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A KRÁTER MÉLYSÉGE
Világké.p és költészet

Mert a költészetet - lényege
szerint - egyedül a maga nyelvén
szabad éslehet megértenünk.

(Pilinszky)

Mindaz, amit Pilinszky Jánosról elmondhatunk, könnyen meghamisíthatja őt. Oka ennek egy
részt az, hogy Pilinszky költészete oly szorosan kötött világképéhez - szűkebben : világképét
meghatározó istenhitéhez -r-, hogy annak tudományos' igényű értelmezése ennek szigorú szem
ügyrevétele nélkül aligha lehetséges. Másrészt (s az előbbiből következően) : műelemzésünk fo
galomtára (helyesebben: fogalomhatár nélküli műelemzés-gyakorlatunk) itt eleve használhatat
lan, hisz' a magyar líratörténetben társtalan jelenséggel van dolgunk. Al. értelmező tehát vagy
vállalkozikúj, maga választotta, maga teremtette fogalmi koordináták közt elvégzendő értelme
zésre, vagy - egynéhány alapgondolat kifejtése helyett - megelégszik több-kevesebb észrevétel
felsorakoztatásával, ezzel át is csúsztatva a tulajdonképpeni műértelmezést az esszé műfajába.

A Pilinszkyvel foglalkozók szinte kivétel nélkül ezt az utat járják: így vagy úgy - s lehetőleg ele
gáns gesztussal - egyszerűen elintézik a költő világnézet-problematikára redukált istenhitét és
sietősen költészetének .elemzéséhez" látnak, mert ugyebár mégiscsak ez lenne a műkritika fel
adata. .. Így szűletnek- aztán az olyan sommás összegezések, hogy Pilinszky lírája .merőben

másféle, mint a kortárs magyar költészet", hogy ő "a szenvedés, a magány, az elidegenedés ke
vésszavú költője", aki "a modern ember létszorongás-élményét transzponálja verssé" miközben
neve mellett az "istenkereső", .Jstenhívö" és .Jcatolikus" jelzők váltogatják egymást. S ebben
nem az az érdekes, hogy a befogadók egy része istenkereső, más része istenhivő költőnek tartja
Pilinszkyt, vagy egyszerűen tudomásul veszi katolikusságát illetve eltekint attól, hanem az, hogy
a lényeg továbbra is rejtve marad. Igaz, itt is van néhány, a jelenség mögöttit is érzékelő s értő

megközelítés. Kettőnek szerzőjét hadd említsük név szerint: Rónay György az egyik, Tamás
Gáspár Miklós a másik. Rónay - szabad legyen így mondanunk - a "körön belül van". Világké
pe, világnézete koncentrikus a Pilinszkyével, s így még többnyire alkalmi könyvismertetőiben

sem tévesztiszem elől e líra ütőerét. Amire nem vállalkozik: Pilinszky vallásos világképe és köl
tészete összefüggésének meg- és átvilágítása. Tamás Gáspár Miklós szándéka több: " ... ha érte
ni akarjuk (ti. Pilinszkyt), a tekintete mozgását kell követnünk. Arra kell néznünk, amerre és

. amire ő néz" I '- írja, s ebben szó szerint egyet is értünk vele. Amit hiányol unk, az: e megállapítás
fogalmi kibontása, helyességének igazolása a konkrét költői szövegben. Ehelyett olyan filozofi
kus értekezést kapunk, melynek idézett alapgondolata az - igaz, elsőrangú - esszéstíl áldozatává
válik, s így a kitűnő kritikus Pilinszky-értelmezése nem lesz több annál, mint amit ő maga köteté
nek címében - részint mindenféle öncélú teoretizálás iránti iróniával, részint némi öniróniával
- a "teória esélyének" nevez. Mert valóban erről van szó: semmiféle teória nem lehetséges egyér
telműen pontos, de nem merev, hanem épp rugalmasságáhan éles körvonalú fogalmi háló nélkül.
Az értekezést mi teszi-értekezéssé, ha nem a fogalmierő? Valljuk: a műértelmezést is.

