
Fábián lászló

Pascal

…szólásra bírta a néma gépeket, és játszva
oldott meg… számtani nehézségeket…

Monsieur de Saci

Akadtak ugyan kisebb-nagyobb lyukak, gödrök a poitou-i országúton, 
ami nem lepett meg senkit a hintó utasai közül, egyfelől mert tudták, ezt 
járja a postakocsi szintén, és korántsem csak száraz időben, miként így 
őszelőn ők, másfelől pedig a komolyabb zökkenőket remekül csillapítot-
ták a laprugók és a kocsiszekrényt fölfüggesztő bőrszíjak; máskülönben 
hozzá voltak szokva az ilyesféle megpróbáltatásokhoz, úgyszólván észre 
sem vették az úthibákat, akár szemük birtokba vehette volna a kies tájat: 
ahogyan a merengő tekintet a szép folyó lassú, sárga vizét kíséri… mindun-
talan elvész a jobb part derűs részletei közt. Ligetekkel körülvett, csinos, fehér 
házakkal benépesített völgyek, szőlőtől sárgálló… domboldalak zugaiban, 
ám ők elmerültek az eszmecserékben, amelyek jószerivel indulásuk óta 
szakadatlanok voltak, elsősorban a lovag, a kirándulás szervezője vitte fo-
lyamatosan a szót, eleinte a várható élményeket ecsetelte, amelyekben 
majd birtokán részesülnek kedves vendégei, ám időről időre a vidék érde-
kességeire hívta föl figyelmüket, máskor a földeken munkálkodó parasz-
tok tevékenységét magyarázta, megint máskor újra meg újra az utasok 
komfortérzetéről érdeklődött; mindenképpen kifogástalan vendéglátó kí-
vánt lenni: egy kiváló társaság ugyancsak kiváló kalauza; Roannez herceg 
azonban unta kissé a sok bemutatást, magyarázkodást, a vele szemközti 
sarokban el-elbóbiskoló fiatalemberhez fordult:

– nagyon darvadozik, mon ami, úgy tetszik, rövid volt az éjszaka az al-
váshoz, vagy álomba rázza a lovag úr currus mobilisa?

– tudja jól, herceg, rossz alvó vagyok – félrehúzta az ablakfüggönyt, 
kinézett az út menti rétre: 

– colchiques – mondta, kikericsek, és ha pár száz évvel később él, így 
folytathatta volna: Le pré est vénéneux mais joli en automne, de természe-
tesen ezt nem tehette, visszahúzódott hát a brokát mögé; 

a lovag lelkesen biztosította utastársait, kastélyában majd kényelemre, 
nyugalomra lelnek, remélhetőleg semmi kifogásolható esemény, kelle-
metlen meglepetés nem éri őket, előreküldte egyik legjobb emberét, aki 
nemcsak értesíti birodalma személyzetét a vendégségről, de megszerve-
zi a traktát; jócskán rendelkezik ebbéli tapasztalatokkal akár ilyen kivá-
ló társaság fogadásában; valóban az a cél, hogy kedvükre adózhassanak 
szenvedélyeiknek, némi játszadozás, némi elmészkedés (vajon mire akar-
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tak utalni ezek a becézgetőnek ható formák?), alkalmasint a finom étkek 
és italok majd gondoskodnak az ellazulásról, még a jótékony álomról is, 
nevetett rá a társaság benjaminjára, a herceg által imént megpiszkált kó-
kadozóra, ámbár az úgyszólván észrevenni sem látszott a csipkelődést: 
valóban az álommal küszködött; 

