
A vallásos fordulat
Pascal életében
Az Emlékeztető (részletek)

II.

Søren Kierkegaard óta szoktunk hozzá az „életút stádiumainak” gon-
dolatához. Eszerint az ember létezése egy rend alapján zajlik, amely
rangsorban álló fokozatokra épül. Egy élet aszerint nyeri el értelmét,
hogy milyen teljesen és tisztán valósítja meg ezt a rendet. Ez pedig
nem úgy történik, hogy egyszerűen csak tovább- és felnövekszik,
hanem hogy elhatározza magát és kockáztat. A rendet voltaképp a
létsíkok adják meg. Egy és ugyanaz az ember az, akinek ezek alapján
léteznie kell, azonban a mélyből a magasságba nem lehet eljutni
puszta előrenyomulással. Ő nem magától nő át egyikből a másikba, ez
csak akkor volna lehetséges, ha a létsíkok egymástól pusztán kvan -
titatíve különböznének — ezzel szemben a különbség kvalitatív, és az
ember a felsőbbrendűt, a mássá-létben a felsőbbet csak azáltal nyeri el,
ha határoz és kockáztat. Tehát nem közeledés és átlépés, hanem vá-
lasztás és ugrás. Az ember a maga pillanatnyi, így vagy úgy megha-
tározott létszintjére úgy jut el, mint egy peremre. Át kell, hogy élje azt.
Először homályosan, aztán egyre világosabban és sürgetőbben, hogy
létezik valami magasabb — végül rájön, hogy (újabb) döntés előtt áll,
ha ugyan vállalja ennek kockázatát. És nemcsak úgy, hogy ez a ma-
gasabb „itt van”, megfigyelhetően a szemünk elé tárul, hanem valódi
feladatként jelenik meg előtte, láthatóan és értékelhetően, ha valóban
bátorsága van hozzá. Amennyire futja a bátorsága, annyi adatik meg
neki. Közvetlenül átéli egy lelkesítő eszmeiség vonzását, a világhoz
tartozás érzetét, a szépség általi érintettség szemlélését és teremtésé-
nek élményét. Ekkor tudatosodik benne, hogy mit jelent „személy”-
nek lenni, a személy magányossága, a felelősségérzete, a komolysága,
és hogy valami más, magasabb rendű, mint a többi közvetlen élet- és
kulturális viszony. Ezáltal elér az eddigi létszint „peremére”; kitalálja
az újat, és tudatosul benne, hogy mit igényel tőle. Hogy a kihívásnak
eleget tegyen, a jelenlegi szintet el kell hagynia, és a másikra át kell
„ugrania”. Ugrani, mert az előző álláspontja semmi biztosítékot nem
kínál arra nézve, hogy az újon megvetheti a lábát, mert ez amannál
magasabb rendű, jellegét tekintve, és ezért „más”. Így tehát kockáz-
tatnia kell. Az egyik és a másik (következő) szint között szakadék, sö-
tétség van. Az embernek az elhatározás komolyságával kell önmagát
elszánnia, önmagát önmagából kiemelnie és át, túlra vetnie. Az után
megveti a lábát, és képes magasabb rendűen létezni; megnyílik szá-
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mára egy új kilátás, és képes lesz magasabbra tekinteni; új értéktu-
data ébred, képes nagyobb értékek felismerésére és képes a szere-
tetre. Ily módon tagozódik egy igazán élő ember ittléte, egziszten-
ciális síkok és kockázatok szerint, amelyek bárki előtt ott állnak.
„Stá diumok” szerint, amelyek mind magukban hordják sajátos érté-
keiket, sajátságos feladatokat adnak, és amelyeken megvalósulnak
az egyes, konkrét emberekre szabott lehetőségek.

Ez a gondolat nem veszélytelen. Az élet megtervezéséhez vezet-
het; különösen, ha nagyon kiszámítjuk a szintek és ezáltal az „ug-
rások” meghatározott sorrendjét. Ahogyan minden támaszkeresés-
től, úgy ezektől is meg kell őrződnie az élet elevenségének, hiszen
abban minden szabály csak a követhetetlen, levezethetetlen egy-
szeriségeken belül érvényes. Egyébként könnyen elfelejtjük, hogy
az élet kontinuitása is adva van; ez a feledés a létet kettéhasítással
fenyegeti. Mégis sok igazság van benne, és vannak emberek, akik-
nek ez adja az élet meghatározó jellegét. Közéjük tartozik Pascal.
Az „Emlékeztető” ad hírt a legmagasabb rendű létszint felvillaná-
sáról az ő életében, és annak a döntő ugrásnak a véghezviteléről,
amelynek köszönheti ennek elnyerését.

