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DESCARTES ÉS PASCAL*
Időben úgy állnak egymás mellett, mint apa és fiú. Descartes

IS96~ban született, s 16S0-ben halt meg. Pascal huseonhét évvel volt
nála fiatalabb, de mindössze tizenkét évvel elte túl. s 1662-ben halt meg.
Figyelemre és említésre méltó, hogy mindketten túlélték a reformáció és a
katolíkus egyház közt politikai és katonai téren egyaránt fellángolt viszály
rendezését. Ez a viszály 1648-49-hen ért véqet: a harmincéves háborút
lezáró egyezmény, a vesztfáliai béke évében végezték ki L Károly an
gol királyt, 'ekkor fejeződött be Richelieu nagy műve is. Vagyis Descar
tes is, Pascal is tovább élt, sőt túl is haladt a korfordulón, s éppen ak
kor nyomták rá bélyegüket az európai gondolkodásra, amikor még nem
volt túlságosan késő, - a reformáció és a katolicizmus víszálya elég for
rón tartotta még akkoriban a keresztény társadalmat, hogy hatásukat be
fogadhassa, az eredeti viszály azonban nem izzott, nem forrongott többé.
Ha egy nemzedékkel előbb szűletnek, talán eretnek lesz mind a kettő,

- ha egy nemzedékkel később, Descartes talán száraz, jellegzetesen
tizennyolcadik századi szkeptíkus, Pascal pedig egyszerű átlaghivő. De
alkalmas pillanatban szűlettek, s igy életmúvüképp akkor hatott. ami
kor hatásuk a legnagyobb lehetett. Úgy bíráltak, hogyegyikűket sem fe
nyegette a .rögtöni kiközösítés veszélye, s úgy befolyásolták a katolikus
kultúrát, hogy sem ők maguk, sem azok, akikre hatottak, nem szakadtak
el az egyháztól.

Míndketten egy-egy hatalmas erőt testesítenek meg jelképesen, mely
a reformációval szabadult rá a katolikus kultúrára és az ősi egységes
keresztény eucópai rend felbomlásakor jelentkezett. Az egyik a raciona
lizmus volt, a másikat, azt hiszem joggal. ernocionelizmustuss: nevezhet
jük. Mindketten életük vé:géig hívek maradtak az egyházhoz, sót meq
követelték. hogy ne csak orthodoxnak. hanem megingathatatlan hívőnek

tartsa őket a világ;egyé.rtelműen hirdették azt, amit az egyház hisz és
tanít. Működésük eredménye azonban felzavarta a katolíkus kultúrát,
meqrázkódtatta szílárdsáqát, mert a régi katolikus kaltúra határait mesz
szíre kírolta a protestáns kultúrába és befolyásolta az európai gondol
kodás egészét.

Kette<jük közül Descartes hatása volt a nagyobb, s kétségtelenül ó
a nagyobb etlyéniség, egyike a mindenkori Európa legnagyobb szelle
meínek, De negativ értelernben Pascal hatása épp ily döntő volt, mert
példája és szavának ereje azokat támogatta, akik: az embernek az érzel
mektől való nem-racionális függőségét hirdették, s végső értelemben az
érzelmek befolyása éppoly elszakíthatatlan a katolíkus igazságtól, mínt
a racionalizmus.