hogy küszködött leragadni készülő szempilláival, részben köszönhető 
volt a többnyire gyöngéd rázkódásnak, annál is inkább azonban az egyre 
emelkedő hőmérsékletnek, jóllehet, a hajnali Párizs még frissességével 
borzongatta kialvatlanságát, távolodva a várostól a mind magasabbra kú-
szó nap már délibábosan remegtette szemük előtt a levegőt, sűrű keve-
rékké zagyválta a kocsiszekrénybe beszivárgó port az izzadó lovak szagá-
val, amit csak fölöttébb halványan színezett el a táj változó növényzetének 
itt-ott fölsejlő illata, viszont ő általában vonakodott a hosszabb utaktól, 
megbízhatatlan egészségére hivatkozva mondott le sokszor kecsegtető-
nek tetsző meghívásokat, jelen esetben mégis rászánta magát, talán Ro-
annez herceg miatt, egészen pontosan a herceg húga, a vonzó charlotte 
miatt, valamiképpen a lány iránti figyelmességnek fogta föl elhatározását, 
hogy eleget tesz a lovag ösztökélésének, még ha valójában maga sem ér-
tette döntése vélelmezett logikáját, hiszen éppen távolodott eszményké-
pétől, ám egy ábrándos fiatalember bármit képes gondolatban, érzelem-
ben összekapcsolni nem kevésbé ábrándos ideáljával, holott gyanakod-
hatott volna de Méré lovag ügyeskedő cselfogására, valószínűleg éppen 
a herceggel csábította magával a jámbor fiatalembert – számára lényeges 
fölvetéseket tisztázandó – 

a lovagról az a pletyka terjedt, miszerint szenvedélyes kockajátékos, 
jóllehet így ez nem volt pontos állítás, mert igaz ugyan, hogy örömmel 
fordult meg azokban a párizsi szalonokban (lebujokban?), amelyekben 
alkalma nyílt a játékra, ám inkább óvakodva faggatta szerencséjét, sem-
mint féktelen hebehurgyasággal, nagyon is tárgyilagosan latolgatta esé-
lyeit, rendre elemezte az eseményhorizontot, nehogy fogságába ragadja, 
ráadásul nem állt hadilábon a matematikával sem, noha az rendszer-
ként jobbára kifogott rajta; de pontosan ez adta neki az ötletet, hogy a 
nagyhírű fiatalembert mintegy konzultánsként magához édesgesse, álta-
la, tanácsai segítségével nyerési reményeit kecsegtetőbbé tágítsa, mivel 
pénzügyei lehetséges szétzilálása mindig visszatartotta a könnyelműskö-
déstől; ekként a poros poitou-i országúton zötykölődő csinos homokfu-
tót mintegy saját aranyketrecének tekintette – benne az aranytojást tojó 
madárral; áradtak a lovagból a történetek, a nem túlságosan távoli múlt 
emlékezete, Poitiers-hez közeledve a louduni Szent Kereszt-templom 
ördöggel, Asmodeussal, Ámánnal, valamint a Trónok rendjéből Gresili-
usszal, számos más démonnal cimboráló plébánosát, ezt az ördögfattyat 
idézte föl, szégyenteljes kapcsolatait Agnès és Claire nővérekkel (hány 
meg hány Orsolya-rendbeli másikkal?), szerelmes vallomását Madeleine 
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Brou-hoz, szerződését Luciferral, amit a szent inkvizíció vizsgálói meg-
találtak, lemásoltak, perében bírái súlyos bizonyítékként fölhasználtak; a 
lovag pedig pontosan ismerte kedves vendége vallásos buzgalmát, hitbeli 
elkötelezettségét: vade retro Satanas – suttogta riadt összegzésül sárgás 
fogai között;

szóval innét a szóáradat: a bűvölés szándéka hintója utasai iránt – 
legkivált az ifjú megnyerésére – 
rien de barbare (csak semmi barbárság)!

mivel ez az álmatlanságtól elgyötört fiatalember már gyerekként me-
chanikus számológépet épített adófölügyelő apja számára – meggyorsí-
tandó és megkönnyítendő az összeadásokat és kivonásokat a tévedhe-
tetlennek tetsző gép által (a pascaline-ból küldött egy példányt Kriszti-
na svéd királynőnek, akit ugyancsak elbűvölt a mágikus láda), mi több 
– hírlett szintén – még serdületlen kamaszként átforgatta, széljegyzetelte 
Eukleidész  csalhatatlan művét, az Elemeket; az pedig még közelebb hoz-
ta a lovaghoz, hogy a poitou-i mocsarak lecsapolásában csakúgy jelentős 
szakértelemről tett tanúbizonyságot, a chevalier némely birtokát érintve; 
akinek jócskán volt fintorogni valója a lápok kigőzölgéseitől, nem beszél-
ve a vadászatok nehézségeiről, amik mellesleg óhatatlan szolgálhatták a 
birtok urának alkalmasint jövedelmezőbb (naná, naná! bazírozva a sze-
rencsére) kapcsolatait; 

végtére ezúttal szintén efféléről lett volna szó: a gyarapodás esélyeiről 
a játék izgalmában;