III.

(…) A szellemi erőkifejtések olyannyira megviselték (Pascal) egész-
ségi állapotát, hogy 1647-től, azaz 24 éves korától képtelenné vált a
rendszeres szellemi munkára. A vágy, hogy jobb orvosokat találjon,
és hogy ugyanakkor a kor szellemi életének középpontja közelében
lehessen, Párizsba vezette, ahová húga, Jaqueline kísérte el. Ott te-
remtett jelentős kapcsolatokat a Port Royallal, a janzenista vallási
mozgalom centrumával. Ezzel egyidejűleg a legfényesebb társasági
körökkel is kapcsolatba került. Ismeretséget kötött a találékony de
Méré lovaggal, a realitásérzékkel és kitűnő elmével megáldott vi-
lágfival, a kor eleganciájának virtuózával. Ez hasznos is volt, mert
megkedveltette a fiatal Pascallal a nagy emberismerőt és -boncolga-
tót, Michel Montaigne-t. Az esszéi — Epiktétosz kézikönyvecskéje
mellett — mostantól mindvégig meghatározó jelentőségűek lesznek
számára. Azonkívül találkozott a fiatal, szabadlelkű von Roannez
herceggel, vele és nővérével is hamarosan szoros barátságot kötött.

Ezzel a körrel érintkezve, főleg a herceg házában, eszmélt rá arra
a matematikus, hogy voltaképpen mi „az ember”. Az ember mint
sajátos valóság, a matematikától és fizikától való különbözőségé-
ben. Mint sajátos világ, amelyet különleges értékei töltenek meg,
amely értékek az „honnête homme” kánonjában, a magasan kép-
zett, az élet minden teljességére nyitott, ítélőképes és jóakaratú em-
berben testesednek meg.

Pascal szeme rányílt arra, mennyire másképpen történnek az em-
beri dolgok a fizikai természetűekhez képest, hogyan alakulnak ki
és mennek végbe az emberi cselekvések és ezek láncolata; milyen
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strukturális felépítésben képződik az emberi lét stb. Meglátta ebből
a másfajta valóságból feltörő problémákat; felismerte, hogy ahhoz,
hogy ezekkel számot vessen, nem lesznek megfelelőek a matema-
tikai és természettudományos módszerek, ezért megalkotta magá-
nak a szükséges fogalmakat és módszereket — mindenütt felhasz-
nálva azt, amit Montaigne előkészített.

Ez azonban annyit jelent: gondolkodása elérte a valóság egy újabb
minőségének szintjét. Amikor az ember Pascal matematikai és a fizi-
kai-technikai dolgozatairól áttér például a „Pensées” első részére,
akkor elámul ennek az „ugrásnak” a tisztaságától és az erejétől. Egy
zseniális matematikus és természettudós áll előttünk, akit huszon-
egynéhány évesen igencsak fenyegethetne az a kísértés, hogy a benne
dolgozó ismereteket abszolutizálja és mindent a mértan és fizika ka-
tegóriái alá vessen. Ő viszont, aki bár valóban képes lett volna arra,
hogy létrehozzon egy „homme-machine”-t, egyetlen pillanatra sem
került abba a veszélybe, amely pedig magas rangú kutatókat is rossz
útra vitt, nevezetesen, hogy az egész valóságot egyetlen szenvedé-
lyesen megragadott részigazság alá rendelje. Pascal az emberben egy
új valóságot látott meg; felismerte, hogy merőben más, mint bármi a
testek világából; és miközben a matematika és a fizika továbbra is
ugyanolyan közel maradt hozzá, mint korábban volt, olyannyira,
hogy továbbra is nagy jelentőségű munkát végzett e téren — és itt
emlékeztetnék a végtelen- és valószínűségszámítás körében végzett
vizsgálódásaira —, ugyanakkor az embert tökéletes tisztánlátással
sajátos kutatási feladatként fogta föl; felismerte a hozzá rendelhető
alapfogalmakat, megalkotott magának egy, a konkrét emberi létezés
problémáira szabott módszert, melynek teljes jelentőségét csak az új-
kori strukturális- és rétegkutató pszichológiai tevékenység során
ismerték fel — hiszen a döntő pontokon még ezeket is meghaladta,
mivel ő átfogóbb emberképpel dolgozott. (…)

Az az idő, amíg Pascal „en homme du monde” módjára élt, nem
tarthatott túl sokáig. Léte egy újként látott valóság keltette krízisbe
jutott, egy vallási, igazi keresztény krízisbe.

