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Simone Weil és Radnóti Miklós

"És ezekbe az üvegfúvókaggodalmas
finomságával alakított mondataiba szabadul be

a világ talán legmegalázóbb szerencsétleneége,"
(PilinszkyJános: Radnóti Miklós)

"Ha van lélek, akkor talán szerkezei."
(Nádas Péter: János, Simone)

1975·ben született Pé
csett. Költő, kritikus. Leg·
utóbbi írását 2009. 5.szá
munkban közöltük.

1.
Egy nő Franciaországban, egy férfi Magyarországon. Egyidősek:
19ü9-ben, a század hajnalán születtek - s látniok kellett Európa sö
tétbe borulását. Az első világháborút gyermekként élték meg, a má
sodikba felnőttkéntpusztultak bele. A szellem emberei a szellem
nélküliség botrányába. Az egyik gondolkodó, aki Istent keresi.
Egyetemes kérdések vonzzák. A másik költő, aki a szépségre teszi
fel életét. Franciás műveltség segíti. Ennek írásai a misztikával érint
keznek (s a személyestől való megszabadulásra biztatnak); annak
életművea racionalizmus jegyében áll (s a személyiség méltóságát
hirdeti). Előbbi a keresztény gondolat hőse lesz, ha egyházi körök
ben eleinte gyanakodva fogadják is nézeteit. Utóbbi az európai hu
manizmus például állítható alakja, szinte függetlenül költészete
rangjától. Mindkettő a zsidó identitás felől érkezik a katolicizmus
lelki-szellemi közegébe. S mindkettő fiatalon, megrázóan fiatalon
lesz tanúja és vértanúja a politikai tébolynak.

Nyugat- és Kelet-Európát másként viselték meg a diktatúrák, a zsi
dóüldözés, a világháború. Másként, de egyaránt rettenetesen. A kö
vetkezmények jól ismertek; a történelmi terheket máig cipeli vállán
az is, aki nem tud róluk. Tanulságos Simone Weil leveleit és esszéit
s Radnóti Miklós naplóját és verseit párhuzamosan olvasni, közben
egymás mellé helyezve életrajzukat is. Nem tudhattak egymásról,
nem reflektálhattak egymásra. Mégis: olykor napra pontosan egy
szerre lejegyzett soraikat összekapcsolhatja az olvasó utókor döbbenő
figyelme. Az alábbiakban csak néhány egyidejűmondatot idézünk.
Példaképpen? Példázatképpen? Talán mindegy is: vannak korok,
amikor minden szó tanítássá súlyosul.

2.
Egy 1941.augusztus6-án (szerdán), Marseille-ben kelt levelében pél
dául Simone Weil a munka misztikáját érinti, s az érmek a szemé
lyes tartalmaknál lényegibb rétegeire utal. A levél címzettje Gilbert
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Kahn (középiskolai filozófiatanár): "A fizikai fáradtságnak az intelli
genciára gyakorolt hatásár61 tett megjegyzései nagyon érdekesek voltak
számomra. Mondhatom, hogya sz6 legszorosabb értelmében együtt érez
tem önnel, úgy, mint aki márelszenvedte, s most is éppen att61 szenved.
Egyetértek önnel: hamásképpen ismegoldhatja, nekényszerftse ezt magára
egész életére. / Én is fel vagyokkészülve saját intelligenciám fáradtság
miatt fellépő elsorvadására. Ugyanakkor én a fizikai munkát megtisztu
lásnak tekintem - a megaláztatás ésa szenvedés rendjéből valómegtisz
tulásnak. A fizikai munkdban, a legmélyén, olyan mélységes, tápláló öröm
telipillanatokat élünkát,mint sehol másutt. / Miértis tulajdonűanék: nagy
jelentőséget intelligenciám azon részének, amelytől korbáccsal vagy lán
cokkal, falakkal vagyzárakkal, vagyakár egy írásjelekkel borftott papírda
rab segítségével bárki, tényleg bárki megfoszthat? Haez mindenem, akkor
szinte teljesen értéktelen vagyok, s miért is kímélném magam? Ha valami
más is van bennem, valami sérthetetlen, egyedül az ér végtelenül sokat.
Meglátom, így áll-e a dolog."