És itt kell szólnunk Radnóti Sándor tanulmányáról.? Ugyanis ő választotta az előbbiekben

említett másik utat, a filozófiai ihletésű, fogalmi meghatározottságú. világkép és líra összefüggé
sét megvizsgáló műértelmezést. Vállalkozását így jelenti be: " ... a kísérlet célja: Pilinszky János
lírai formájának megértése költői eszméjéből s az eszme megértése a formából" . Ez a ketségkivül
helyes célmegjelölés olyan fogalmi koordináták alapján nyer kifejtést, melyeknek egymáshoz va-

I Tamás Gáspár Miklós: A teória esélyei; Kriterion, Bukarest, 1975
2 Radnóti Sándor: A szenvedó misztikus; Literatura 1975/1
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ló viszonya teoretikusan nem tisztázott, vagy legalábbis az irodalomelméletben még nem jutott
nyugvópontra. Misztika és líra összefüggéséről van szó, melynek marxista analízisére- - Lukács
György nyomdokain -- ugyancsak Radnóti Sándor tett kísérletet. S ha fejtegetéseinek jó részét
helyénvalónak vélem is, az úgynevezett .misztikus formáról" vallott felfogását vitathatónak tar
tom és erre vonatkozó megállapításait (pl. ;,a misztikus élményből ideologikus líra születik; a
misztikus formateremtés terepe a líra" stb.) felülvizsgálatra szorulóknak. Ugyanis, ha Radnóti
nak sikerül is levezetni a misztika középkori értelmezéséből - miszerint a misztika nem más,
mint Isten tapasztalati megismerésének a tudománya (cognitio sive scientia experimentalis Dei)
- az "elkülönülő misztika eszméjét", arra nem ad választ, hogy ez az elkülönült misztika hogyan,
miért éppen "misztikus formát" hoz létre, sőt ha az eredeti kérdésfelvetést is fölidézzük - "szület
het-e művészi forma a misztikus élményből?" - lehetetlen észre nem vennünk, hogyakerdes
megválaszolásában az általában vett művészi formát Radnóti azonosítja a misztikus forrnával.
anélkül, 'hogy fogalmi pontossággal meghatározná ez utóbbi jelentését.

Én nem kívánom sem istenkereső, sem istenhivő költőnek minősíteni Pilinszky Jánost, költé
szetét sem óhajtom keresztvíz alá tartani. Mert bár a világot s annak fájdalmait valóban "elszen
vedő" költöt misztikussá avatni lehet. s bizonyítani tán még könnyebb is mint az ellenkezőjét,

mégis - úgy vélem - misztika és líra összefüggésének irodalomtudományi problematikájában
misztikus élmény és költői élménv rokonságáról, ikertestvériségérőllehetés van szó. Arról, hogy a
misztikus útja is, a költő- ez esetben Pilinszky - útja is Istenhez, helyesebben Isten felé vezet. Út
jaik párhuzamosak, de nem azonosak. Az út végén misztikus és Isten között ott van a hallgatás
ból, az elhallgatás anyagtalan csöndjébőlemelt küszöb, míg költő és Isten között ugyanez a kü
szöb a Szóból mint esztétikai formát nyert anyagból épül meg. Vagyis misztika és költészet pár
huzamha állítása addig helyénvaló, amíg az élmény rendeltetésének, céljának értelmezéséig ju
tunk. A misztikiJs élménye - Milánó néliai püspökének, Ambrosiusnak kifejezésével- sonet sine
sono. hang nélkül beszél, mert túl van már a hangon, a hang szükségszerű anyagiságán; míg a
költő élménye - éppen megfordítva: non sonet sine sono. hang nélkül nem beszél, nem is beszél
het, hisz' .mindenestül a szavaktól függ, a hangtól, a-beszédtől,attól, hogyan sikerül a maga ver
bumát, eszméjét, látomását szavakba, képekbe testesítenie, megteremtenie, közölnie, mások szá
mára i~ létezővé tennie.":' Valóban: a misztikus célja a teljes kontempláció csendje, ahol unióban
lehet Istennel, a költő kontemplatív csendje viszont nem cél, nem is mindig szükségképpeni, ám
ha jelenvaló, s Pilinszkynél az; sőt a későbbiekben még lesz szó róla, sajátos formaalakitó funk
ciója van -- úgy mindenképpen előtte jár a műnek. Előkészítője. néha egyenesen szükséges, nél
külözhetetlen feltétele a műalkotásnak. Hajnal, melyen át a költő az élmény titkos éjszakájából
napvilágra szólítja a költeményt. Művészetcsak ott lehet. ahol (és amikor) az élmény megtalálja
anyagát. s az anyagban műalkotássá realizálódik. Ámnézzük, mit mond maga Pilinszky költé
szet és misztika összefüggéséről: "Sokat írtak a költői alkotás, közelebbről a költői ihlet és a
misztikus elragadtatás rokonságáról. Lényegében ugyanazt az utat járja mindkettő, csupán
ugyanannak a keskeny útnak ellenkező oldalán, s ellenkező irányba haladva. A teremtésben és a
megtestesülésben alászálló istenség útjának lefelé szálló ága: a költészeté, s fölfelé szálló ága: a
misztikáé. Ami persze nem zárja ki a költészet misztikus és a misztika költői lehetőségeit.">

