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A szenvedés metaflzlkája
(Pilinszky és Simone Weil)

Pilinszky 1963-ban találkozott először a "szerencsétlenség" filozófiájával.
... Párizsban csaknem találomra megvásároltam Simone Weil egyik könyvét. Hat
vannégy nyarán aztán, már idehaza, ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogya meg
vásárolt könyVet el is olvassam. Az igazság az: hogy Weil kedvéért tanultam meg
franciául, kezdetben nyelvtan nélkül, és egy kis kéziszotérrel vágva neki a nagy
kalandnak.

Árulkodó sorok ezek, olyan élményről beszélnek, amely fehehetően már kez
dettől rendkívül jelentőségteljesnek, majdhogynem misztikus természetűnek

tűnt. Csaknem találomra. .. - és a következő évben: ellenállhatatlan vágyat étez
tem. .. Aztán az a Pilinszkynél nem túlságosan gyakori személyesség, részlete
zés, amivel elmondja "nagy kalandját", a franciatanulást. Bizony, kegyetlenül ne
héz lehetett ennek a különösen elvont, szakszerű filozófusnak nyelvét megérteni
- az, hogy sikerült, megint csak a szokatlanul erős, személyes élmény hatását
sejteti.

De vajon miből eredt és a lélek milyen mélységeiig jutott cl ez a hatás? A sze
mély, a gesztus, a filozófia vagy e filozófián átsugárzó misztikum ragadta-e meg
elsősorban a költőt? Hiszen ez az ellentmondásos, nagy hatású egyéniség testi
lététől elszakadottan. de annak emlékébe burkoltan valószínűleg még nagyon
sokáig fog eleven varázst sugározni azokra, akik valamennyire is közel állnak
gondolatvilágához. Elképzelhető, hogy így, a kapcsolat egyoldalúságában még
elevenebbet, mint amit érdes, talán türelmetlen testi valójában megengedett vol
na. Szigorú, aszkétikus tartása feloldódik haldoklásának szenvedéstörténetében,
a halál elhiteti ennek az öröklétre koncentrált személviségnek halandóságát, és
-- "aki halandó, csak halandót / szerethet halhatatlanul" -- a József Attila-i sorok
itt is érvényesek lesznek. Pilinszky személytelenné absztrahálódott gondolatain
átüt a személyes megrendülés: az iránt a szenvedó.. kiszolgáltatott, személyes
lény iránt, akit hatalmába ragadott a személytelenség utáni vágy, aki a szent el
lentétpárját a személyesben látta meg - és talán nem tévedünk, ha úgy látjuk,
hogy nemcsak a költöt ragadta meg a filozófus - a filozófus költőt az a gondol
kodó, akinek múvei oly közel állnak a költészethez -, hanem az érett férfit is a
most már mindig fiatalnak maradó, csúnyaságában is törékeny-szép lány; a túl
élőt a mártír, és a keresztényt a zsidó. Mindaz tehát, ami alkalmas volt arra,
hogy konfliktusait rávetíthesse és feloldhassa. Hogy ezek a tények- a női lét, a
mártírsors vállalása, pontosabban kihívása és az üldözött néphez tartozás Weil
számára éppoly kevéssé volt konfliktusmentes, mint Pilinszky oldaláról az ezek
kel történő konfrontáció - mindez csak megkönnyítette a kapcsolódást. Mindez
- pontosabban az a komplexitás, melynek ezek a jegyek csak csomópontjai,
olyan' kivetítesi lehetőséget biztosítottak számára, mely mintegy meg
kötötte, felfogta (hasonlóan a vetített kép elé feszített vászonhoz) saját, megfo
galmazhatatlan problémáit. A feszültség áttevődhetett egy másik, olykor idollá
nemesedett személyre, a problémák megoldását egy rezonancia-rendszer bekap
csolódása helyettesíthette. Mindez azonban csak megfelelő hangoltságot biztosí
tott ahhoz, hogy Pilinszky felfigyeljen arra a gondolatvilágra, melynek egyes ele
mei - saját létérzékeléséhez oly közel álló koncepciójukkal - költészetének alap
vető kristályosodási pontjaivá váltak.
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Ebben az időben, az ötvenes-hatvanas évek fordulóján életériek egyik legmé
lyebb válságát élhette át. Ennek a rejtélyes periódusnak nyomát a hatvanas évek
nagy csöndje ég az a tektonikusarr mély repedés őrzi, mely költészetét két egy
mástól sok vonatkozásban külön álló részre osztja. Ugy tűnik, hogy ebben az idő