Ugyanezen a napon Radnóti nap16bejegyzése Babitsnak állit em
léket, majd a költői hivatás választásának mikéntjét idézi föl: "Hogy
vanMihdly? - kérdeztük egymástól évek6ta már, hatalálkoztunk a mun
katársi összejöveteleken. Hogy vanMihdly? Kikérdi? Erre ébredek. (Babits
két nappal korábban, augusztus4-énhunyt el- H. T.] (...) A bejelentő

lap nemkerült elő, de találtam egy jegyzetet; az összehajtott kéziratlapra
ráírtam akkoriban (1934 elején talán), hogy: Napl6jegyzet. Egy bírálat
marg6jára: beszélgetés; seregszámla és emlékezés; példa. Most idegesen s
kicsit döbbenten olvasom. Hétéveírtam, idegennek érzem a hangot, a sti
lizálást. Az első egy beszélgetés, kérdéseket kaptam írásban, homályosan
emlékszem rá,valami új foly6irat első számára kérté/c. A folyóirat semje
lent meg talán. De a beszélgetés biztosan nem: Kereskedelmiből éreitsé
giztem. Utána egy évig technológia Csehszlovákiában, »prakiikus« pá
lyára készülök. Hazajövök, magántisztviselő vagyok. Ostoba gazda,
munkaidő: míg tennioalá van az irodában. Két és fél évig birom. Végül
egyestebeverem a tollat az ír6asztallapjába. A tollremeg. Nézem. És fel
merülbennem a tanárság gondolata. Menteniakarom a költőt az e1ettől."

1942. augusztus 6-án (csütörtökön) egy Jacques Maritainnek Írt, New
York-i levél Weil ritkán méltatott gyakorlati gondolkodásáról ad
hírt - s a pragmatizmus mögötti szakrális etikai kételyekről: "Azt
hiszem, a nehézségek legyőzéséhez nemhívhatom segftségül akeresztséget
mindaddig, amíg az imádságból, az elmélkedésből ésaz egyhdzi ezertartá
sokból nyert belső fény nem gyengfti megaz akadályokat, legalábbis je
lentősen; ez pedig eddig még nem történt meg. / Ráadásul mindez nem
csak tőlem függ; a legtöbb pap, akinek elmondtam gondolataim egyrészét,
azt válaszolta, hogymegkellene tagadnia tőlem akeresztséget, hakérném.
Azt hiszem, Perrin atya megkeresztelt volna, de nemkértem tőle, mertféltem,
hogy akkor hamis és borzalmasan fájdalmas helyzetbe kerülök az egyhdzzal
szemben. / Nem tudok mit tenni, csak Istenhez könyöröghetek folytonosan
az igazságért. Hakenyeret kérünk Atyánktól, nemadköveket. Az ebben val6
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bizonyosság minden nyugtalanságom ellenére nagy biztonságot jelent szá
momra. (...) Azóta, hogy irtam önnek, tanulmányoztam a sokk éselvérzés
esetén méga frontvonalon is alkalmazhat6 elsősegélynyújtás hate'kony~á

gára vonatkowlegújabb itt megjelent munkákat. Azt mondják, ezakétprob
léma okozza a legtöbb halálesetet aháborúban. Egyre inkább meggyőződöm

arr61, hogy tervem [ápo!6női egység felál1ftása aharcvonalban - H. T.J fel
használása sok életet menthetne meg."

Radnótinak ezalatt - munkaszolgálatosként - csak néhány fáj
dalmasan szikár mondatot van érkezése lejegyezni: "Holnap elküld
jüka poggyászt, vasárnap hajnalban mármegyünk tovább, gyalog Margit
tára (24 km), ott »tagonirozunk« Szilágysomly6 felé. Ma p6znacipelés,
gödörásás. (...) Pokoli fogfájás este. Falom a Demalgont."