*
Descartes indította útnak azt a gondolkodás:..módot, mely a tizen

kilencedik században lesz egyetemessé és csak ma kezd vitathatóvá

• Hila ire BelIoc-ról lapunk Szernle-rovatáb an köztünk megemlékezést nyolcvanadik
születésnapja alkalmából. Tanulmányát időszerűvé . teszi, hogy a tudományos világ ez
évben ünnepelte Desccartes halálának 300. évto dutóját.
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válni; összefoglaló néven ezt a gondolkodást "tudományosnak" nevez
zük, mert egyetlen olyan állítást sem fogad d, melyet nem érthet meg
világosan az ember, s elutasít magától mínden olyan állítást - bárrueny
nyíre világos is a bizonyítása és az értelmezése, - melynek nincs fel
tétlen deduktív vagy kísérletí bizonyitási alapja. Descartes-ban indult
útnak a filozófiában általában "modernnek" nevezett tendencia, me1y
színte egészen napjainkig egyre kétkedőbben fordult a misztika felé,
egYI'e kevesebbet törődött a láthatatlannal és egyr~ inkább csak azzal
foglalkozott, .amit a kísérlet és a fizikai érzékelés tesz Ioqhatóvá. Aki
például "spekulációnak" nevezi a lélek halhatatlansáigát hirdető taní
tást - s azért cselekszi ezt, mert tényként azt fogadja el, hogy a víz
összetétele hidrogén és oxigén -, ama folyamat végső pontján áll, me
lyet Descartes inditott el. N em mintha Descartes is ilyen irgalmatlan
egyszerűsitéssel és álokoskodással akart volna lényeges kérdéseket elín
tézní, hanem Decartes-tól származik a szokás, hogy az ember csak a
matematikai igazságban vagy a fizikai kísérletben -- vagy e kettő kom
binácíójában - keresse a bízonyossáqot, és sehol másutt.

Vegyűnkegy példát, épp a lélek halhatatlanságának bizonyításáról:
az, aki csak azért nem fogadja el a lélek halhatatlanságának tanítását,
mert nem bizonyitja semmi, úgy vélekedik, hoqy e Télek halhatatlansá
qánakl bizonyításához ís oly bizonyos előfeltételekből származó, mate
matikailag levezethető bizonyíték szükséqes, amilyen egy kísérlet ered
ménye. Így hát, aki azt mondja, hogy ..most irnár hiszek a lélek halha
tatlansáqában, mert résztvettem egy spiritiszta szeánszon", az éppúgy
Descartes hatására gondolkodik. mint az, aki csak azért nem hisz a lé~

lek halhatatlansáqában, mert nem bizonyította be neki senki. Mert
míndaz, aki csak akkor kezd hinni a lélek halhatatlansáqában, amikor
egy halott "hangját" hallotta, vagy amikor az egy fizikai kísérlet ered
ményeként vált számára érzékelhetővé, a szónak vulgáris értelmében
"racionalistának' , nevezhető.

És most itt az ideje, hogy meghatározzuk ezt a két fogalmat, a
"racionalizmust" és a "racionalistát", mert míndkettöt önkényesera és té
vesen szekták használni. Cartesianus - vagyis descartes-i - racíona
lizmusnak nevezzük azt a szokást, hogy míndenben a valóság bizonyító
erejét, vagyís az igaz:ságot keressük, mégpedig ennek a két feltételnek
alapján: ..az értelemből származik" és "minden az értelem". Valójában
persze ez a meghatározás erősen leszűkíti az "értelem" meghatározását.
de az emberek nagy törnege még mindig valami effélét ért rajta és en
nek befolyása alapján cselekszik. "Értelmes" dolog elfogadni érzékeink
tanusáqát, "értelmes" dolog elfoqadní egy matematikai bízonyítékot, 
ck "nem értelmes" elfogadni olyan igazságot, mely másfajta alapokon
nyugszik.