ben bekövetkezett valami, ami már régóta, fellépésének kezdete óta fenyegette a
költőt - az a tapasztalat, ami megdermesztette mozgását, elfojtotta hangját és
olyan csönddel töltötte el, amit a későbbiekben, pusztán a költői szó erejével
már nem tudott áttörni. - 1958-ban jelent meg, 1946-tól írott harmincnégy ver
sével a Harmadnapon. Ez az a kötet, mely sokunk számára, ha nem is egyedül
jelenti az "igazi" Pilinszkyt, mindenesetre egy költői attitűd, s vele egy magatar
tás költészetének csúcsa, a legmagasabb pont, melyre Pilinszky mint költő (mint
"hagyományos" költő) eljuthatott. Ugy is mondhatnánk, hogy a költészet egyik
utolsó olyan magaslata, amely még belátható - hiszen az, ami utána következik,
a későbbi kötetek, már másféle értékrend szerint mérhetőek..Szinte természetes- •
nek tűnik, hogy ezt az utat folytatni nem lehetett - és e költészet tökéletességét
(gyöngy-jelleget, magatartás és megformálás teljes egységét) éppen az elhallgatás
kényszere, ennek következetes vállalása jelzi. Talán ennek fényében lesznek
igazán autentikussá a korai "nagy" versek - a magukban is teljes értékű múve-
ket még egyszer hitelesíti a sors egésze. . .

Vajon mi szorítja a költőt évről évre és versről versre, makacs következetes
séggel az elhallgatás (vagy ami ebből az aspektusból az elhallgatással egyértel
mű: költészetének átalakulása) felé? Tragikus életérzésének elmélyülése, fokoza
tos átitatódása a tragikum metafizikájával, transzcendencia és tragikum elvá
laszthatatlanságának élménye -ezek azok a lelki-tudati tartalmak, melyek mind
kizárólagosabban meghatározzák költészetének most kezdődő, második perió
dusát,

Nem foglalkozhatunk azokkal a lélektani és történelmi okokkal, melyek ehhez
a végső, megváltoztathatatlan fordulathoz vezettek -- mindössze azt kell megál
lapítanunk, hogy azt az utat - a világot ért "botrányban" a metafizikai pokol,
reménytelenség vagy büntetés megélését, a "szerencsétlenség" transzcendens te
lítettségét nem egyedül Pilinszky ismeri. Napjaink emberének jellegzetes él
ménye ez: a létezés valóban mértéktelenül szenvedéstelivé válik, a mai ember
pedig- oly fogékonnyá e szenvedés átélésére, hogy szubjektív magányát, kiszol
gáltatottságát és "megzavarodottságát" (egyre fokozódó értetlenségét, elveszett
ségét a világban) szükségszerííen emeli léte fölé: ellentmondásainak befogadá
sára az emberi sorsot elégtelennek érzi. Szenvedéseink meghaladják önnön léte
zésünk mértékét, csak metafizikai dimenziókban, Isten hiányának metaforájá
ban válnak megélhetővé. Es valóban: a második világháborút - pontosabban: a
modern totalitarizmust -- megélt világ tulajdonságai elképzelhetetlenné teszik
Isten jelenlétét - ugyanakkor pedig, éppen ezek, elviselhetetlenné hiányát. Eb
ből a kettősségből fakad a mai ember életérzésének alapvető feszültsége: az,
hogy számára Isten létét hiányának elviselhetetlensége bizonyítja. Isten van, de
nem létezik - írja Simone WeH -, és ez az evidencia tragikus és feloldhatatlan:
hiszen benne Isten lététől elválaszthatatlan nemléte, az ember számára pedig az
irracionális reménytől és bizonyosságtól elválaszthatatlan a végső, tökéletes re
ménytelenség és megfosztottság, Ez a kettősség-egység, az ellentétek egymást ki
oltó hatása és koexisztenciája logikailag felfoghatatlan s ezzel olyan lélektani
tudati konstellációt hoz létre, mely az emberi természet számára már-már fizi
kailag elbírhatatlan. A metafizikai feszültség ebben az elválaszthatatlanságban 
pontosabban: egyszerre-létezésben, a tragikum mélypontján - Pilinszky szavá
val: a Mélypont ünnepélyében, a transzcendens "érintettség" pillanatában reali
zálódik.
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Ennek a pillanatnak- vagy inkább: pillanatnyiságnak; ennek az időtlenségnek