kétségkívül ez az idegfeszültség kellemesen borzongatta a kockák po-
harát olykor valós szenvedéllyel rázogató de Mérét – 

de még a legnagyobb izgalom közepette sem feledkezett meg a játék 
elméleti kérdéseiről, semmi esetre sem a matematikáról, a kortárs nagy-
ságokról: Mersenne apátról – rajongott prímszámaival, Descartes-ról – 
geometriájával egyetemben vagy éppen a toulouse-i de Fermatról – pü- 
thagoraszi számhármasaival, akiknek dicső koszorújába már ott zöldellt 
ifjú barátja, a matézis, a geometria és a fizika Európa-szerte ismert te-
kintélye, komoly szakmai viták szellemes érvelője, eredeti gondolatok 
elegáns megfogalmazója, egyszóval: ez a nyüzüge szerencsétlen (végre 
legalább a mankóitól megszabadult) pontosan az az ember, akire a lo-
vagnak szüksége van; ebben bizonyos, a legcsekélyebb kétsége sem felő-
le, ő majd – remélhetőleg – megerősíti a lovag találgatásait a kétkockás 
dobások kimeneteli gyakoriságaiban, sőt, ennél egy jóval rafináltabb kér-
désben szintén minden bizonnyal segítségére lesz; elsőbben azonban de 
Mérét fölöttébb érdekelte, hányszor kell dobnia két kockával, hogy esély-
lyel megfogadhassa a dupla hatost; saját számításai a huszonötödik dobás 
környékére ígérték az eredményt, mégis maradt benne némi kétség, ám 
kevéssel célba érkezésük után a fiatalember megnyugtatja majd számítá-
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sait illetően, pontos levezetését adja az igazolásnak: huszonöt dobás után 
nyerőre fordulhat szerencséje; 

ó, mennyire élvezte ezt az aggályos pontosságot!
egyelőre – Deus avertat! – nem árulta el magát, egyelőre egyre szűkülő 

ívekben kerülgette a témát, egyelőre éppen a nagy Henrik király alakját 
idézte: vívódásait Sully-vel, a pénzügyek felelősével, aki egyre akadékos-
kodóbb lett az adósságok fedezésében, mind hajthatatlanabb uralkodója 
esetleges szerencséjének finanszírozásában, mert bizony Henrik vesztett 
kártyán, vesztett kockán, gyakran játszott kétes eredetű kölcsönökből, 
soha még csak nem is töprengett lehetséges nyerőszisztémák felől; 

persze útitársai kivétel nélkül értették a vendéglátó analógiáit: önma-
gára, állandó szellemi tusakodásaira gondol, azokat burkolja történelmi 
lepelbe – 

chevalier de Méré rendkívül elégedett volt kastélya személyzetével; 
régi szolgáit ezúttal kissé meglepte, hogy fölhagyott zsörtölődéseivel, 
hogy elmaradtak a szekatúrák, az értelmetlen gorombaságok, nem tud-
ták mire vélni a kedélyesebb hangulatot, amely a továbbiakban kitartott, 
amikor – például – külön figyelmességeket parancsolt egyik vendégének 
kezeléséhez, éppen a legelesettebbéhez; jelentékenyebb nyereményre 
gyanakodtak, olyankor szokott megfeledkezni megjátszott szigoráról; ve-
lük ugyan sosem közölte sikerét, lealacsonyítónak vélte volna a dicsekvést 
a személyzet előtt, ugyanakkor annyira megváltozott olyankor viselkedé-
se, hangulata, hogy ezek a serény szolgák, egykedvű parasztok nyomban 
észrevették, ha pedig bármiféle kérésük támadt, igyekeztek ezekben a 
pillanatokban elővezetni, és jobbára meghallgatásra találtak; a többnyi-
re némaságba burkolózó hugenották ugyancsak jó néven vették uruktól, 
hogy az időről időre fölemlegeti a nagy Henrik királyt, egykori védelme-
zőjüket, olyankor rettegésük a bíborostól és ügynökeitől pillanatra eny-
hült; akadtak köztük egyébként olyanok is, akik visszaemlékeztek erre a 
vézna és sápadt fiatalemberre a mocsarak lecsapolása idejéből, és amint 
látták körülményesen kikászálódni a hintóból, szánakozva súgtak össze 
leromlott fizikai állapotát észlelve – 

