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PA S CA L
Blaise Pascal (1623-1662) jelkép éi: példakép. Benne az Újkor két nagy gla

diátora vívja meg csatáját: az ész és a lélek. Az ész függetleníti magát Istentől,

onerejéből akarja megteremteni világát, azaz a saját képére szabni a Minden
séget, megnyerni a világot, és elfoglalni Isten helyét. A lélek tudja eredetét, Isten
teremtményének érzi magát, egyesülni kíván vele, és megnyerni az életet. Pas
cal életének páratlan eredménye, hogy mindkét küzdőfél győzelmet arat önmaga
felett: harcukban feloldódik a teljességre törő barokk irracionalizmus és az eg
zakt rendszerező racionalizmus ellentéte, igaz, halálos szenvedések árán, s a
kettős győzelem többé nem ismételhető meg, legalábbis nem oly roppant ará
nyok között, akkora intenzitással s ugyanavval a jelentőséggel. Ezért jelkép és
példakép Pascal; a jelképek nem sokszorosíthatók, de példaképül szolgálhatnak
a kicsinyeknek is.

Gyermekfejjel, játék helyett, feltalálja az előle elzárt tudományokat, ifjúko
rában viszont játszva sajátítja el a felnőttek ismereteit, s kitágítja határaikat.
Matematikus, fizikus, geométra és bölcselő, s mások csak azért múlják felúl e
pályákon, mert maga letér róluk. Mint gyakorlati és üzletember, technikai talál
mányaival megelőzi korát, s jól jövedelmező csatornázási és közlekedési vállalko
zásokban vesz részt. Mint író, első művével a legelsők elé kerül, lehengerel! el
lenfeleit, s megteremti a klasszikus francia prózát. De benne lakozik a lélek
ismeret és a hittudomány géniusza is, új emberképet alkot, s felrajzolja a ke
resztény vallás szenvedélyes apológíáját, egyben a maga útját földöntúli régiók
felé. S az ellentéteket még jobban szétfeszítí, hogy egész élete szakadatlan gyötrő

szenvedés, maga mondotta, tizennyolc éves kora óta nem volt egyetlen fájda
lomtól mentes napja sem. de a testi nyomor nemhogy akadályozta volna mun
káját, ellenkezőleg, sarkallta rá.

Koraérett, persze, de minthogy gyenge szervezetű, idegzete kényes, túlzot
tan izgulékony. s már egyéves korában ájulások környékezík, tetszhalálba esik.
Ezért atyja könnyebb tanulmányokra foz ía, humanistának szán la, nyelvekre tanít
tatja. s mellőzi a nehéz termésvertudománvokat, Nem tud róluk semmit. mégis,
tízéves korában, egy tányér csörgésének hallatára, hangtani elmélet-félét dolgoz
ki. Két évvel utóbb megkérdi tanítótát. mi a geometria? A kanott meghatáro
zás alapján sorra fölfedezi a mértan alaptételeit; elmés szemléltető eljárásokat
szerkeszt papírból kivágott idomokkal. Atyja, felismerve a természet ujjmutatá
'lát, kezébe adja Eukleidész Elementáit; ábécéskönyvként olvassa el, s mire a vé
bére ér, birtokába vette a mértant. Tizennegyedik évében már részt vesz Rober
val, Mersenne, Mydorge és más tudósok (a leendő Akadémia majdani oszlopai)
heU összejövetelein, ahol a geometria izgalmas kérdéseit vitatják. Tizenhat éves
korában értekezést ír a kúpszeletekről. a kortársak szerint Arkhimédész óta nem
készült hasonló. megmutatják Descartes-nak, ám a nagy bölcselő jóindulat nél
kül fogadja, Desargues-nak tulajdonítván a munkát, idegen tollakkal gyanúsít
ja az ifjút. ki igen zokon veszi. mert Desargues-ból indult ki ugyan, de önállóan
dolgozott. Tudós híre már elterjedt, és igen büszke rá. d'Aíguillon hercegné egy
gyermekelőadás után úgy mutatja be a mindenható Richelieu-nek, mint "nagy
matematikust". Tizenkilenc éves, amikor atyja hivatali munkáját megkönnyítendő,