A vallás már korábban belépett a család életébe. Pascal apja egy
baleset következtében, ami hosszabb visszavonulásra ítélte, kap-
csolatba került egy épphogy felébredő vallásos mozgalommal: a
korai janzenizmusról van szó, amely a kegyelem elsődlegességé-
nek (primátusának) tanát túlzottan feszes következetességgel igye-
kezett keresztülvinni. Ez Jaqueline-t annyira megragadta, hogy né-
hány évvel később belépett a már említett Port-Royal apátságba.
Pascalt is megérintette ez, de ez az első „megtérés” még nem ha-
tolt el a lelke legmélyéig. A természettudomány az újonnan feltárult
„világgal” egyelőre túl erősnek bizonyult. Egy levele, amelyet apja
halála után a testvérének írt, és amelyben az eseményt a hit szem-
pontjából vizsgálja meg, egy hosszú értekezés formájában, sajátsá-
gosan hűvös; matematikai írásainak nyelvezete személyesebben
hat, mint az, amit itt az őt oly közelről érintő alkalommal mond.

Az ember mint sajátos
kutatási feladat

A vallás szerepe
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Azonban mindez továbbdolgozik benne. Nyugtalanná válik.
A va lóságok, amelyeket lát, az értékek, amelyeket ismer, a felada-
tok, amelyeket a megismert tények felállítottak számára, mind meg-
kérdőjeleződnek. Érzi, hogy létezik valami magasabb rendű. Úgy
érezte, hogy az isteninek vonzásába került. Ez azonban nem elég
érthető, nem elég valóságos ahhoz, hogy ezt a valóságot oly nagyon
igénylő szellemet a többi valóság fölé emelje.

A küzdelem nehéz ideje kezdődött számára; gyötrelemmel teli,
mert ami az érvényre jutását sürgeti, még sötét és érthetetlen. Ez a
lelkiállapot mindig egyre mélyebb és egyúttal egyre nehezebb is
lesz. A betegség is nagyon nyomasztja. Abból az időből származik
talán az áhítatos imádság „hogy Istentől a betegségek helyes hasz-
nálatát kikönyörögjük (elnyerjük ennek kegyelmét)”.

A krízis elérkezik utolsó felíveléséhez és egyszersmind fel is oldó-
dik az 1654. november 23-i estéjének eseményében. Ebben Isten a va-
lóságok valóságaként mutatkozott meg Pascal előtt, úgy egyúttal, hogy
érthetővé vált számára, ki az élő Isten — szemben az emberrel és a
természettel. Ez az esemény fogalmazódik meg a „Memorial”-ban.

Pascal számára ebben a tapasztalatban egy újabb létszint vált
megragadhatóvá, amelyet most szándékosan nem pusztán vallási-
nak, hanem kereszténynek nevezünk; egy új valóság, Isten által
megalapozott szint ez, ahogy Ő Krisztusban a kinyilatkoztatás által
előlép, megjelenik. A kihívás világossá válik számára, ami abban
van, hogy kicsoda az Isten, és amely Istennek ezekből az igéiből,
szavaiból szól hozzá, szólította meg őt; és ő megteszi a lépést, hogy
ennek a sajátosan komoly kihívásnak megfeleljen. 

Pascal most 31 éves, és áhítatos odaadással kezdi azt az életet,
amely őt az egyik legnagyobb kereszténnyé tette.

Gondolkodása ismét egy újabb valóság előtt áll. (…)
Ebben áll, a minőségi megkülönböztetés pontosságában, amely

azonban egy erőteljes teljességre törekvéssel fonódott össze, a szel-
lemi ív végtelenségében, amelynek tartalmát azonban egyértelmű
tisztánlátással tagolta, (tehát mindebben áll) Pascal gondolkodásá-
nak nagysága és különleges volta. (…)

IV.

