedélyeitől megszabadulva kész legyen követni abban, amiben
megtalálja, jól tudván, mennyire elhomályosították szenvedélyei
megismerőképességét;azt kívánom, gyűlölje meg magában buja
természetét, amely egyedül irányítja tetteit, hogy ne vakítsa el, ha
pedig már döntött, ne állítsa meg elhatározásában."

E szernléltetésill szánt töredék - amellett, hogy bátorítólag szól és
teljesen mellőzi az isteni elrendelés aspektusát, egyszersmind jelzi
Pascal saját szolgálatának jelentőségébevetett hitét - úgy mutatja be
az embert, mint akinek teendői távolról sem formálisak végső sorsá
nak alakulása, illetve a romlott tennészetebó1 fakadó determináció ha
tástalanítása szempontjából. A számos hasonló szakasz fényében im
már erősebbenfogalmazva meg tételünket, azt mondhatjuk, hogy a
Gondolatok fő sodrából olyan kép körvonalazódik, amely az üdvösség
kérdését nem Isten misztikus akaratára futtatja ki, hanem érdemi sze
repet - ezzel együtt pedig érdemi felelősséget- juttat az embemek.

Nem odázhatjuk viszont tovább a vízválasztószerű kérdés feltevé
sét: A kegyelmet Isten misztikus döntésétó1 függővé tevő dogma hát
térbe szorítása lényegében az elvetését jelenti? Ezzel együtt a követ
kezőkre is rá kell kérdeznünk: A janzenista-ágostoni kegyelemtanhoz
való - nevezzük így - megváltozott pascali viszonyulás, illetve az
ennek mentén haladó értelmezőiokfejtés nem torkollik-e végső soron
az emberi természet rornlottságának illetve az ember elveszettségé
nek, valamint a kegyelem, a megváltás nélkillözhetetlenségének faj
súlyvesztésébe? - ami lényegében ugyanúgy céltévesztetté tenné az
apológiát, mint a radikális meghatározottság teóriájának képviselete.
Noha a kép homályos - hangsúlyozzuk újra -, számos töredék tük
rében lehetőségnyílik egy olyan értelmezésre, miszerint Pascal való
ban meghaladta a janzenista-ágostoni kegyelemtanban lappangó vég
zetszerűséget, ugyanakkor megőrizte a kegyelem és a megváltás
fundamentális eszményét. Ebbe az alternatívába a terjedelmes 430.
töredék kínálja a leginkább összegzett betekintést. A fragmentum így
zárul: ,,»Isten meg akarta váltani az embereket, hogy megnyissa az
üdvösséghez vezetőutat azok számára, akik az üdvösséget keresték.
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Az ember istenkeresése

1°Lásd például: 73., 190.,
200.,211., 229., 257.,
468.,471.,479.,485.,
557.,574.,584.,643.,

692-693.,908., 917., 922.

De az emberek oly méltatlanná váltak rá, hogy Isten igazságosan cse
lekszik, ha egyesektől megátalkodottságuk miatt megtagadja azt, amit
másoknak megad könyörületességből,amely nekik nem jár.Ha akarta
volna, a legmegátalkodottabbak nyakasságán is úrrá lehetett volna,
csupán oly nyilvánvaló módon kellett volna megnyilatkoznia előt

tük, hogy ne kételkedhessenek lényegének igazsága felól, ahogyan
majd az utolsó napon jelenik meg, olyan villámlás-mennydörgés,
olyan világfelfordulás közepette, hogy a halottak feltámadnak, s a
vakok is meglátják öt.« / »Jóságban és szelídségben jövén el hozzánk,
nem ilyennek akart mutatkozni; mivel oly sokan méltatlanná váltak
kegyelmére, úgy határozott, meghagyja őket a nem kívánt jótól való
megfosztottságukban. Nem lett volna tehát helyes, hogy nyilvánva
lóan isteni módon jelenjen meg, úgy, hogy tökéletesen meg tudjon
győznimindenkit; de az sem, hogy annyira rejtőzködvejöjjön, hogy
azok se ismerhessék fel, akik őszintén keresik. Ez utóbbiak számára
tökéletesen felismerhető akart lenni; ezért, nyíltan óhajtván megmu
tatkozni azoknak, akik tiszta szívból keresik őt, és rejtve maradni azok
számára, akik minden érzésükkel kerülik, azzal szab határt a róla sze
rezhető bizonyságunknak, hogy az őt keresó1<nek adott magáról lát
ható jeleket, azoknak azonban nem, akik nem keresik. Elégséges a vi
lágosság azoknak, akiknek egyetlen óhajuk, hogy lássanak, és
elégséges a homály azoknak, akik az ellenkezőre hajlanak.«"