- helyesebben: időhöz rögzítettségnek, az idő (és a tér) keresztjére szögezett ál
lapotnak, a "mozdulatlan elkötelezettségnek" lesz költője a második korszak Pi
linszkyje. S itt, ennek a pontnak - a kárhozat helyének-helyzetének, annak a zu
hanásnak, mely mégís magában hordja a felszállás, a lehetetlen megváltás lehe
tőségét - ennek felismerésében érintimeg Simone Weil filozófiája.

- Mindabból, amit alkalmam volt Simone Weil írásai közül olvasni, a szeren
csétlenségről (le malheur) írott gondolatai ragadtak meg leginkább. Weil (és Pi
linszky) világképének centrumában az emberi szenvedés misztikája áll, az önma
gunktól való teljes megfosztottság állapota, kiszolgáltatottságunk a megérthetet
len véletlennek - mondhatnánk így is: az anyag tehetetlenségének. A lelki kiűre- .
sedés - a szenvedés természetes velejárója - eltávolít Istentől; Istentől, aki a
szerencsétlenségben maga-magától is eltávolodik: A betegeket gyógyító és halot
takat feltámasztó Krisztus cselekedetei - írja Weil - küldetésének alázatos, embe
ri, s szinte alsóbbrendű részét teszik ki. Az emberfeletti benne a véres veríték, az
elégületlen vágy, hogy barátai mellett vigasztalást találjon, megkíméltetéséért való
könyörgése és az az érzése, hogy elhagyta Isten.

"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?" _
• Ez a legfőbb bizonyítéka annak, hogy a kereszténység isteni eredetű. - Isten a

teremtésben kiüresítette önmagát, leszállt a szükségszerűség vak mechanizmu
sába. Ez a gondolat - véleményem szerint Weil filozófiájának és személyiségé
nek kulcsa - mutatja meg legjobban felfogásának gyökereit, és azt is, hová távo
lodott ezektől a gyökerektől; és megmutatja azt a fontos különbséget, ami ko
runk "fogalmazását" a múlt századokétól elválasztja. Isten eltávolodása önmagá
tól, alámerülése a világban ősi zsidó kabbalisztikus hagyomány - éppen csak a
megfogalmazás hangsúlya tolódik el itt egyetlen árnyalatnyira, az ontológiaitól a
morális felé.

A szerencsétlenség Weil-Í koncepciójának ugyanis alapvetően fontos - szá
munkra, Pilinszky költészete szempontjából legfontosabb - része erkölcsi tar
talma. (Egyébként talán ez a legszebb, leginkább aktuális, századunkra leginkább
jellemző megfigyelése.) A szerencsétlenség megkeményít és kétségbe ejt, mivel
tüzes vasként égeti a szerencsétlen lelkébe az önmegvetés, az önmagától való irtó
zás, az önmagával való meghasonlás érzését, a bűn és a mocsok amaz élményét,
amit a bűnösnek kellene éreznie, de nem érez, s amit logikusan a bűnnek kellene
eredményeznie. de amit a bűn nem eredményez. A bűn úgy lakik a bűnös lelkében,
hogy az mit se érez e megszállásból. A bűn egyedül a szerencsétlen ártatlanok lel
kére nehezül. Minden úgy fest, mintha a bűnös lelkiállapot tökéletesen függetle
nülne a bűntől, s a szerencsétlenséghez csatlakozna, méghozzá a szerencsétlenek
ártatlanságának megfelelő súllyal. - Weil erről a pontról, az alázat attitűdjéből

emelkedik fel az Istennel-egyesülés misztériumához. Lehetséges, hogy hitében,
filozófiájában, emberi válságainak leküzdésében Pilinszkynek is sikerül időn