feltalálja (megszerkeszti) az első szárnológépet, mely az alapműveletek ismerete
nélkül is használható. Szabadaimat kér rá, ötven darabot elkészít, rnert gyár
tása drága, nem terjed el; néhány ma is megvan és hiba nélkül működik. A
fizikát sem hanyagolja el,23-30. éve közt továbbfejleszti Torricelli kísérleteit,
nagy meglepetést kiváltó tanulmányt ad közre a "horror vacui"-ról vagyis a lég
ures térről; megméri a levegő súlyút, igazolja a barométer-elméletet, és magasság
rnéréseket végez a Puy de Dome-on. Kísérletileg vizsgálja a folyadékok és gázok
nyomástörvényeit, megszerkeszti az aritmetikai (binomiális) háromszöget, a mate
matika terén kidolgozza a valószínűségi számítást. Róla nevezték el a Pascal
féle tételt a kúpszeletbe írt háromszöeekről, a csigavonalat. a fenti hárornszöget,
az ún. hidrosztatikai paradoxont. De írt több más matematikai művet is, amiket
csodálója, Leibniz akart kiadni, azonban egy híján elvesztek. Utolsó geometriai
munkája a cikloídról szól, hosszabb szünet után, 35 éves korában írta. a Port
Royal kérésére (ez a Pascal-féle csigavonal). .
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Szép teljesítmény harminc esztendős korig, de ne higgyük, hogy négy fal
csöndjében születik, íróasztal mellett, körző, vonalzó, kalarnus forgatásával ; mind
ez viták, cikkezések. utazások, sűrű társas élet közepette készül, zajt ver, mert
a matematika a kor divatos tudománya, mint ma az atomfizika, közérdeklődést

kelt, és dicsőséget gyümölcsöz. És Pascal nem veti meg a hírnevet, sőt keresi,
büszke reá, féltékenyen őrzi szellemi tulajdonát. Altaíában igen magas fogalma
van a szellem rangjáról ; a 27 éves ifjú tudós, Krisztina svéd királynéhoz írt
levelében, a szellem hatalmát, minden barokk hódolat nélkül, a királyoké fölé
helyezi, mert emez csak alattvalóik testére terjed, míg amaz a szellemek sokkal
magasabb rendű birodalmában uralkodik, Pedig ekkor java munkája még hátra
van, s géniusza ezután ível igazi magasságába.

És mire véljük, hogyan magyarázzuk, hogy a szellemnek ez a kápráztató
száguldása egy mínden nyomorúsággal megvert testből veszi iramát? Azok közé
a kivételes emberek közé tartozik, akik egyformán nagyok az alkotásban és a
szenvedésben, s, akiknek - Maine de Biran szava szerínt - megvan az a szo
morú kiváltságuk, hogy mínduntalan hallják gépezetük eresztékeinek recsegését,
s szerveiknek erre a kiáltozására felel szüntelenül gondolatuk és metsző ékes
szólásuk. A beteg test valóban furcsa dolgokat .,kiáltozott" Pascal fülébe, hogy
megérthessük sugalmait és a "gondolat" vagyis a lélek válaszait, latra kell
tennünk, amit életéről megtudhatunk. Minthogy Pascal még gyerekkorában elvesz
tette anyját, nénje, Marguerite, Périemé asszony gondozta haláláig; utóbb meg
ina életrajzát, beszámolt betegségeiről is, laikus módon és nem éppen mélyre
látóan, de a szemtanú hitelességével. "Atyám, gondolható, nagy örömét lelte a
hnladásban, amit öcsém tett az összes tudományok terén, de nem vette észbe,
hogy anagy és állandó szorgalorn oLy zsenge korban megtámadhatna egész
ségét; és az valóban romlani kezdett, midön elérte tizennyolcadik évét, De mint
hogyagyöngélkedései egyelőre nem voltak súlyosak, nem akadályozták szokott
Ioglalkoaásaíban, úgy hogy azidőtt és 19 éves korában találta fel, azt az aritmeti
kai gépet, amellyel mindenféle számvetést lehet végezni, nemcsak írótoll és, ér
mék (zsetonok), hanem a számtani szabályok ismerete nélkül ls tévedhetetlen
biztonsággal. .. Ez a munka nagyon kifárasztotta, nem a gondolkodás vagy a
mozgatás (szerkezet) miatt, amit nehézség nélkül kitalált, hanem azért, mert min
den dolgot meg kellett értetnie a munkásokkal, így aztán két esztendőbe került,
mig olyan tökéletessé tette, amilyen ma. De a fáradtság és egészségének néhány
éve tartó gyöngesége bajokba döntötték, amik soha többé nem hagyták el; oly
annyira, hogy nemegyszer mondta: tizennyolc éves kora óta egy napja sem múlt
el fájdalom nélkül. Mindazáltal e gyöngélkedésele nem voltak egyformán hevesek.
így mihelyt egy kis nyugalma volt, szelleme nyomban valami új foglalkozást
keresett." - Hogy pontosabbak legyünk, a "gyöngélkedések" főként neuralgiás
fejgörcsök, álmatlanság, étvágyhiány. sőt ételundor formájában jelentkeztek.