Descartes e mély hatásával szemben Pascal hatását "emocionaliz~
nak" nevezhetjük. Az emocíonalízrnusban semmi sincs, amieretnekségre
vezethetne, ami ellentétben állna a katolikus tanítással. Ami Pascal ha
tásában romboló - vagy legalábbis ami a katolikus kultúra szílárdsáqát
gyengítheti -, az a tendenciája, hogy az érzelemmel helyettesíti az ér
telmet, az érzelmet ki-emeli saját légköréből és tekintélyt ad neki azon
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a területen is, ahol nincs semmi keresnivalója. Ezért aztán Pascal 
szándéka ellenére - a "modernizmus" mozgalmának élén áll, a moder
nízmus Pascalból áramlik ki; maga Pascal persze keservesen megbánta
volna, ha látja, milyen tevútra jutottak követői, akik azzal az indoklás
sal veszik tagadásba a morál és a dogma meghatározását, hogy a defi
níció, a meghatározás nem érzelmi folyamat. És ugyancsak a pascalí
forrásból fakad egy ezzel párhuzamos tendencia is: tagadni minden olyan
tanítást, amely összeütközik az érzelmekkel, illetve bizonyosnak állítani
olyasmit, amit az egyház nem határozott meg, hanem egyedül a hivő

érzelmeinek szülötte.
Amikor az "emocionalizmusf' ebben a különleges értelemben hasz

náljuk -éppúgy mint mikor különleges értelemben használjuk a "raci0
nalízmust" -, egyetlen oldaláról figyeljük: azt vizsgáljuk, ami eredeti
leg sem a racíonalízmusnak, sem az emocíonalízmusnak nem volt szán
dékában, vagyis azt, amikor kilép önnön szférájából. Ime, egy példa az
értelemmel hadilábon álló emocionalizmusra: egy modernista tagadja
Jézus "történelmi" felltámadását, de ugyanakkor lándzsát tör a feltáma
dás spirituális értéke, más szöval spirituális igazsága mellett. Ez a gon
dolkodásmód abba a képtelenségbe torkollik, hogy kétféle igazság van:
az egyik, hogy a feltámadás megtörtént, a másik pedig, hogy nem szá
mít, feltámadt-e Krísztus vagy sem, a fontos az, hogy e tényből jó érzel
mek származzanak. S erre mondja a modernísta, hogy "igazság". Leg
rövidebben talán Pascal egyik mondása határozza meg ezt a gondolko
dást: "A szívnek megvannak a maga bizonyítékai, melyeket az ész nem
ismer." Ez az állítás veszélyesen közel van ahhoz, hogy azt állítsa: az
.érzelem biztosan tud olyasmít is, amínek az értelem ellentmond.

...

Mindketten nagy matematikusok, de Descartes a nagyobb; míndket
ten figyelemreméltó írók, de Pascal a nagyobb. Nyugodtan mondhatjuk,
hogy Pascalból fakad a modern próza világosságra való törekvése, Des
cartes-ból pedig az analitikus geometria, az integrál- és differenciálszá
mítás elmélete. Egyébként azonban nagyon is különbözö volt az a folya
mat, mellyel tekntélyükre szert tettek.

Descartes az igazság felfedezésének problémáját a kirekesztés folya
mátával közelitette meg. "Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová tartunk?
Mí a világegyetem és kik vagyunk mi benne?" - ezekre az alapvető

kérdésekre akart felelni, s azonnal elutasított magától míndent, amiről a
kor új tudományos szenvedélyének hevületében azt érezte, hogy nem tudja

.bizonyítani. És elérkezett arra a bizonyosságra, hogy az egyetlen dolog,
ami felől feltétlenül biztos, az egyetlen dolog, ahonnan kííndulhat, az
egyetlen dolog, amit ismer és ahonnan az ismeretlen felfedezését meg
kezdheti: a saját léte.

Kétségtelenül igaz volt ez a következtetés, de egy szkeptíkus ember
következtetett így, s kezdettől fogva mérgező volt a hatása. Mert van
másvalami is, ami felől éppoly bizonyosak lehetünk, mint saját létünk
felől: afelől tudniillik, hogy körülöttünk is léteznek dolgok. N em kell ah
hoz semmiféle racionalista okoskodás, hogy felfedezzük a külső v~
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valóságát; míndazt, amit arról tudunk, teljes bizonyossággal állíthatjuk.
Aristoteles, aki maga az értelem, Aquinói Szent Tamás, akinek egész
rendszere módszeres kételkedéssel kezdődött és aki megvizsgált mindent,
.ami 'kételye mellett szólt s csak aztán tagadta meg azt és jutott el a meg,..
közelítö bizonyosságig, - Aristoteles és Szent Tamás, mindketten ezt
a második igazságot állítják. Nemcsak az bizonyos, hogy "én vagyok
én", hanem az is éppoly bizonyos, akár a saját énem, ami nem én va
gypk( - s ami még ennél is több: ezt én magam is felfoghatom.