Pascal elhunyta után megtaláltak valamit, amiről a következő be-
szá moló ad hírt: „Néhány nappal Pascal úr halála után a ház egyik
szolgája véletlenül észrevette, hogy a méltóságos elhunyt ruhabé-
lése rejt valamit magában, ami vastagabbnak tűnt, mint a többi rész.
Kibontotta azt a helyet, hogy lássa, mi lehet az, és egy kicsi perga-
ment talált összehajtogatva, Pascal kézírásával, és a pergamenben
ugyanazzal a kézírással egy papírt. Ez amannak a hű másolata volt.
Mindkét darabot nyomban át is adták Périer-nének, a nővérének.
Ő néhány közeli barátnak betekintést engedett ezekbe. Valameny-
nyien megegyeztek abban, hogy ez az oly alapossággal és különös

A krízis felívelése
és feloldódása
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gonddal megformált betűkkel rótt pergamen, az emlékirat egy faj-
táját jelenti, amit ő nagyon gondosan őrzött, hogy mindig ébren em-
lékezzék valamire, amit minden időben szeme és lelke előtt akart
tudni, ezért vette nyolc éven át a fáradságot, hogy bevarrja és kive -
gye, valahányszor új ruhát varratott.”

A lap felső része egy sugaraktól körülvett keresztet mutat. Alatta
a következők:

„A kegyelem 1654. évében
november 23-a, hétfő, Szent Kelemen pápa és vértanú
és a martirológium más mártírjainak napja
Szent Khrizogonusz vértanú és mások ünnepének vigíliája
Körülbelül este fél tizenegytől egész körülbelül hajnali fél négyig,

Tűz.
Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene,
nem a filozófusoké és a tanultaké.
Bizonyosság, bizonyosság, érzelem, öröm, béke.
Jézus Krisztus Istene.
Deum meum et Deum vestrum.
A te Istened az én Istenem lesz.
Feledni a világot és mindent Istenen kívül.
Csak az Evangélium tanította utak vezetnek hozzá.
Az emberi lélek nagysága.
»Igazságos Atyám! A Világ nem ismert Téged
de én megismertelek téged.«
Öröm, öröm, öröm, örömkönnyek.
Elszakadtam tőle.
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
»Istenem, elhagysz-e engem?«
Bár ne szakadnék el tőle mindörökre.
»Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent,
és akit elküldtél, Jézus Krisztust.«
Jézus Krisztus.
Elszakadtam tőle, menekültem előle, megtagadtam, megfeszítettem.
Bár ne szakadnék el tőle soha.
Ő csupán az Evangélium tanította utakon haladva őrizhető meg.
Teljes és szelíd lemondás.
Feltétlen engedelmesség Jézus Krisztusnak és lelki vezetőmnek.
Véghetetlen öröm egyetlen kínnal telt napért a földön.
Non obliviscar sermones tuos. Amen.”

V.

Ez a szó szoros értelmében vett történet dokumentuma. Egy ese-
ményt tanúsít, amely választóvonalat képez az előtte valók és az
utána következők között. Szó sincs itt valami lebegő érzésről, sem
derengő sejtelemről, vagy pusztán elméleti, elvont felismerésről,

„A kegyelem
1654. évében…”
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amely bármikor bekövetkezhetett volna, hanem megkülönbözte-
tésről és döntésről, amely elé egy történet állít. És amelyből történet
támad: ennek a konkrét embernek belső keresztény története, azál-
tal, hogy az eddig átélteket a tetőpontra juttatja, és egy új kezdetet
indít el. Ezáltal annak az eseménynek az analógiája villant fel az
egyéni életben, amely az emberiség történetét az Úr születése előtti
és utáni részekre osztotta.

A szöveg tehát pontos datálással kezdődik. „1654. november 23-a,
hétfő…” Csakhogy a keresztény lét történetéről van itt szó, ezért a
datálás, amely itt következik szent, az ember azt is mondhatná, hie-
ratikus datálás: „A kegyelem 1654. évében….” A nap azonban a
Martyrológium, azaz a Szentek liturgikus naptárának kultikus rendje
szerint is meg lesz jelölve: „Szent Kelemen pápa és vértanú és a
martirológium más mártírjainak napja, Szent Khrizogonusz vér-
tanú és mások ünnepének vigíliája.”