Hat év múlva azonban, 24-ik évében súlyos fordulat állt be: "Nagyon rend
ellenes állapotba került, amit a tudományoknak szentelt buzgalma okozott;
ugyanis minthogy a szellemi munka túlerőltette agyát, bénulás fogta el dereká
tól lefelé, olyannyira, hogy csak mankóval tudott járni; combja, lábszára és láb
feje márványhídeggé vált, naponta borszesebe mártott alsónadrágokat kellett húz
ni rá, hogy a meleg valamennyire visszatérjen belé. Ez az állapot arra indí
totta az orvosokat, hogy mindennemű foglalkozástól eltiltsák ; azonban eleven és
tevékeny szelleme képtelen volt henyélní." A bénulás három hónap múlva meg
szűnt, és többé nem jelentkezett. Fellábadván, Párizsba utazott, hogy az ottani
híres orvosoktól kérjen tanácsot a továbbíakra, többek közt Descartes-tól is, ki
jó orvosnak tartotta magát, s türelmet, ágyban fekvést és erőleveseket ajánlott.
Tanácsát nem követte, önkéntes ágyban fekvésről Pascalnál szó sem lehetett; az
orvosok pedig nyugalom helyett eret vágtak rajta, minél többször, fürösztötték,
purgálták. ami hajszálnyit sem enyhítette szenvedéseit.

Ugyanis bajai egyre sokásodtak. "Öcsémet - írja Périerné - szakadatlanul
kínozták a betegségek s egyre nagyobb mértékben... Többek közt az volt a
baja, hogy nem tudott semmiféle folyadékot lenyelni, hacsak nem melegen, s ak
kor is cseppenként. De minthogy ezenkívül elviselhetetlenül fájt a feje, belső

részeit mértéktelen forróság égette, sok más bántalom mellett, azért az orvosok
elrendelték, hogy három hónapon át kétnaponként purgálja magát. így hát be
kellett vennie mindezeket az orvosságokat, s evégből föírnelegíttetníe, és csöp
penként Ienyelníe, ami valóságos kínszenvedest okozott, és megfájdította mín-
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denki szívét, aki mellette volt; ő azonban sohasem panaszkodott." - De tudni
kell, hogy Pascal nyavalyái közben percre sem hagyta abba a munkát, ellen
kezőleg, mennél jobban kínozták, annál feszültebben dolgozott míndaddíg, míg
nem úgy látszott, élete forog kockán. Orvosai, barátai, nénje és unokahúga taná
csára ekkor feladta nagyobb tudományos terveit, és szórakozásban keresett
enyhülést. Ez volt Pascal ún. világias korszaka (29-35. éve közt) ; megismerkedett
néhány léha ifjúval, libertinnel, ahogy akkoriban hivták a híppíket, s úgy lát
szik, megismerkedett a szerelemmel is. Périemé és leánya, Gilberte (ki utóbb
szlntén írt emlékezéseket) e dolgairól nem szeréztek bővebb értesüléseket, leg.
alábbis nem szolaálnak velük, de sejthetünk egyet-mást Értekezés a szerelem
szenvedélyeiről című munkájából, mely valószínűleg íly nemű tapasztalatainak
gyümölcse. Maga később apáca húgának, Jacquehne-nek "szörnyű kötelékekről"

beszélt, melyek "furdalják lelkiismeretét". Ennek a rövid ideig tartó életmód
nak vet véget balesete a Neuilly hídon. utána átéli "a Tűz éjszakáját", selete,
tevékenysége új célok felé fordul. De ez más lapra tartozik.