Míndez, mint minden igazi filozófia, közhely. Mínden igaz ember,
akit Isten a saját képmására teremtett és aki helyes úton jár mindaddig,
amíg értelme és lelkiismerete el nem romlik, nem bajlódik azzal, hogy
tagadja a körülötte lévő világ létezését. Ezt az egész emberi társadalom
biztosnak tartja, sőt biztosnak is kell tartania. Descartes a régi görög
szkeptícízmus szélsőségéhez tért vissza, amikor azt mondta: "Nem így
van! Saját létünk elsődleges bizonyosságán kell kezdenünk, s innen két
ségte1enül eljuthatunk a második bizonyosságig, hogy van egy külsö világ
is. De elsődleges követelménynek ezt nem fogadhatjuk el." Ezért szár
mazik aztán Descartes-ból a modern szkepticizmus áramlata. Ebből a
jelentéktelen kezdetből építette fel gonddal és lelkiismeretesen a rend
szerét, úgy, míntha egy feje tetejére állított piramist épített volna, az
egész építményt egyetlen ponton egyensúlyozva. De ez a descartes-í
rendszer mégis szílárd volt és vezérelveiben háromszáz év év óta helyt
áll. Magában foglalja míndazt, amit az emberek többsége ma is vall a
térről, a három dimenziós világegyetemről-. és a csak három dimenziós
világegyetemről -,' a fizikai kísérletek értékéről és e kisérletekből szár
mazó tudományos végkövetkeztetéseink bizonyosságáról. És arról a bí
zonyossáqról, amelyre az egész fizikai tudomány felépült, vagyis hogy
mindent ·felmérhetünk. Descartes filozófiája szílárd, időtálló maradt, a
fízíkaí tudomány frissen fakadt áramlata tartotta épen és folytatta to
vább. Egynéhány részlet-következtetésében fantasztikus ez a filozófia,
és különösen fantasztikus ma, a mi mai szemünkben. de alapszelleme
meghódította az európai elmét és frissen őrzi Descartes művét a ma élő

ember tudatában. S ha meg is ingatnak olykor a cartesianus filozófia
rendíthetetlenségébe vetett hitünkben a modern fizikai tudomány egyes
kételyei és kérdései, senki sem kicsinyelheti Descartes messziható jelen
töséqét.

*
Pascal homlokegyenest ellenkező oldalról indult el, mint Descartes:

nem az értelem végső bizonyosságát kereste, hanem azt, hogy mit igazol
legdöntőbben az érzelem. Descartes azt mondja: "egyről biztos vagyok;
arról. hogy gondolkodom", - Pascal azt mondja: "egyről biztos vagyok:
arról, hogy érzek". Descartes munkamódszere a kémiai kísérletezöé volt,
- Pascalt míntha egy látomás vagy egy nagy szenvedély ragadta volna
meg. Descartes mintha azt mondaná, hogy addig semmiről sem itél, míg
elemzését el nem kezdi, - Pascal pedíg míntha azt mondaná, hogy ad
dig nem érzí a lét ét, amíg egy belülről fakadó szellemi áramlás meg nem
győzi.