Radnóti Sándor említett tanulmányában a .rnísztika költői lehetősége"-ként értelmezte Pi
linszky költészetét. Véleményem szerint épp ellenkezőleg:a "költészet misztikus lehetőségé"-ről

kell beszélnünk, vagyis a "teremtésben és megtestesülésben alászálló" ágról. ami ugyan "nem
zárja ki a misztika költői lehetőségeit",de nem is merül ki azokban. Mert Pilinszky János krátere
mélyebb a misztikusok éjszakájánál. És ez a kráter nem más, mint az emberi létezés, a lét költői

metaforája. A Senkiföldjén-ben a "lüktető pupilláé", negyedszázad múltán már csak egyszerűen

"hófehér kráter", amelyben eltűnik és felbukkan, kihuny és meggyullad. elnémul M megszólal a
véges emberi lét.

A) Világkép és istenhit. Kétségtelen: a mai magyar lírában alíg akad alkotó, kinek művészi gya-

3 Radnóti Sándor: A szenvcdő misztik us, Misztika és líra; Vigilia 1975/5-6--7
4 Rónay György: Az olvasó naplója; Vigilia 1971/2
5 Pilinszky János: Egy lirikus naplójából (elhangzott a Szent István Társulat évi közgyülésén): Vigilia 1970/4
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korlatát ennyire befolyásolná világképe. 'Már önmagában ez megkülönböztető helyet biztosít
számára. Mint az igazán nagyok: szakadatlanul az Eszme tudatával él, és versei szinte kivétel
nélkül a teljes világkép foglalatai. Micsoda liát ez a világkép?

A kérdés megválaszolásában fölhasználjuk Pilinszky prózai írásait is: a vallomásokat, nyilat
kozatokat s A lírikus naplója cikksorozatot, valamint az Új Emberben közölt elmélkedéseit, me
lyekről a Pilinszkyt "egy kicsit testvérének" érző Németh László - "valóságos gyöngyszemek
nek" nevezve őket - így nyilatkozott: " ... a meditációnak olyan modern megfelelői, amik újabb
gondolatokhoz vezetik el az embert'és belső dolgaink gondozására inspirálják". 6 Németh László
a rá olyjellemző árnyalt pontossággal fogalmazott; valóban: nemcsak azokat akisprózai jegyze
teket kell figyelembe vennünk, amelyekben Pilinszky művészetfelfogása körvonalazódik s me
Iyekalapján Radnóti Sándor őt saját költészete "éles elméjű teoretikusának" nevezi, hanem a
;,belső dolgaink gondozására inspiráló eszmefuttatásokat is. Igaz, nem egy közülük a vasárnapi
aktualitás határán belül marad, többségük azonban túllépi azt, némelyik pedig éppen a bennün
ket érdeklő világkép' megragadásában lehet segítségünkre.

A11. (Katolikusság és keresztény realizmus) Tévedés katolikus költőnek tartani Pilinszkyt. Leg
alábbis a szókapcsolat használatos értelmében. Ö maga sem nevezi magát annak: "Katolikusnak
vallom magamat, és költőnek" 7 - nyilatkozza egyik interjújában, kiegészítve azt a fogalmazását,
hogy szerinte az utolsó igazán katolikus költő Assisi Szent Ferenc volt. Nem feladatunk most a
katolicizmus teológiai pontosságú definiálása, de röviden ennyit mondhatunk: Pilinszky katoli
kus a szó felekezeti-vallásos és etimológiai, azaz egyetemes értelmében, akárcsakClaudeI. De
míg Claudelnél az egyetemesség mindenekelőtt emberi teljességünk és világunk maradéktalan át
élésétjelenti, addig Pilinszkynél világképének legáltalánosabb kifejezését. Ö maga egyetlenegy
szer8 említi a .minöségi katolicizmust", egynéhányszor? elmélkedik a katolikus irodalomról és
annak feladatairól, viszont annál gyakrabban használja az "evangélium-evangéliumi", ,,keresz
tény-keresztényi" kifejezéseket. Tudja, hogy az igazi katolikusság evangélium-közelséget jelent
és állandó viszonyítást a krisztusi életvitelhez s az ahhoz legközvetlenebbül kötődő őskeresztény