A szakasz első ránézésre akár az frások akegyelemről egy részleteként
is hathatna. Felkeltheti azonban a figyelmünket, hogy a kegyelem, il
letve az üdvösséghez vezető út megnyaása feltételeként következetesen
az ember részérőlvégzendőkeresés - azaz Isten keresése - szerepel.
Ettől persze még élhetnénk a gyanúval, hogy keresésre kizárólag a ha
tékony kegyelem indíthat bárkit, azaz a háttérben itt is az emberi
akaratot meghatározó isteni akarat áll. Tüzetesebben megvizsgálva vi
szont a keresés Gondolatokbeli előfordulásait megállapítható, hogy köz
ponti jelentőségű fogalommal van dolgunk, melynek következetes
megjelenései el kell, hogy oszlassák az iménti gyanúnkat.

Az Isten keresése a Szentírásban is gyakran visszatérő,központi
jelentőségűfogalom. A 242. töredék szerint Pascal világosan látta
ezt. A 184., 246. és 247. fragmentumok arról tanúskodnak, hogy
külön szerkezeti egységet szánt az istenkeresésnek (mégpedig olyat,
amely nem puszta értekezés, hanem nyílt célja, hogy Isten cselekvő

keresésére indítson). A 236. töredék határozottan felhív Isten jelei
nek keresésére. A 194. fragmentum egyenesen felsőfokbanbeszél a
keresésről, úgy, mint ami legfőbb és legkomolyabb gondunknak tekin
tendő, valamint "halaszthatatlan kötelességünk", amit ha valaki el
hanyagol, az "nemcsak boldogtalan, hanem egyúttal igazságtalan
is". Kijelenti, hogy "csak kétféle ember szolgál rá az értelmes névre;
az, aki tiszta szívvel szolgálja Istent, mert ismeri, és az, aki tiszta
szívéből keresi őt, mert nem ismeri". Ezek mellett további töredé
kek egész sora szól hasonló értelemben a kereséséröl.'?
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Mindezek mélyebb kibontása céljából térjünk vissza a 430. töre
dékhez. A szöveg gerincét - amint már felütése is jelzi - a deSacival
folytatott beszélgetés témája adja: ,,[aJz ember nagysága és nyomorú
sága", más szóval az a kérdés, hogy kicsoda val6jában az ember. Ezt a
fejtegetést koronázza meg tehát a fentebb idézett, a keresést mint az
üdvösség feltételét említő szakasz. Kézenfekvő a következtetés, hogy
az ember nagysága és nyomorúsága, valamint a keresés összefügge
nek egymással. Megerősíti ezt, egyszersmind döntő lépéssel segít kö
zelebb megértéséhez a 397. töredék azáltal, hogy definíciószerűen

meghatározza az ember nagyságát: "Az ember nagysága azért igazán
nagy, mert az ember ismeri nyomorúságos voltát. A fa nem tudja ma
gáról, hogy nyomorult. / Tehát nyomorú sors nyomorultnak tudni
magunkat, de nagyság jele, ha felismerjük nyomorúságunkat."!'

Szervesen csatolhatjuk itt be vizsgálódásunkba az ember ere
dendő boldogtalanságának, illetve a halálnak a pascali gondolko
dásban birtokolt alapvető jelentőségét,más szóval az ember igazi
méltóságát adó azon sajátosságát, miszerint "ő tudja, hogy meg
hal" .12 Az ember nagysága, egyben legsajátabb hatásköre abban áll
tehát, hogy reflektáini képes önmaga létére és halálára, azaz léte
eredendő nyomorúságára.