Közben szenvedéseí állandósulnak, egyre növekednek, újak szaporítják a régie
ket. Am most már nem igyekszik szabadulni tőluk, sőt úgy érzi, szüksége van
rájuk, mert lázas szellemi izgatottsagát tetőfokára korbácsolják, s e láz nélkül
nem tudna élni. Imát ír, "a betegségek jó használatát kérve Istentől", s kérésé
í rappáns meghallgatásra talál. 35-lk évében kínos íny- vagy foggyökérgyulladás
teSZI elviselhetetlenné álmatlan éjszakait heteken át, s noha már évek óta abba
hagyta matematikai tanulmányait, most eszébe jutnak a csigavonal, az ún. cik
Ioid problémái, s elhatározza, hogy gyötrelmes állapotát felhasználja megoldasuk
ru. Barátja és csodálója, Roannez herceg egy este nagy kínok közepetie hagyja
niagara, de másnap reggel gyógyultan találja, s meglepődve kérdi az orvoslás
t.íkát. Pascal, mintha semmi jelentősége sem volna a dolognak, közlí, hogy az
ejjel meghányta-vetette a cíkloid kérdéseit, s megoldásukra jutva, fogfájása is
megszűnt, Számításai t leírni sem tartotta érdemesnek, szokása szerint fejében
orizte. s csak a herceg és -Port Royal-beli barátai kérésére vetette papírra őket.

Az elmélet kifejtése nyolc teljes napba került.
Még négy esztendeig kínlódik ezután, kórtörténetének legállandóbb tünetei:

iej-, gyomor- és bélgörcsök. emésztése merő szenvedés, tápleveseken él, étel, or
vosság, minden, ami Ienyelendő, utálattal tölti el, de alázatosságból s az ön
sanyargatás vágyából leküzdi. Néha oly gyöngeség fogja el, hogy írni, sőt dik
tálni sem tud, s ez a legnagyobb csapás. Ilyenkor templomokba. kegyhelyekre.
ereklyékhez vonszolja magát naptárszerűen összeállított menetrend szerínt, vagy
pedig a breviáriumot olvassa. De érverése rendben van, láza nincs, az orvosok
hipochondriára gyanakodnak, avval vádolják, hogy képzelt beteg, purgálják. koty
valékokat itatnak vele. Végül kólika lép föl, bódultság, végletes fejfájás, szaka
datlan alváshiány. Az orvosok tanácstalanok, úgy vélik, túlozza panaszait, de
Pascal jobban tudja, miről van szó: "Nem érzik az én bajomat, tévednek. Fej
fájásomban van valami nagyon rendellenes." Kezdődik a haláltusa, ájulásokba
esik, papot hivat, meggyón, megáldozik, ráadják az utolsö kenetet, utána felsó
hajt : "Csak Isten el ne hagyjon soha!" Elveszti eszméletét, haláltusája huszon
négy óráig tart.