séghez, minden katolicizmus forrásához. Így lesz katolikus világképének közpbnti kategóriája a
keresztény realizmus fogalma, melyről így meditál: "A keresztény realizmus gondolatmenete a
következő: Aki becsületesen felméri a világgal, önmagával és Istennel szemben való reményeit és
föladatait, kétségbe kell hogy essék önmaga gyarlósága, megbízhatatlansága felett. Ez.a kétség
beesés azonban nem szükségszerűen negatív előjelű, sőt úgy tekinthetjük, mint a szellemi felnőtt
ség, a keresztény realizmus kezdetét. Nem záróköve tehát, hanem nyitánya a tu1ajdonképpeni
fölemelkedésnek."?? Helyénvaló a szó: .fölemelkedésnek", mert Pilinszky- duális világképe sze
rint az ember a természetes (immanens) életen kívül természetfelettí (transzcendens) ún. "kegyel
mi" életre is hivatott, s ehhez szolgál .nvítányu!" a keresztény realizmus, azaz - Pilinszky másik
gyakran használt szókapcsolatával élve - a "szeretet realizmusa". Az újszövetségi apostol-leve
lek - Krisztus tanitása nyomán - a szeretettel teljes élet követésére buzdítanak. Ilyen volt, ilyen
lehetett az őskeresztény hitközösségek élete, s ezt emeli követendő példává - Augustinus után
- az intézményesített katolikus egyház is. A valódi keresztény élet tehát II szeretet jegyében zajlik,
pontosabban : a keresztény életforma tökéletessé csak a szeretetszolgálat révén válhat. Pilinszky
világosan látja, hogy az ilyesfajta keresztény tökéletesség "a jelen utópiája" JJ, vagy ahogy a
versszövegelemévé válik ugyanez a felismerés: ."... olykor elfog a I szeretet tériszonya ... " 12.

Mégis: az utópián innen még vaa valami, ami gyakorlattá tehető minden egyes keresztény, min-
oden etD'esember életében, s ez nem más, mint a szeretf:t realizmusa, a szeretet .közvetlen realitá
sa". Altala és csakis általa lehet fölemelkedni a természetfölötti világba, "túl az értelem és érzé-

6 Beszélgetés Németh Lászlóval; Vigilia 1975/7
7 Látogatóban Pilinszky Jánosnál; szerk. Lengyel Péter. Bp. 1971
8 Párizsi szentmisék ; Új Ember, 1963. szept. I.
9 Beszélgetés Kassák Lajossal; Új Ember, 1962. febr. 18. - Katolikus: Új Ember 1968. febr. 25. - Az evangélium és a
szentrnise ; Új Ember 1966. ápr. 10. I

10 Jézus utolsó két szava; Új Ember, 1964. márc. 19.
II A többi már Istené; Új Ember, 1963. febr. 23.
12 Részlet az Azt hiszem c. versből; Kráter ; Bp. 1976. 122. old.
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kelés határán" I " ahol a katolik us istenhivő kegyelmi élete éppen hogy nem kegyeskedő mindent
megértés és vegetáció, hanem állandó választás, döntés - Pilinszky szóhasználatával- "visszaté
rés a lényeghez", figyelés a "valóságon túli fényforrásra"!", a világkép megnevezhetetlen centru
mára : Istenre. Ez a nagyon is evilági keresztény realizmus a lehető legtávolabb van mindenféle
révülettől, sőt állandó készenlétet, megfeszített figyelmet, megszakítás nélkülí "ébrenlétet" köve
tel. Ezért fogalmazhat Pilinszky úgy, hogy keresztény misztika és keresztény realizmus "nem el
lentétek, hanem egymást kiegészítő rokonutak" .15Mindkettő számára így válik lehetővé a teljes
ség megteremtése, azé a teljességé, amelyben a szeretet nem langymeleg állóviz, nem statikus ér
zelmi állapot, még kevésbé polgári érzelgősség, hanem eleven mozgás, dinamizmus, céltudatos
tevékenység. Irányulása kettős: a világkép centrumát, Istent, illetve a Másik embert választhatja.
Ahol a kettő egybeesett - s ha Pilinszky katolikus világképén, keresztény realizmusán belül ma
radunk, az ige múlt idejű alakját fölcserélhetjük a jelen idejűvel : egybeesik - ott ölt testet, inkar
nálódik maga a tökéletes szeretet: az istenember Krisztusban. És ezzel a keresztény realizmus s
egyben a költői világkép magjáig jutottunk: Pilinszky Krisztus-élményéig, A lehető legóvatosab
baknak kell lennünk, hisz' a költővel e~ütt a Kimondhatatlan partszegélyére érkeztünk," ahol
elnémul a szó s a köznapi fogalmak használhatatlanok.