Az órát is megadja, nem pusztán egy egzakt megfigyelő alapossá-
gával, hanem mint olyan valaki, aki ismeri ennek a belső tapasztalat-
nak a kivételes értékét, és aggodalommal igyekszik megőrizni azt:
„Körülbelül este fél tizenegytől egész körülbelül hajnali fél négyig.”

Aztán odahajított szavak, rövid mondatok, a Szentírásból vett
töredékek sora következik, valamennyit áthatja a remegés az óriási
élmény okozta megrendüléstől.

Az első sor egyetlen szóból áll, ami középen található: „Tűz.”
Utána: „Bizonyosság, bizonyosság, érzelem, öröm, béke.” És még

egyszer néhány sorral lejjebb: „Öröm, öröm, öröm, örömkönnyek.”
Valami hatalmas dolog történt itt. Pascal tűzben állt. Ezt a szót

nem képletesen kell értenünk. Amikor a vallási tapasztalatban ré-
szesítettek belső „fényről”, belső „parázsról” beszélnek, akkor nem
metaforikusan beszélnek, hanem valódi fénysugarakról, valódi
égésről. Természetesen máshonnan erednek ezek, mint a test vagy
az emberi lélek. Ez a szellemről való tapasztalat, pontosabban Isten
Szentlelkéről, a pneumáról. Ezért születik meg egy ragyogó meg-
bizonyosodás, a dicsőségtől való megragadottság, az élet egyértel-
művé válása, amely az embert egy új szintre emeli. (…)

Hallottuk, ki volt az, aki itt ekképpen ír: fizikus, matematikus,
mérnök, pszichológus, a konkrétan-emberit vizsgáló legilletékesebb
filozófus. Mi tette őt ily dadogóvá?

„Bizonyosság, bizonyosság, érzelem, öröm, béke.” Ezekkel tehát
korábban nem rendelkezett. Vágyódott rájuk, de nem volt része
ben nük. Fogalmakban gondolkodott Istenről, de nem jutott el sem -
mi valósághoz. Ő maga tett erőfeszítéseket, de nem talált semmi vi-
szonzásra — most viszont ott állt Isten valósága előtt.

Ez világító, izzó. Teljes bizonyosságot, beteljesült békét hoz, és
örömöt, amely független az ittlét körülményeitől.

Pascal, aki minden ismeretet tapasztalatra akart építeni, arra a
megbizonyosodásra, amely csak akkor lehetséges, ha az ember a va-
 lóság előtt áll; aki a természet valóságát a kísérlet és a számolás

Pontos datálás

Pascal „tűzben állt”

Bizonyosság és öröm
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által, az ember valóságát a megfigyelés és az elemzés által fogta fel
— most ott áll az élő Isten valósága előtt. Ettől kezdve a vallás terén
is azzal a szavahihetőséggel beszélhet, ahogyan tette fizikusként
vagy pszichológusként. Nem mindig, főleg akkor nem, amikor a
polémia ördöge uralkodik el rajta, akkor azonban igen, amikor
abból kiindulva beszél, ami van.

Most térjünk rá a tulajdonképpenire, a szokatlan mondatokra: 
„Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene,
nem a filozófusoké és a tanultaké.
Bizonyosság, bizonyosság, érzelem, öröm, béke.
Jézus Krisztus Istene.” 
Mit jelent ez?
Az embernek teljes lelkével kell a megismerés munkájában részt