Pascalt a heves vallásos érzés ösztönözte arra, hogy vitába száll-
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jon a jezsuitákkal, s minden valószínüséq szerint ez a híres viszály volt
a forrása annak. hogy Pascalt annyira becsüli a katólikus-ellenes világ.
Hogy az hogyan vélekedik róla? Valahogyan igy: "A [ezsuíták a kato
licizmus legjava. Pascal a jezsuitákat támadta meg. Ezért. bár nagyon
sajnálatos, hogy katolikus maradt és soha ki nem közösítették, mégis
úgy érezzük, hogy Pascal a mi oldalunkon állt."

És valóban. nagyon sokan -- a [ezsuiták hívei. de olyanok is. akik
nem helyeselték feltétlenül a jezsuiták módszereit - egész élete folya
mán azzal vádolták Pascalt, hogy a katolikus egyházba ~gy hátsó ajtón
belopta a protestáns gondolkodás. sőt a kálvinizmus tónusát. Késöbb
ugyanezek hasonlóképpen beszéltek Fenelonról is. Annak a heves össze
csapásnak, amely a jezsuíták és azok közt zajlott le, akiknek szószóló
juk Pascal lett. gyökere az volt, hogy a jezsuiták vissza akarták hódí
tanti az egyháznak Európát. Az egyház segédcsapata és felmentő had
serege akartak lenni, hogy katonaí kifejezéssel jellemezzük azt a törek
vést, mely megnyilvánulásaiban oly döntően katonás jellegű volt. "Etre
catholique, c' est tout" . - mondta Rómában halálos ágyán egy szerit
életű lengyel pap. aki 'sohasem volt jezsuita és sok dolga sem akadt ve
lük. Mégis. ez a mondat a jezsuita gondolkodás lényege: .miindenekfelett
katolikusnak lenni"!

A jezsuitaknak ezzel az egyetemes katolicizmusával szemben Pascal
nak és azoknak. akiknek szószólója és íródeákja. de nem vezére volt:
az individuális volt mínden. Egyszerűsíteni, és elvetni az egyéntiség fo
galmát, természetesen tévedés lenne: bizonyos értelemben az egyéníség
valóban minden, az egyéni lélek kárhozik el vagy üdvözül s az egyház
nak az a feladata, hogy az üdvözülésre segítsen. De aki csak ezt hang
súlyozza, lekícsinyli az egyház méltósáqát, kormányzatának isteni jelle
gét és. szervezeti jellemének feltétlen elfogadását; s aki ezt cselekszi, igen.
rossz szolgálatot tesz magának az individuálisnak.

Ha Pascal idejében a jezsuitálc a sok közül csak ezt az egyetlen ten
denciát ,kiépviselték volna, a viszály nem lett volna olyan híres. mint
amilyen volt. A jezsuiták fegyelmük. önteláldozásuk és katonás jellem
vonásaik segitségével nagy hatalomra tettek szert, nagy hatalmat tartot
tak kezükben s ez a hatalom nemcsak szocíálís, hanem politikai is volt.
Erre a hatalomra támadt ellenhatásként. a katolikus egyházon belül. a
janzenizmus.

Cornelius [ansen, a janzenizmus elindítója. magasrangú holland pap
volt. később yperní segédpüspök. egyemberöltővel idősebb Pascalnál.
Ö írta azt a vaskos könyvet. melynek ilyen kurta cimet adott: "Augus
tinus". Szent Ágoston egyoldalú értelmezésével - hiszen annyian olvas
ták ,egyoldalúan mások is. Jansen előtt és után, a nagy egyházatyát! 
olyani gondolatokra jutott. amelyek megközelítették, sőt néhol metszet
ték az eretnekség, határvonalát. különösen abban. amit a szabadakarat
róI tanitott. Ez a Franciaországban általánosan "janzenizmusnak" neve
zett felfogás a kálvinizmusra emlékeztet. különösen annak arra a köz
ponti törekvésére, amely az akarat szabadsáqa ellen szól és a predesti
nációt hirdeti. Elsősorban ezért került heves összecsapásra a sor a
janzenisták és a jezsuiták között: a janzenisták lazasággal vádolták a
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jezsuitákat, azt hangoztatták, hogy a jezsuíták - abban az erőfeszíté

sükben, hogya katolicizmusnak vísszahódítsák Európát - kelleténél
könnyebbé tették a vallást a világ és annak gyengeségei számára. S kü
lőnösen azokat a jezsuitákat támadták, akik az eléggé szabadelvű, türel
mes kazuista álláspontot képviselték.