Ennek hátterén érthetjük meg a keresés aktusának jelentőségét:

A keresésben az ember döntési képességének valóságos mivolta
nyilatkozik meg. Az embernek tehát az a döntés van hatalmában
- de ez valóságosan a legsajátabb döntése -, hogy szembesülve
halálának elkerülhetetlenségével, s léte ebből fakadó gyökeres nyo
morúságával, Isten keresésére indul-e. "A halál elkerülhetetlensége
indít bennünket Isten keresésére" - idézhetjük itt Kaplan Gondola
tok-elemzésének bevezető tételét." Az is eszünkbe juthat, hogy A bű
nös megtéréséről című opuscula első oldalai miként mutatják be folya
matában a múland6sággal, a halánal, avagy a semmivel való szembesülés
nyomán bekövetkezőIsten felé fordulást.

A Gondolatok talán leginkább konvergens töredékcsoportja de
monstrálja, hogy a halállal, a boldogtalansággal való elkerülhetetlen
szembesülés hatására mindenkiben szükségszerűenmegszületik va
lamilyen reakció, azaz mindenki meghozza legsajátabb döntését. Pas
cal az istenkeresés elsöprő erejű alternatívájaként az alapproblémát
feledtető szórakozást (divertissement) festi le, lényegében együvé so
rolva azzal a veszélyes vállalkozásokat, az állandó gürcölést vagy a
tudományos alkotást is. "Könnyebb elviselni a halált, ha nem gon
dolunk rá, mint a gondolatát, még ha nem fenyeget is bennünket ve
szély"; és ,,[n]yugodtan rohanunk a szakadékba is, ha sikerült vala
mivel eltakamunk a szemünk elől" - összegzi mindezt példáu1166.
és a 183. töredékekben.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy az istenkeresés nem azonos az is
tenhittel. Amikor Pascal a keresés elhanyagolását veti kortársai sze
mére, éppen nem a hitet kéri számon rajtuk, hanem az elkeserítő rea
litások hátterén elvárható érdemi reakciót. Ellenben a keresőkkel,
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függetlenül e keresés stádiumától vagy eredményességétó1, teljesesz
mei és sorsközösséget vállal, megint csak érzékeltetve ezáltal, hogy
az ember hatalmában levő, egyszersmind rajta számon kérhetődön
tésró1 van szó: ,,[A]kételkedó1< csoportjában azokat, akik minden ere
jükkel igyekeznek mindent megtudni róla [a halállal kapcsolatos re
ménységről- P. Z.], igen élesen elhatárolom a többitől, akiknek nem
fáj miatta a fejük, oda se hederítenek rá. / Csak együtt érezni tudok
azokkal, akik őszintén szenvednek e kétely miatt, akik legnagyobb
szerencsétlenségüknek tekintik, és semmi fáradságot sem sajnálnak,
hogy kimenekülhessenek beló1e, e bizonyosság keresését tekintvén
legfóbb és legkomolyabb gondjuknak. / Akik azonban úgy élik le
egész életüket, hogy nem törődnek az élet e végső céljával, és csupán
azért, mert önmagukban nem lelik meg a meggyőződéshez szükséges
világosságot, másutt sem keresik, nem vizsgálják meg alaposan, vajon
e felfogás azok közé tartozik-e, amelyeket a nép egyszeruen hiszé
kenységbó1 fogad el, vagy azok közé, amelyek minden homályossá
guk ellenére is nagyon szilárd és megingathatatlan alapokon nyug
szanak, az ilyen embereket én egészen másként ítélem meg. / Ez a
nemtörődömség egy olyan kérdésben, amelyben róluk van szó, az
örök életükró1,mindenükró1, már nem is szánakozásra indít, mint in
kább felbosszant engem; elképeszt és elborzaszt, szörnyüségesnek
tartom. Nem a vallásos érzés jámbor buzgalma mondatja ezt velem.
Ellenkezó1eg: úgy vélem, emberi érdek, az önszeretet érdeke diktálja
ezt a meggyőződést; ehhez csupán azt kell látnunk, amit a legkevésbé
világosan látók is felfognak.'?' Illetve: "Egyformán elítélem azokat,
akik folyton dicsérik az embert, és azokat, akik folyton korholják ó1<et,
meg azokat is, akik ehelyett a szórakozást választják; én csak azokkal
tudok egyetérteni, akik sírván keresnek?"