vennie, szerencsétlennek kell éreznie magát, ha egy filozófiai fogal-
mat nem ért, és boldognak, amikor egyet is felfog. Fel kell mérnünk,
mit is jelentenek ezek a szavak, amelyeket Pascal használ. Ma általá-
nosan megszokott dolog hangsúlyozni, hogy Isten, a keresztény élet
Istene más, mint a filozófiáé. Miután Søren Kier ke gaard ezt olyan
rendkívüli eréllyel kimondta; miután ez az ember a liberális teológia
és vallásfilozófia összeomlása következtében hirtelen népszerű, sőt
bizonyos értelemben modern lett, sokan utána mondták ezt, mégsem
hisszük el igazán. Túl könnyen mondjuk ki. Ki kell érdemelnünk azt,
hogy ilyet kimondjunk. Annak van joga így beszélni, aki vállalta a fi-
lozófiai munka vesződségeit. Megdolgozott az igazi racionális isme-
retek tisztaságáért és mélységéért, egy fogalom élessége és igazolha-
tósága kedvéért, a törvény- és lényeg(be)látás tiszta szükségességéért.
Azért, amit Anselm von Canterbury gondol, amikor azt mondja, hogy
megismerni annyit tesz, mint „belátni, hogy valami nem lehet más-
milyen, mint amilyennek megismertük”. Meg kell tapasztalnia a meg-
ismerés szenvedélyének türelmetlenségét, amely csak az abszolútnak
és öröknek ismeretét tekinti ismeretnek. Ez a felfogás, amelyet mos-
tanában gyakran kétes hitelességgel elutasítanak, a nyugati gondol-
kodás egyik nagy tradíciója. De legalább azt meg kell értenie, hogyan
hiheti az ember, hogy a matematika a maga szigorú szükségszerűsé-
gével voltaképp az egyedül igazi ismeret… Valami kell ahhoz, hogy
valaki felmérje egy filozófus és matematikus keresztény felismerésé-
nek hallatlan súlyát: átérezze, hogy Isten „nem a filozófusoké és a ta-
nultaké”, hanem „Ábrahám, Izsák és Jákob Istene”.

Mit jelent ez?
Ki volna akkor a „filozófusok Istene?” Valami, amit az abszolú-

tum elképzelése révén gondolunk, ahogyan a külső valóság átgon-
dolásából, vagy a belső tapasztalat elemzéséből, vagy a logika és
értékek világának feldolgozásból, vagy ahogy „bármikor” elérhető.
Tehát az „ősok”, a „felsőbbrendű lényeg”, az „abszolút esz me”, az
„örök törvény”, a „feltétlen (tökéletes, teljes, abszolút) ér ték” stb.
Ennek az Isten-meghatározásnak az az ismertetőjele, hogy a tiszta
feltételnélküliségben igyekszik felfogni Őt, szabadon mindattól,

A vallás és
a filozófusok Isten

Tiszta feltételnélküliség
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ami valamilyen oldalról korlátozást, határok közé szorítást, vilá-
giasítást, antropomorfizálást jelenthetne. Ezt az Istent sosem lehet
eléggé abszolútnak elgondolni.

És mi akkor Pascal megrendítő felfedezése? Mi adja neki ezt a da-
dogó örömöt? Egy Pascal tudja értékelni, mit jelent a küzdelem az
Isten-foglalom tiszta felfogásáért. Tőle idegen az újkori ideggyenge-
ség, amely fenyegetve érzi a vallási tapasztalatot, ha fogalmakkal dol-
gozzák fel. Ő nem a modern értelemben vett élményhívő volt. Most
azonban a tapasztalat azt igazolta előtte, hogy Isten „Ábrahám Istene,
Izsák Istene, Jákob Istene, / nem a filozófusoké és a tanultaké” —
hogy ő „Jézus Krisztus Istene”. Ez először is azt jelenti: Isten személy.

Legyünk azonban akkurátosak. Hiszen ezt is lehet „filozófiailag”
érteni. Ez azonban nem így van. Nem úgy értette, hogy Isten az „ab-
szolút személy”, vagy „személyiség, mint olyan”, hanem hogy ő
„éppen ez”, aki így van és nem másképp. Itt jutottunk el a dolog
lényegéhez.

Ha egy ember, aki a tiszta gondolkodás híve, kijelenti, hogy „Isten
éppen ez”, akkor az valami rendkívülit jelent. Akkor ő azt, amit ko-
rábban a legáltalánosabb, minden behatároltság alól kivont, a koz-
mológiai, az ontológiai vagy az eszmei rétegből származó fogalmak
körébe sorolt, be merte vinni azoknak a fogalmaknak a körébe, ame-
lyek a véges emberi történésekből, az emberi személyek közötti kü-
lönbségekből, az Én és Te szembenállásából, a történelemből szár-
maznak. Korábban ezt nem lett volna hajlandó megtenni. Éppen ez
bosszantja a „filozófust” a vallásos gondolkodásban, hogy antropor -
morfizál! Bizonnyal ezért utasítja el ezt a gondolkodásmódját a tiszta
abszolútum nevében. Mi történt hát, hogy Pascal a pusztán filozófiai
isteneszmének e széttöréséről ilyen megrendítő boldogsággal szerez
tudomást?! Azzal a tudattal, hogy csak most, miután az antropomorf
fogalmak körébe érkezett, áll a tulajdonképpeni előtt? Csak egyetlen
válasz van, amit Pascal maga is elismerne: azért, mert az élő Istennel
találkozott. Mert ez az Isten éppen olyan, hogy az embernek, ha iga-
zat akar szólni, azt kell mondania róla: Ő jött, cselekedett, beszélt
(szólt)… Mert Isten mint az „éppen ez” rátalált, a találkozás tehát
megtörtént, amiről az ember csak olyan szavakkal tud beszélni, ame-
lyek a Szentírásnak minden lapján olvashatók.