A/2. (Alapélmény és istenhit) Az élmény mibenlétéről Pilinszky expressis verbis egyszer sem nyí
latkozott. Kulcsfontosságát mégis költészetének egésze tanúsítja, s lírájának nem egy sajátsága
- amint azt látni fogjuk - innen veszi eredetér; mondhatnók: ebben az alapélményben frissül fel
a Pilinszky-líra vérkeringése. "És mégis olykor belép valaki / és ami van, hirtelenül kitárul. / Elég
egy arc látványa, egy jelenlét, / s a tapéták vérezni kezdenek. / Elég, igen, egy kéz elég amint
/ megkeveri a kávét, vagy ahogy / 'visszavonul a bemutatkozásból', / elég, hogy elfeledjük a he
lyet, a levegőtlen ablaksort, igen, ! hogy visszatérve éjszaka szobánkba / elfogadjuk az elfogad
hatatlant" - olvassuk az Elég-ben, és ennél az sem revelálóbb, amit egyik nyilatkozatában!" így
összegezett: " ... én egyben vagyok teljesen biztos: hiszek Istenben a magam módján, végtelenü!
szeretem Jézust, ami majdnem több a hitnél, mert a szeretet több a hitnél, és hiszek az egyházban
is, - túl rnindenen", Ehhez fölösleges volna bármit is hozzáfűzni. Pilinszky nagyon jól tudja, amit
Kierkegaard a hit paradoxonának nevez, tudniillik hogy a hitben mindig van valami emberi
szókkal kifejezhetetlen. S bár kimondja, 18hogy hitének tárgya Jézus, másutt 19 pedig - József At
tila tisztaságát nevezve .jézusinak" - úgy meditál a hitről, mint "fokozott nyitottságról", egyszer
sem kísérli meg a hit fogalmi körülírását. Egyenes következménye ez a vázolt világképnek : a ke
resztény realizmus gondolatát nem hagyja meg a lelki élet külvilágtól izolált entitásának, hanem
életelvvé magasztosítja, átülteti a mindennapi életbe s ezáltal elkülöníti a misztikus élménykör
től. A keresztény életből száműzni kíván minden látszatot, s az istenhit mélységét nem abban véli
kifejezhetőnek, hogy valaki (például a misztikus az élményben, az elragadtatásban) unióban
van-e az istenséggel vagy sem, hiszen az Istennel viszonyban levő ember egyet tehet: megvallhat
ja hitét. " ... hiszek Istenben a magam módján" - mondja puritán egyszerűséggel,és aki ennél
többet merészel mondani, az másról beszél, vagy - elnézést aszóhasználatért - misztikus élmény
beszámolót tart. Pilinszkynek nem ez a fontos, hanem a viszony. a valóságban mint immanenciá
ban élő embernek és a valóságf'ölötti transzcendens Istennek egymáshoz való viszonya. Ilyen érte
lemben nevezi" a misztikusokat .Jiyperrealistáknak", akik "nem elszakadni kívántak a valóság
tól, hanem ... visszatérni annak forró magj ába, centrumába",

És itt, ezen a ponton találkozik Pilinszky világlátása, világképe a huszadik századi misztikus,
Simone Weil gondolatkörével. Xülön tanulmány tárgyát képezné a hatás pontos-részletes kimu
tatása, most csak annyit kívánunk megállapítani, hogy e modern misztikus írásaiban Pilinszky
keresztény realizmus-gondolata adekvát eszmerendszerre talált. Weil a Le malheur et l' amour de