A janzenista kegyelemtanon belüli átrendeződést, vagyis az is
teni predesztinációtól az emberből fakadó determináltság felé való
súlypontelmozdulást megvilágító okfejtésünkre visszautalva a kö
vetkezőket mondhatjuk: A keresés az egyetlen, de valóságos pont,
amelyen az ember saját döntése révén képes felvenni a küzdelmet
önnön természete nehézkedésével, illetve az ebbó1fakadó determi
nációval. A jelenlegi gondolatmenetünk gerincét alkotó 430. töredék
és számos további fragmentum egybehangzó állítása szerint Isten
kegyelme tehát a keresők előtt nyílik meg a-242. töredék által
közvetlenül is meghivatkozott - jézusi felhívásnak megfelelően:

"Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a
zörgetőnek megnyittatik."16 ,,[Pascalban - P. Z.] a janzenista felfo
gással szemben az áteredő bűnről, a bukott természetró1 szembehe
lyezkedik a józan vallási ösztön, amely az emberi természet nyo
morúsága láttára arra sarkallja, hogy annál hangosabban kiáltson
Isten kegyelméért és irgalmasságáért."17 Egy a keresó1<höz kegye
lemmel forduló Isten körvonalazódása mellett a Gondolatokban már
valós tartalommal telítődik az az eszmeiség, ami a kegyelemről szólá
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(rásokb61- tudva azt, hogy az ember akaratát itt még Isten akarata
mozgatja - félrevezetően és üresen csendül ki, például az ilyen jel
legű kijelentések révén: "Ó, aki bennünket nélkülünk teremtett, nél
külünk képtelen megváltani minket."!" "Nos, magán a kezdés sora"
- érzékelteti Pascal az ember felelősségéta 240. töredékben is. Isten
kegyelme természetesen továbbra is alapfeltétele az üdvösségnek,
ám a töredékek mozaikkövein rajzolódó isteni szándék már nem az
egyiket pozitívan diszkrimináló, a másikat természete örvényének
átengedő végzetszerűségbenyomását kelti. A felsejlő kép szerint
eredendőensenki sincs kizárva a kegyelembó1, hanem végső soron
"az ember keblében vetnek sorsot" .19

Végezetül, egyetemes megvilágításba állítva a kegyelem kérdé
sét - melyet méltán nevezhetünk Kolakowskival a keresztény gon
dolkodás talán legsúlyosabb és legnehezebben megválaszolható problémá
jának-, arra is ki kell tekintenünk, hogya körülötte zajló viták
óhatatlanul egyfajta metafizikai csapdahelyzetbe torkollanak. E me
tafizikai csapdahelyzet jellemző megnyilatkozása, hogy egyfelől

Isten igazságossága és szeretete, másfelől mindenhatósága kerül
egymással feszültségbe. Ugyanis ha Isten szuverén módon dönt
kinek-kinek az üdvösségéről illetve kárhozatáról, akkor az igazsá
gossága és a szeretete válik kérdésessé, ha viszont mindenkit meg
akar menteni, akkor a mindenhatósága sérül az elkárhozók sorsa
tükrében. Pascal figyeimét nem kerülte el sem a kereszten az udoozi
tendőket számlálgató Krisztus képének visszássága (Brémond), sem
az az alapvető ellentmondás, amivel szükségszeníen szembe kell
néznie mindenkinek, aki a kegyelem kérdésében bármelyik olda
lon állást foglal. Az első problémát az eddigiekben igyekeztünk
tisztázni. Pascal ezen a módon ugyan nem oldja fel a metafizikai
paradoxont, amibe a kérdés kifut - minthogy így Isten minden
hatósága válik aggályossá -, de a járhatóbb alternatíva felé orien
tálódik az ágostoni verzióval szemben, ami végső soron eleve ér
telmetlenné tesz minden próbálkozást. Az Isten igazságossága és
szeretete, valamint a mindenhatósága közötti feszültséget - vagyis
a másik szóbanforgó problémát - az ellentmondás hitbeli vállalá
sával - esetleg a majdani feloldás reményével - látszik kezelni.
Erre a hozzáállásra a 862. és a 865. töredékek világítanak rá legéle
sebben: "A hit több igazságot is felölel, amelyek látszólag ellent
mondanak egymásnak. (... ) Tehát számtalan hitbeli és erkölcsi igaz
ság van, amelyek mintha taszítanák egymást, de mégis csodálatos
rendben élnek együtt. Minden eretnekségek forrása ez igazságok
egyikének vagy másikának a kizárása. Mert rendszerint az törté
nik, hogy nem tudván felfogni két ellentétes igazság viszonyát, s
abban a hitben, hogy az egyik megvallása a másik kizárását foglalja
magában, az egyikhez ragaszkodnak, a másikat kizárják. .." Illetve:
"Ha valaha, hát akkor kell megvallani a két ellenkezőt, amikor azt
vetjük szemükre, hogy elhanyagolják az egyiket. A jezsuiták és a
janzenisták tehát tévednek, amikor elhallgatják őket; de a janze-
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nisták még a jezsuitáknál is nagyobb mértékben, mert ezek jobban
megvallották mind a kettőt."