ként szárnyai alá sodorni azt a sűrűbb levegőt, amit Kegyelemnek neveznek 
költészete azonban megragad a mélypont tehetetlenségében, a szenvedés át nem
törhető katatóniájában. Simone Weil képes arra, hogy a szerencsétlenség szen
vedését megnyissa Isten közelségének. a megváltásnak élménye felé - Pilinszky
számára a szenvedés transzcendenciája a kárhozat paradox miszitifikációjához,
kárhozat és kegyelem elválaszthatatlanságához vezet. Ezért beszélhettünk az egy
ponthoz szegezett költészetről, bűn és ártatlanság, hóhér és áldozat, pokol és
mennyország egymásba hatolásáról. Dosztojevszkijre emlékeztet ebben, arra a
másik író-óriásra, aki Weilhez hasonlóan meghatározó hatással volt múvésze-
~~ "
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A szúró meleg kocka alján,
hol ég és föld beroskad, megszűnik,

s akár a moslék, egybehuppan
tér és idő, ott, ebben a .
tűző ganajban, egyedül
itt lelhetjük meg, egyesegyedül,
amit anyánk örökre elveszitett.

Példabeszéd (Szálkák)

Weil filozófus, zseniálisan tiszta intellektus, aki a természetfeletti küszöbéig
elvezető' logikájával, és a természetfelettibe átlépő másik logikával, a misztikus
extázis érzékenységével és bátorságával megtalálja mennyországát - még akkor
is, ha szavai alapján a kiszolgáltatottság, a "szerencsétlenség" szituációja mindig
fontosabb, meghatározóbb lételemének látszi]; Pilinszky mindenekelőttlírai köl
tő, akinek létérzékelési, lelkiismereti és metafizikai problémái az ösztönös-fizi
kai lét érzékletességében szólalnak meg. Minden morális tartalma és rendkívül
erős eltávolítási, absztrakciós hajlama ellenére képi világa félelmetesen anyag
szerú, testies, minduntalan Weil megállapítását juttatja eszünkbe: Az olyan szen
vedés, melynek magja nem fizikai, vagy azzal rokon fájdalom, közönséges roman
tika. Minél elvontabbak, minél kevésbé egyértelműek, minél ambivalensebbek
konfliktusai, minél inkább takargatja rejtett, ismeretlen, vállalt bűnösségét, ag
resszió és tehetetlenség ki-kibukó jeleit (és éppen ez a takargatás bizonyítja va
lódi, gyötrelmes szégyenét), annál inkább csak képekben fejezhetők ki azok. Pi
linszky öngyötrő szenvedéllyel keresi újra és újra a szörnyű, a lidérces, a der
mesztő vizualizálását. Ahogyan fiatalkorának jellemző képe a tűz, a kánikula, a
nyár lobogása (az égő erdő, a szárnyasok, mint égő kerubok, a haragos ég infravö
röse) úgy most, az ötvenes-hatvanas évek nagy válsága után kihunynak a színek
(pontosabban már a Harmadnapon kötet egyik utolsó versében fehér zuhog a fe
ketére), a nyár helyét fokozatosan elfoglalja a tél (a téli vesztőhely metaforája), a
viharokra emelt nyárderű képét a mind tömörebb és szabadabb zuhanás, a nyíl- /
egyenes labirintus. A présbe kényszerült világ (árulkodóan gyakori hasonlata ez,
jeIéül annak, hogy a világ szabadsága önnön, belső szabadságának kivetülése) -
a világ egyre mozdulatlanabbá, tömörebbé és súlyosabbá válik, feszültsége pedig
ezzel arányosan fokozódik, végül már töredezni kezd, "száikákká" forgácsolódik.
A túlságosan nagy terhet, a sohasem meghatározott, nem egyértelmű tartalmat
hordozó forma sem bírja már el. Ennek a költészetnek már-nincs "hogyan"-ja,
csak "mit"-je, az eddig zárt költői nyelven át- meg átüt a közvetlenebb, a szemé
lyesebben kétségbeesett közlés. Közlésről kell beszélnünk, holott annak szinte
teljesen reménytelen kísérlete ez. Pilinszky kései költészetének egyik legfőbb