a vacsora fölszolgálásakor egyre sajnálkoztak, mennyire étvágytalan ez 
a nyamvadt vendég, annyit eszik, mint egy macska – állapították meg a 
többiek szintén, pedig a lovag egyre noszogatta, jóllehet, igencsak várta a 
visszavonulás lehetőségét, amikor majd fölteheti legfontosabb kérdéseit, 
és ebbe az eszmecserébe senkit nem óhajtott bevonni, ez kettejük dolga, 
Roannez és Milton borozgasson tovább a szalonban, amíg ők visszahú-
zódnak a könyvtárba a némileg fölélénkült fiatalemberrel; a legkényelme-
sebb füles fotellal kínálta, amelyben általában a lovag szokott könyveket 
forgatni vagy csupán ejtőzni, mivel pedig nem szerette volna elriasztani, 
előbb a kettős hatos elérésének esélye iránt érdeklődött, amit voltakép-
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pen maga megoldott, ennek megfelelően úgyszólván fél füllel hallgatta 
vendége okfejtését, amelyhez készséggel árkuspapírt és irónt szolgált föl 
számára, hogy amaz törtjeivel szorzásokat végezhessen, és a levezetést 
megörökítse; végül az eredmény megegyezett saját becslésével, ahogyan 
várta, rátérhetett jóval bonyolultabb második kérdésére, amit általában 
nyereményfölosztási problémaként szoktak megfogalmazni, és azt az ese-
tet firtatja, amikor egy játékot váratlanul be kell fejezni, a felek nem fut-
hatják ki sorozatukat, azaz: az igazságos elosztáshoz valamiképpen kalku-
lálni illik a be sem teljesülő jövőt, nem csak a múltat; 

– na, igen, monsieur chevalier, az igazságosság! az igazság, mint ön jól 
tudja, Istennél van; amit én kiszámolhatok, ha egyáltalán, kizárólag a föl-
dön érvényes – 

– éppen itt van rá szükségem – egyezett bele de Méré;
vendége szemmel láthatólag alaposan elfáradt, mindössze két nagy sze-

me izzott sárgás homloka alól; a lovagnak tudomásul kellett vennie, hogy 
a mai nap már használhatatlan, ésszerűbbnek látszik szobájába kísérni, 
reggelre frissebb lehet, hasznosabb a megoldásban; amaz ugyancsak há-
lásnak tetszett, hogy magára maradhat, mindössze azt kérte, ágya köze-
lébe helyezzenek el valami világító alkalmatosságot, ugyanis rossz alvó, 
számtalanszor megébred, olyankor azonnal visszatalál valamelyik félbe 
szakadt gondolatához, a megismételt töprenkedés rövidebb-hosszabb 
időre újból álomba ringatja; a közlésre fölcsillant a lovag szeme: abban 
a pillanatban a válasz közelsége sejlett föl előtte, az örömteli pirkadatot 
vélte körvonalazódni – 

nem így lett – 
sőt, az egész vendégeskedés alatt nem oldódott meg a kérdés; a fiatal-

ember ugyan többnyire papírjai fölött szorgoskodott, ám hamar kimerült, 
és egyáltalán nem volt közlékeny hangulatban, nem árulta el házigazdájá-
nak sem, mire jutott az okoskodásban, viszont mindinkább szorgalmazta 
a visszatérést Párizsba, Roannez kedvesen csipkelődött vele – Charlotte 
utáni vágyakozását emlegetve, amire félszeg legyintgetés érkezett vála-
szul, ő éppenséggel a toulouse-i nagy tekintélyű büntetőbírónak készült 
levelet fogalmazni – eddigi eredményeit megkonzultálandó vele a hasard-
ról, ám mindössze hónapok múlva ment el a levél Fermat úrnak, akivel 
azonos megoldásra jutottak a valószínűségek megjóslásában (Pour tou-
jours ce grand pré mal fleuri par l’automne?); 

akkorra azonban rálelt egy súlyosabb, korántsem pusztán de Mérének, 
de minden honnête homme-nak (harmonikus léleknek) adresszált való-
színűségre, jámbor óhajra: igyekezzünk helyesen gondolkodni, ez minden 
erkölcs alapja…ámbár un coup de dés jamais n’abolira le hasard > a vélet-
lent a kockadobás sosem törli el… 