13 Az Idő sürgetése; Új. Ember. 1962. már~. I.
14-15Visszatérés a lényeghez; Új Ember, 1963. okt. 20.
16"És az Ige testté lett"· János evangéliuma 1,14
17 Hegyi Béla: Beszélgetés Pilinszky Jánossal, Vigilia 1973j2
18 A Máté-passió margójára; Új Ember •.1965. jan. 17.
19 Az új év elébe; Új Ember, 1963. jan. 1.
20 A valóságról; Új Ernber. 1974. ápr. 14.
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Dieucímű írásában" Isten és ember viszonyát taglalja, azt a viszonyt, amely Pilinszky gondolko
dásában oly központi helyet foglal el. A misztikus gondolkodó az ember istenközelségét minden
kőzvetitéstőlmentesnek természetszerűen "egy más dimenzióban", az elragadtatás misztikus él
ményében találja meg, és Pilinszky ezt kétségbe sem vonja, sőt ha önnön szubjektív élményében
őmagaátéli is e közvetlenséget, ez még nem jelenti azt, hogy költészetének alapélményével azono
síthatjuk. Az ő alapélménye- úgy vélern _. "ősibb" és antropocentrikusabb a misztikusénál.
Ősibb, mert szüntelen a közvetítés nélküli istenközelség első és egyetlen tökéletes példájára:
Krisztusra figyel, és antropocentrikusabb, mert Krisztusban a szenvedő embert szemlélve az
örök emberi tragikumot is tudomásul veszi. Természetesen ez nem zárja ki, sőt potenciálisan ma
gába foglalja a misztikus élményt is - ezért beszél Pilinszky a köllészet misztikus lehetőségeiről.

S valóban, költészete erre is példa. Krisztus-élménye azonhan ennél jóval nagyobb átmérőjű vi
lág "birtokosává" teszí. Krisztusban: az Istenben világképének centrumát, Krisztushan : az Em
berben az örök emberi lét tragikumát taláfja meg. Ennek a kettősségnek az érzelmi-intellektuális
átélése az egyéni hit olvasztókemencéjében Pilinszky számára egyetlen módon váltható emberi
verbumra: a művészi alkotásban. Itt kimondható a kimondhatatlan, kifejezhető a kifejezhetet
len. Mert a centrum sodrása, "a központ ereje, lüktetése" az emberlét kráteréhen is jelen van: "A
gyepet nézem, talán a gyepet. / Mozdul a fű. Sze! vagy zápor talán, / vagy egyszerűen az, hogy lé
tezel/ mozditja meg itt és most a világot" (Itt és most }.

De ez már a versszöveg vizsgálatához tartozik.

TÖRÖK ENDRE

ÁRTATLANSÁG ÉS PRÓBATÉTEL

A szavak vízözönében élünk, amelyelnyeléssel fenyegeti a történelem erőszakától amúgy is meg
viselt embert. Előle az egyén nemigen tud hová fordulni, ha nincs elég lelki támasztéka. Pedig az
agresszió ellene irányul, hogy ne legyenek saját szavai. Az intézményesített világ tart minden hi
teles szótól, viszont az egyén e hitelesség nélkül nem felelhet meg önmagának. Amennyiben nincs
saját nyelve, nincsen szellemi arca scm, a civilizált barbárság teveszméinek uralma alatt hiányos
emberré válik. Miközben azt gondolja, hogy élő élctet él, ekként, öntörvényűségnélkül, lényegi \
erőitől megfosztva, előttünk áll a tudományos-technikai forradalom melléktermékeként egy
szervezett okosságú lény, a tömeges személviség. a nukleáris civilizáció szavainak, e szavak má
giájának teremtménye.

A tömeges személyiség: becsapott ember, aki saját magát is becsapja. Ezáltal próbálja elfogad
ni azt, amit valamiképp mégiscsak sejtve érez, hogy élete kikerült az ellenőrzése alól. Inkább en
ged a közrnegegyezéses hazugságnak, mint hogya félrevezetessel szemben a lelke rejtett hívása
szerint tegyen. E hívást mégsem lehet végképp felfüggeszteni. Nélküle nincsen indoka semmiféle
egyéni döntésnek, még ha a világ "eszes" része behálózza is a közgondolkodást egy újpozitiviz
mus szavaival, kizárva közben az élet ismételhetetlen személyessegót. Aiszületes és a halál kőzött

mindenki a saját titka. Ez az egyedülvalóság maga a szabadság, amit a tömeges személviség ala
csony szabadságként, az öncélúság fokán képes csak megélni, önállósult lényeg híján a közös
emberi érdek ismerete nélkül. Viszont az egyénnek éppen az a dolga, hogy önállósult lényeggé
fokozva magát, magas szabadságba törekedjék. Műkődése a világban annál érvényesebb. men
nél inkább aláadja tudatával az életét mint .külsö tényezőt" a lelke irányitásának.

21 Simone Weil: Attcnte dc Dieu: La Colontbc. Paris, 1950
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