jellemzője a kommunikáció csődje, a láng önmagába-visszacsavarodása, Ennek a
második periódusnak a nyelve allegorikusabb, s így merevebb is az elsónél; jel
képei azonban a konvencionálistól távolabbra, esnek, közvetlen jelentésük gyak
ran nem is, vagy csak nehezen megfejthető.AlI ez azokra a képekre is, melyek
egyre nagyobb számban, a katolikus rituálé köréből veszik mintájukat; mintha
az allegorikus nyelv olyan tartalmat hordozna, mely hirtelen más jelentést vett
fel. A nyelv elemei (az allegorikus képek) és szerkezete (az allegorizáltság
"transzcendenciája") megmaradtak - de egyszerre csak észrevesszük, hogy az is
merősen csengő szavak valójában csak lefordításuk után érthetőek. Az a be
nyomásunk, hogy hasonló történik itt, mint-amít József Attila írt híres, Halász
Gáborhoz címzett levelében: " ... En a proletárságot is formának látom" ...
Pilinszky számára a katolicizmu» nem csak forma (pontosabban: nem üres for-
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ma, mint ahogyan József Attila közlése is a szó szerinti jelentésnél sokkal bonyo
lultabb lelki helyzetet fed) - az azonban bizonyos, hogy a katolikus szimbolika
nyelvét saját konfliktusai kifejezésére és nem a katolikus dogmatika illusztrálá
sára vagy érzékeltetésére használja. Szubjektív katolicizmus ez, a reménytelen
hit katolicizmusa - és ezért ellentétes a vallás konvencionális optimizmusával.
Szimbólumai azonban mélységesen átéltek és érvényesek, s maga az, hogy nyel
vét a katolicizmus hagyományaiból meríti, bizonyítja, hogy ez a hagyomány
olyan anyaga költészetének, melyből sajátos dogmatikai értelmezését megalkot
hatja. A katolicizmus nyelve (szertartásrendszere) ugyanis az az egyetlen szim
bolikus áttét, mely Pilinszky számára a szubjektum tárgyiasítását lehetővé teszi.
Ez .a költészet úgy süllyed a végső, kommunikációképtelen személyesség mé
lyeire, hogy benne, a szenvedés vállalásának paradoxiájában, a legvadabb, kibé
kíthetetlen ellentétek egyesülnek. Weil szemléletében a személyes és a szent
kizárják egymást: Az, ami szent, távolról sem személyünk, hanem épp az, ami
emberi lényünkben személytelen.

Mindaz, ami személytelen az emberben, szent. És egyedül az szent. Pilinszky köl
. tészetében menthetetlenül, végérvényesen összekeveredik a szeretetre való kép
telenség a szeretettel, a végső reménytelenség a felfoghatatlan és el nem hihető,

semmire sem vonatkoztatható (időn kivüli) reménnyel:

Látják a bejárati fényben
a szőlőlugas t? A meszelt padot?
A levelek nyomssztá, viaszos zöld
távollétét? Es mégis itt állt.

Mégis (Végítélet)

A személyes és a 'személytelen szeretet e felbonthatatlan és megfejthetetlen
komplexusa fűzi Pilinszkyt Simone Weilhez (az a benyomásom, hogy ezt az ér
zést vetíti rá, "Beszélgetéseiben" Sheryl Suttonra). Vallomásértékűekazok a so
rok, melyeket Simone Weillel kapcsolatban kimondott. Az az írás, mely Pásztor
lány és katona címmel a Vigilia 1979. novemberi számában jelent meg, s mely
nek bevezetését már idéztük, így zárul:

Elégett ő is, pásztorlányként égett el ő is egy olyan máglyán, amit ugyan dep-
ressziónak hívnak, de ami maga a kereszt volt: mind Simone-nak, mind lohanná
nak.

Mind Pilinszky Jánosnak - kívánkozott volna ide, befejezésül. De aztán úgy
éreztem, meg kell változtatnom ezt a mondatot, s hadd írjam le, remélve, hogy
elkerűlhetem a szentségtörés vádját: mind nekünk, valamennyiünknek, vallás és
hit megkülönböztetése nélkül - valamennyiünknek, akiket meggyötört ez az Is
ten nélküli, Isten-közeli, Istent kereső évszázad.

*

Sok mindenért vagyok hálás az ötvenéves Vigiliának, mely annyi éjszakán át
őrizte a magyar kultúra lángocskáját. Most mégis csak egyet szeretnék megkö
szönni ~ a számomra talán legfontosabb és legtitokzatosabb emberi erényt: to
leranciáját.
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