Isten „éppen ez”. „Én vagyok, aki vagyok”, mondta Ő a legfonto-
sabb órában magáról (Kiv 3,14). Ő az, aki maga a szuverén „éppen
ez”, akinek élő létét semmiből sem lehet levezetni, még az abszolútum
valamely fogalmából sem. Valamennyi fogalom mindig csak valamit
tud mondani róla, de sohasem Őt magát. Ő felülmúl minden fogal-
mat, és csak akkor válik adottá, ha ő magát átadja. Őt csak akkor pil-
lanthatjuk meg, ha ő szembejön velünk. Csak akkor beszélhetünk
róla, ha ő megszólít bennünket, és csak azzal a szóval (Igével), amit ő
mond saját magáról. (…)

Isten „Jézus Krisztus Istene”: ahogy Fülöp kérlelte: „Uram, mu-
tasd meg nekünk az Atyát”, mire Jézus azt felelte: „Annyi ideje ve-
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letek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát,
látja az Atyát” (Jn 14, 9). Ismét botrány a csak filozofáló szellem szá-
mára, hogy Istent nem a természet jelzéseiből, sem a logikai szük-
ségszerűségekből, sem a tudat kategória-rendjéből, vagy a tettek
posztulátumaiból és nem a vallásos értéktapasztalat specifikus tar-
talmából értve gondolja el, hanem őt egy lét, egy érték, egy konk-
rét történelmi alak cselekedetein át kell felfognia, aki akkor élt, sem
korábban, sem később, abban az országban és nem máshol, ilyen
természetű és nem másfajta. Ez botránkoztatja meg a filozófiai ab-
szolútum-akarást, hogy nem kerülheti ki azokat a történelmi tény-
állásokat, amelyeknek az Isten-kép kialakulása szempontjából
irányadó jelentőséggel kellene rendelkezniük. (…)

És ismét: ehhez az Istenhez az út nem általános vallási tapaszta-
láson és fáradozáson át vezet, nem is etikai erőfeszítésen, vagy az
egymásbahatoló jelentésrétegek értelmezésén át — aminek minden
másban megvan az értelme —, hanem az az út ez, amelyet az Evan-
gélium mutat. „Az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek
a Fiú akarja kijelenteni” (Mt 11,27). „Én vagyok az út, az igazság és
az élet. Senki sem jut az Atyához csak énáltalam.” Ez a hit útja. A hit
a személyes csatlakozás aktusa, a teljes, örökre szóló hűséggel való
elköteleződésé, amely által Jézus Krisztus kezdetté válik, amiből
valami új támad, a szó teljes értelmében egy új létezés. A hívő Jézus
nyomába lép. Az „újjászületés” és „követés” által részben felfogja
Jézus tekintetét; elfogadja a Jézus által használt mértékeket, a céljait,
az értékskáláját. Ez a pusztán természetes mérlegelés számára
olyan, mintha hullámokra lépnénk. Mégis ezzel kezdődik a hívők
számára az „Isten országa”. (…)

Egy új valóság, egy új létszint, a tekintetnek egy új ereje adatott
meg. Mostantól fáradságos és örömteli munka kezdődik. Az Isten-
ről való általános képzetek, a róla alkotott általános fogalmak, ame-
lyek oly nagyfokú tisztaságot igényeltek, és amelyek bizonyos érte-
lemben olyan tiszták is voltak, itt látszólag emberi szintre süllyedtek.
A kétféle tapasztalat- és gondolatvilág, amelyeket az ember „Isten az
abszolútum” és „az Isten az, aki Jézus Krisztus által megszólal”
mondatokkal fejez ki, küzd egymással. Egyfajta feszültség állapotá-
ban vannak, sőt gyakran látszólagos ellentmondásban is, ezt nem-
csak a gondolkodásunkban kell kihordanunk, hanem abban a vi-
szonyban is, ahogy személyként önmagunkat és a világot felfogjuk,
az egész eleven magatartásunkban — mégis ugyanarra a valóságra
irányulnak: az élő Istenre. A vallásos gondolkodás azon fáradozik,
hogy az Isten élő voltának megfelelő gondolkodásmódot sajátítson
el, amit az Írásban és a szenteknél találunk. (…)