A, boncolást jegyzőkönyvet Pascal unokahúga írta vagy másolta, s emlék
irataiban adta közre (kiemelések tölem V. N.): "Pascal barátai, megnyittatván
holttestét, a gyomrot és a májat sorvadtnak találták, a beleket fekélyesnek, de
nem tudták szabatosan megállapítani, vajon ez oka volt-e a borias~tó k6likának,
amiben egy hónapig szenvedett, vagy pedig a következménye. A fej megny'tá
sakor kitűnt, hogy a koponyának egy varrata sincs meg, hacsak talán nem a
lambdavarrat vagy nyílvarrat, s nyilván ez okozta a nagy fejfájásokat, melyek
egész életén végigkísérték. Igaz, hogy valaha megvolt a fontálisnak nevezett var
rat (helyesen: kutacs, fonticulus; itt a nagykutacsot, a:l8~ fejlágyat érti), de
mínthogy gyermekkorában nagyon sokáig nyitott maradt, amint gyakran meg
történik ebben a korban, és nem tudott bezáródni, (helyén) kéreg képződött,
mely teljesen befödte, s oly nagy volt, hogy ujjal könnyen ki lehetett tapíntant,
Ami a koszorúvárratot illeti, semmi nyoma sem volt. Az orvosok megállapítot
ták, hogy csodálatos mennyíségű, igen szilárd és nagyon süru agyvelővel bírt,
s ez okozta, hogy - a fejlágy nem tudván bezáródní - a természet kemétfy
hártyával pótolta. De amit még jelentősebbnek találtak, s aminek kiváltképp
tulajdonították Pascal halálát, valamint az utolsó ldsét'l'.i tüneteket, az volt, hogy
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a koponya belsejében, az agykamrákkal szemben két mélyedés mutatkozott, mint
ujjlenyomatek a viaszban ; s ezek az üregek telve voltak alvadt és romlott vér
rel, melytől az agykéreg már fekélyesedni kezdett." - Mai diagnózis szerint
Pascal halálát közvetlenül rákos agyhártyagvulladás és gyomorfekély okozta. E
kórrajzot és az autopsziát tartsuk emlékezetünkben, mert nem egy mozzanatuk
kulcsként szolgál a "Pascal-probléma" megértéséhez. a Pascal-probléma pedig
többet jelent egy ember életkérdésénél : mint mondottuk, jelkép és példakép.

(Folytat;uk)

SINKA ISTVÁN VERSEI

Fiatal anyának sirató éneke

Világom, virágom, kedves liliomom,
kéktenger kötőmben többé nem ringatom.
Naptalan két szemét koporsóba zárom,
s útjait immárom Jézusnak ajánlom.

Estéim sírós,ak, dalom: megszűnt patak.
nagy kéktenger kötőm végig ketté hasadt.
Hová temessem el eltörött gyürűmet:

földbe ásták bele az én gyönyörűmet.

Kézen ioaoo. most már nagy angyal vezesse
s a szabadság arany székibe ültesse.
Mikor csorda ballag estenden, hadd lássam
arany székit, habár, csillagtávolságban.

Gyászoló ruhámat talpig hasogatom,
hajamnak selyemjét porba mártogatom.
Fekete országom, fekete nappalom,
kis liliomomat többé nem ringatom.

Ringassátok el, csillagok

I-Naggyal és A-Baloggal
Ormúgyról is mentünk tova,
s talpu!lk alól szállt a por, mint
sorsunk sárga füstoszlopa.

Bizony, a sorsunk őshomály,

s füstölög és a füstje fojt,
mint őszi köd aSzéjjeldúlt
dombját sirató hangyabolyt.

Gyalogoltunk tehát hárman,
s !Jelünk volt a vagyonunk mind:
egy-egy villa, tarisznya és
siratnivaló rongyaink.

Hajh, mikor árva az ember,
s kincsnek néz egy csipetnyi sót,
csak a körmit pengeti, nem
zstnőros nadrágravalót.

S meddig is tartott az utunk?
Az ilyen utat nem mérik!
Sok major volt, sok dűlőút

le egész a Tőz vizéig.

Lám csak mennyit bolyg az ember,
s ameddig él, mindig gyalog,
míg egy darab kenyeret kap:
I-Nagy, Sinka és A-Balog.

Hej, Tőz t'ize. Ott állottunk
pártján, ahol a bodza sok.
S kik is voltunk?.. Ajánlkozó
szalmahányó napszámosok.

Vasvíllánkat földbe szúrtuk,
három vándorló vadmadár.
Kék volt az ég, a Tőz vize,
és nekünk nagy kék sír a tá;.

. . . Emlék! emlék! Hová is lett
I-Nagy és hova A-Balog?
Lelkünket, ha majd arra száll,
ringassátok el csiLlagok!
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