A Gustave Thibonnak írtak (New York, 1942. szeptember lD., csü
törtök) a honvágy és az önvád kettős érzületébőlbontják ki, ha jel
zésszerűen is, a lemondás gondolatiságát: "Levele nagyon fájdalmas
visszhangot keltett bennem. Nekem mégtöbb okom vana szfvfájdalomra,
mertszámomra az elválás egyegész országt61 val6 elszakadást jelent, egy
olyan országt61 val6 távollétet, melymagában foglalja csaknem mindazt,
mit szeretek. (...) Úgyérzem, mintha országomat és barátaimat aszeren
csétlenségben hagyva dezertáltam volna. A fájdalmakat és az örömöket
pontosan ugyanolyan hálával kell tudnunk fogadni; csakhogy ez nem le
hetséges, haa fájdalomhoz méglelkiismeret-furdalás is járul. (.. .) Lehet
séges, hogy mint mondja, Isten engem használt fel arra, hogy egykicsit kö
zelebb vonja önt magához. Nem válogat6s az eszközök kiválasztásában.
Bármit felhasznál. Mégahulladékot ishasznos ftja. / J61 tudom, hogyan ér
hetném el,hogyIsten talán folytonosan hasznomat lássa. Végre sikerülnie
kellene annak, hogya saját szememben is reálisan, teljesen és véglegesen
semmivé váljak."

A naplóírót ugyanezekben az órákban más aggasztja és más ke
seríti; más egzisztenciális körülmények szorításában fogalmazód
nak sorai: "A vonal »lejött a hegyről« Körösfeketet6ig. Készen vagyunk,
- itt. A félutat, a »tanyákig« maismegjártam ahegyen, erdőt irtani, a »hi
bákat javftani«, néhány szép csert ésgyertyánt kifűrészelni. Ha ezek a fák
rámtámadnak álmaimban ... s furcsák a fíúk... egyre jobban nekilelkesed
nek,dühös szadizmussal irtanak és lelkes vigyorral nézik, mikor kidől a
fa. Shallgatják a szörnyű hangot. Ez igen, - mondják elégedetten. Hol
napköltözünk Élesdre. Egész vándorcirkusz vagyunk. Ennyivándorlás!
Este újabb rémület. Tegnap bombázták Pestet. lD-hajnali 3-igriad6. Foly
tonos szorongásban élek. Vigyázz magadra Fifdrága."

Egyik utolsó levelében (London, 1943.augusztus 4.) Weil angliai ta
pasztalatairól számol be szüleinek - a színházi élmény összefog
lalását érzékletes önértelmezéssé emelve. A levelet záró búcsú, ő
már tudhatta, búcsúvétel az élőktől, az élettől is: "Visszatértek a
meleg napok, viharos záporokkal tarkftva. Nemsokáig. Azt mondják, szep
tember gyakran száraz és napos, de val6szfnűleg nem túl meleg. Utána
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pedig Anglia szürke, egészen tavaszig. / Esténként itt a szabad ég alatt
táncolnak a parkokban. A nem éppen illedelmes fiatal cockney lányok
minden estea park-okban sétálnak vagy pub-okba mennek aboy-okkal
akiket az úton szednek fel - anyjuk nagy bánatára, akiknek nem sikerül
meggyőzni őket arról, hogyinkább templomba menjenek. Nem értik,mire
is jóaz. (...) Amikorláttam itt a Lear királyt, azon gondolkodtam, hogyan
lehetséges, hogyaz őrült szerepló1c elviselhetetlenül tragikus jellemvonása
mégmindignem tűnt felaz embereknek (beleértve engem is).Tragédiájuk
nem a szentimentális dolgokban rejlik, ahogyan azt néha mondják róluk,
hanem a következőben. / Világunkban egyedül a megalázottság végső fo
kára zuhant lények, akikmessze a koldusok alattállnak, akiket nem pusz
tán társadalmi megbecsülés nemövez,dea többiek szemében mégaz első