Minden, amit komoly munkával a „filozófusok istenismerete”
napfényre hozott, megtartja a maga értékét. Ennek nagy a jelentő-
sége, bár voltak és vannak ma is, akik lenézik a filozófiát. Mert a lét
kohéziója éppúgy, mint a gondolkodás előfeltételei és a szellem
ereje, amellyel ezeket a fogalmakat kialakítja, nem akárhonnan
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erednek, nem is a Gonosztól, hanem ugyanattól az Istentől, aki
Krisztusban megszólított minket. A teremtés azonban a kegyelemre
rendeltetett, és csak az ehhez fűződő viszonyában lehet valóban jól
látni. A korunk vallásos gondolkodásában megjelenő filozófiaelle-
nes divat a régi filozófia „pogánysága” ellen fordul, ám máris saját
külön pogányságát hordja méhében… Így ébredt fel egy, az ele-
venségből, a feszültségből, a belső gazdagságból, de természetesen
valami erőfeszítésből is származó gondolkodás, amely a pusztán
filozófiai gondolkodásnak sem nem tartozéka, sem nem feladata.
Csak ebből kiindulva érti meg az ember, mi az, amivel Pascal bir-
kózott a Gondolatokban.

És az egész világ belekerül a feszültségnek ebbe az állapotába. A vi -
lág többé nem csupán „a véges”, amely egy abszolúthoz viszonyítva
válik érthetővé, ahogy a puszta filozófia elgondolja, hanem az élő Is -
ten műve, az Ő gondviseléséé, a tér, ahová Ő eljön. Ez a mezeje és a
teljessége azon cselekedeteknek és eseményeknek, amelyek által az
emberrel találkozik.

Hogyan kell tehát a világot elgondolnunk? Ha ez a minden —
melyet nem törhet szét sem a természettudományos egzaktság, sem
a történelmi tényszerűség, sem a filozófiai kategóriák, amelyekkel
pontosan leírhatjuk? Hogyan lehet akkor a gondviselés keresztény
fogalmát, amely az élő Isten szeretet-tevékenységét állítja a törté-
nelemben, valódi keresztény értelemben elgondolnunk? Hogy ne
legyen belőle sem univerzális rend, vagy az emberiség jólétének
biztosítása, hanem az a különös, energiával teli, hallatlan valami,
aminek Krisztus gondolta — ugyanakkor az a tisztaság és pontos-
ság is megmaradjon, amivel a természettudomány és a történelem
tanított bennünket megértenünk a valóságot? Tehát az Atya gond-
vi selése — de nem a fantázia vagy a gyerekek világában, vagy a
templom bezárt terében, hanem amilyen az a valóságban?

Ebben áll a feladat.
Amikor Pascal azokat a tapasztalatokat átélte, amelyekről a

Mémorialból értesülünk, nem szűnt meg egyúttal matematikusnak,
fizikusnak, mérnöknek, pszichológusnak és filozófusnak lenni.

A valóságot, amelyre ezek a megismerő erők irányulnak, továbbra
is éppúgy látta (figyelte), mint korábban, és ezután is, mint előtte, el
volt szánva arra, hogy eleget tegyen neki. Csakhogy egy új valóság
is megnyílt előtte, az élő Isten. Egy valóság, amely nem engedte nyu-
godni őt, de nem is különítette őt el egy külön szférába, mintegy a
megkettőződő valóság idealisztikus metódusa szerint. Ezzel szem-
ben megkövetelte tőle egész ittlétének újra való átgondolását. (…)

Az óriási romok, amelyeket a következő Pascal-alkotások maguk
után hagytak számunkra, a „Gondolatok” képezik e feladattal való
birkózás tanúvallomásait.

Kirilla Teréz fordítása

A világ az élő
Isten műve

Gondolatok
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