Akik nem értették, hogy mit jelent .Jcazuístá't-nak Ienru, roppant
ostobán, rossz néven vették ezt a szót. Pedíg egyszerűen csak annyit
jelent, mint a morálist egyes esetekre, s különösen nehéz esetekre alkal
mazni. Egy példa a sok közül: Isten parancsolata tiltja, hogy megöljük
felebarátunkat. De vannak-e olyan esetek, amikor félretéve ezt a paran
csolatot. bűn nélkül ölhetjük meg felebarátunkat? Száz közül kilencven
kilencen, jóformán mínden épelméjű ember, azt feIelné erre: "Hogynel
önvédelemben. igazságos háborúban, méltó büntetésként, és esetleg más
esetben is". De vannak olyanok is, akik hangosan tiltakoznak az ellen,
hogy fontolóra vegyük az igazságos háborút vagy .egy bűnös kivégzését,
-- de éppen ezek szorgalmazz.ák legjobban a "gyógyíthatatlanok, meg
szabadítását kínjaíktól". azt, amit a "ne ölj" parancsa a leghatározottab
ban tilt.

A Jézus Társasága engedékenyebb kazuísta irói lettek a janzeniz
mus céltáblái. még pedig éppen abban a pillanatban, amikor a janzenista
mozgalomnak az a szerencse jutott osztályrészeül, hogy a maga oldalán
tudhatta Pascal írói tehetségét. Pascal nekitámadt a jezsuítáknak, a leg
szabadelvübb s legemberibb magatartású kazuístáknak: a támadást
Lettres Provinciales címen ismert pamflet-sorozatában kezdte meg.

E pamflet-sorozat eqycsapásra híressé tette Pascait: elmés, világos,
ízléses volt a hangja, hatása hamarosan érezhető lett az egész művelt

világban. Mínr müvész, Pascal valóban nagy ezekben a pamfletekben. éi
francia prózát, sőt mondhatnánk magát a modern prózát, lángralobban
totta velük. De amennyire elísmerjük.e pamfletek irodalmi és esztétikai
értéket, éppoly nyomatékosan CI kell ítélnünk intellektuális tartalmukat.
Pascal nem olvasta a megtáníadott kazuístákat, gyakran félreértette
öket, sőt néha egészen egyszerűen azt sem tudta, mit akarnak mondaní,
- mert nem olvasta őket s igya legtőbb érve nem volt igaz, sőt egye
nesen téves volt. Escobar spanyol jezsuita, hittudós, híres moralista ellen
indított támadásai szórakoztató olvasmányok, de hamis olvasmányok,
torzképet rajzol Escobarról és úgy karikirozza, hogy nem ismeri őt.

Chate.aúbríand-nak nagyon igaza volt, amikor azt mondta, hogy oa Lettres
Pmvinciales:-ban Pascal "egy halhatatlant hazudott'. (Pascal azt állí
totta, háromszor olvasta el Escobart. De az igazság az, hogy egyetlen
egyszer át nem futotta.)