Fejtegetéseink egészére nézve külön is megerősítő, hogy a 865. tö
redék az ellentmondó igazságok egyikét és másikát megragadó két
fél közül inkább elmarasztalja a janzenistákat, mint a jezsuitákat.
Ugyanakkor ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy Pascal a janze
nista kegyelemtan fatalitásának marginalizálása mellett a legkevésbé
sem bagatellizálja az ember önmagában való elveszettségét és Isten
kegyelmére szorultságát. Ellenkezőleg, éppen a fátumként feltűnő

isteni elrendelés elképzelésének felfüggesztésével kerülhet érdemien
terítékre az emberi természet és az embert körülvevővilág viszo
nyainak frigyébőlmegszületődetermináció - ami így vagy úgy, de
kivétel nélkül mindenkit húsbavágó kérdések elé állít, függetlenül
attól, hogy szükségét érzi-e Isten kegyelmének, vagy sem.

Pascal nem ad magyarázatot arra, hogy migegyesek a halálos (té
letükkel szembesülve az (télet visszavonásának lehetősége után néznek,
addigmások lejátszanak inkább még egy piképartit.2o A janzenista ke
gyelemtan által Isten döntésének tulajdonított misztikum a Gondo
latokban az emberi döntés körébe helyeződikát.

Eloszlani látszik viszont a bizonytalanság az érvelés hatékonysága,
illetve a másik ember megnyerésének lehetségessége kérdésébó1:
"Fordítsanak e sorok olvasására néhány órát azokból, amelyeket oly
haszontalanul fecsérelnek el egyebütt - hátha minden idegenkedé
sük ellenére is rátalálnak valamire" - szólítja meg Pascal a keresést
elhanyagolókat. Majd így folytatja, a már keresők célba jutására te
kintve: "azok viszont, akik teljes őszinteséggel és igazán vágynak ta
lálkozni az igazsággal, remélem, kielégülést nyernek, meggyőzikőket
ez isteni vallás általam itt összegyűjtött bizonyítékai"."

Mindezek fényében a Gondolatokbeli apologetikus küldetés is a he
lyére kerül és értelmet nyer, megnyugtató választ adva tanulmányunk
kiinduló kérdésére. A keresés fogalmának ernyője alatt feltáruló masz
szív koherenciába - amit az eddigiek szerint a predesztinációtan fel
függesztése, az emberi természet romlottságának előtérbe állítása, a
halál- illetve nyomorúságtudatnak az ember legsajátabb szellemi tu
lajdonaként való felmutatása, az ezekből fakadó motiváltság leveze
tése és az ember valós döntési képességének érzékeltetése alkot 
végül az apológia szándéka is harmonikusan beilleszthető.Pascal
Krisztus követőjeként- vagy talán inkább úgy, mint az istenkere
sésben a többségnél már valamelyest előrébb járó sorstárs - kap
csolódik be Isten megváltói művébe,mintegy kegyelmének közve
títőjeként. A szeretet és az értelem eszközeivel kívánja egyrészt
serkentgetni a keresést elhanyagolókat, másrészt a cél felé segíteni a
eiroa keresőket. 22 A Gondolatok szerzője tehát missziójának mögöttes
megfontolásai szempontjából visszatalálni látszik az evangéliumhir
detés metafizikai útvesztőkbe nem tévedőkrisztusi egyszerűségéhez.
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