Különös valami, hogy Pascal irodalmi és szellemi hatása ilyen pará
nyi magból sarjadt ki. Mert a Provincia/es-on kívül műveí sorában alig
számít más, mínt azok az össze nem függő aforizmák, melyek új meg új
csoportosításban sem lesznek összefüggővé; ez a gyüjtemény a Pensées,
Pascal gondolatai. Két aforizmájának azonban mély és költői értéke van;
esztétikai értéke természetesen - s ez Pascal stílusának legnagyobb va
rázsa - a többieké is ugyanekkora. A,z egyik a "mérlegelés" szeszélyes.
de lenyügöző megfogalmazása, s ez a nem-racionalista megfogalmazás
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még a szkeptikús gondolkodót is megfontolásra inti. Nagyjából ezt ösz
szegezi benne: ha a keresztény kinyilatkoztatás nem igaz, akkor nem
veszítek semmit, ha elfogadom; ha azonban igaz, míndent elnyerhetek.
ha elfogadom; s ez nagyon közel áll Szent Pálnak ahhoz a rnondásához,
hogy mi lennénk ..minden ember közt a leqszerencsétlenebbek" , ha té
vedtünk volna Krísztus feltámadásában,

A másik ennél még értékesebb és talán legmaradandóbb irodalmi
telitalálata Pascalnak az .a híres paradoxon, hogy az ember nagysága és,
kicsinysége megfelel egymásnak. Ezt az eszmét persze nem ő találta ki.
olyan régi, mint a róla való emberi gondolkodás. Az ember nyomorúsá
gosan gyenge, még fizikailag is: halandó; hatalma - még eszének ha
talma is -, korlátozott; megtépázza mínden szenvedés s szemmel látha
tóan még akkor sem tud segíteni magán. amikor világos már az elvisel
hető létezés felé vezető út. De uqyanakkor mérhetetlenül erős is. az
ember: elméje befogja a világegyetemet. fia és képmása Istennek, övé
mínden szépséq, bizonyos értelemben még teremteni is tud. Az ember sok
kal több. mint minden más közvetlen tapasztalatunk körében. de meg
mérhetetlenül kisebb míndannál, amit ismer és arnivé válhatna. Egyszerre
Vonzó és szörnyű, kicsi és fenséges. Az emberi természetnek ,ez az ellen
tétessége és kettőssége talán a legtermékeny:ebb mag. melyet Pascal az
elme talajába ültetett. - s míndenkí másnál sokkal bíztosabban és mé
l'ylebbre ültette azt el.

*
Descartes tovább fog élni. mínt Pascal. bár Descartes racionaliz

musának a katolicizmust fenyegetö veszélye lényegesen nagyobb, mint
Pascal emocíonalízmusáé. Az egyik olyan. akár a vihar, mely megté
pázza a vén. erős gyökerű tölgyet. a másik. mint a hirtelen keskeny
vízér, mely magukat a gyökereket támadja meg. A vihar volt az erősebb.

- s a katolikus kultúrát fenyegető két áramlat közül a racionalizmus az
ídőtállóbb, Vagy más példával: ha .csak a személyes érzelem lángol f.el.
nem tudja visszatérésre ösztönözni azt. aki a katolicizmust. a vallást el
hagyta; de ha az értelem funkciója lángol fel. ha ez ..téved" alkalmas
pillanatban. akkor az ilymódon megnyíló ösvényen sokkal könnyebben
térhetünk meg ,a tagadás világából a hithez.

Del bárhogyan álljanak ig a dolgok. mínd Descartes. mind Pascal a
katolicizmus bontatlan egészének párthíve volt a katolíkus reformban.
amely a tizenhatodik és a korai tizenhetedik század zűrzavarát számolta
fel. Bs ha hatásukat figyeljük. - Descartes csábítását a kétkedő racio
nalizmus felé. Pascal ösztönzését a tanítás meqvetése, a hitet fenyegető

elködösítés felé, - le kell szöqeznünk, hogy míndketten állhatatosan val
lották a katolikus tanítást. katolikusként éltek és katolikusként haltak
meg. Mindketten élő tanusága annak. hogy az egyházon a pokol kapui
sem vesznek erőt, s az egyház mindent túl fog élni. S elevenen tanusko
dík hűségük mellett életük döntő eseményei: Descartes alázatos, hívő,

áhítatos lorettói zarándoklata, és Pascal tündöklő halála.

(1. L. fordítása)
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