számú emberi méltóságot, az értelmet is nélkülözik - valójában csak ó1c
mondhatják ki az igazságot. Mindenki más hazudik. / A Lear királyban
ez szembeszökő. Még KentésCordelia is csökkenti, mérsékli, gyengíti,el
takarja az igazságot, kerülő utakat tesznek, míg csak nem kényszerülnek
nuiltan kimondani vagy nyatan hazudni. (...) Az intelligenciámra irá
nyuló dicséreteknek az a céljuk, hogyelkerüljék a kérdést: »lgazat mond
vagysem?« »Inielligens« hírnevem gyakorlatilag egyenértékű a bolondok
bolondcédulájával. Mennyivel jobban szeretném az ő címüket! (...) Ezer
csók, darlings. Reménykedjetek, denenagyon. Legyetek boldogok. Sokszor
ölellek mindkettőtöket."

Augusztus 4-én Radnóti nem a naplóját üti föl: verset ír, pályá
ján az egyik legszebbet. A félelmetes angyal című költemény a sze
relmes megszólítás, a halott anya megidézése, az angyal-toposz sze
mélyessé stilizálása és a halálra szánt élet tematizálása révén,
erőteljes képi és verstani megoldásoknak köszönhetőeneleven ol
vasmány ma is:

A félelmetes angyal ma láthatatlan
éshallgat bennem, nem sikolt.
Denesz hallatszik, felfigyelsz,
csak annyi, minthaszöcske pattan,
szétnézel s nem tudodki volt.
Ő az. Csak újraóvatos ma.Készül.
Védj meg,hiszenszeretsz. Szeress vitézül.
Ha vélem vagy lapul, de bátor
mihelytmagamra hagysz. Kikél a lélek
aljából és sikongva vádol.
Az őrület. Úgy munkálbennem, mint a méreg
s csak néha alszik. Bennem él,
de rajtam kívül is. Mikorfehér
a holdas éj, suhogó saruban
fut a réten s anyám sírjában is motoz.
Érdemes volt-e? - kérdi tó1e folyton
s felveri. Suttog neki, lázítva fojtón:
megszülted és belehaltál!
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Felhasznált irodalom:
Nádas Péter: Esszék. Je
lenkor Kiadó, Pécs, 1995.;
Pilinszky János: Publicisz
tikai irások. (Szerk., szö
veggond., jegyz., mutatók
és utószó Hafner Zoltán.)
Osiris Kiadó (Osiris Klasszi
kusok), Budapest, 1999.;
Radnóti Miklós: Napló. (S.
a.r. Radnóti Miklósné, utó
szó ésjegyz. MelczerTibor,
szöveggond. MelczerTibor,
Székely Sz. Magdolna.)
Magvető Könyvkiadó, Bu
dapest, 1989.; Radnóti Mik·
lós: Összes versei ésmú
fordításai. (Szöveggond.
Koczkás Sándor.) Szépiro
dalmi Könyvkiadó, Buda
pest, 1974.; Simone Weil:
Szerencsétlenség ésisten
szeretet. Válogatott írások.
(Vál., ford., előszó ésjegy
zetek Bende József.) Vigilia
Kiadó (XX. századi keresz
tény gondolkodók 13.), Bu
dapest, 1998.

Rámnéznéha s előre letépi a naptár
sorjukra vár6lapjait.
Már tó1e függ örökre
meddig s hová. Szava
mint vízbekő, hullott szivembe
tegnap éjszaka
gyűrűzve, lengve és pörögve.
Nyugodni készülődtem éppen,
te máraludtál. Meztelen
álltam, mikormegjött az éjben
s vitázni kezdetthalkan itt velem.
Valami furcsa illatszállt s hideg
lehellet ért fülön. "Vetkezz tovább! 
így bíztatott,- ne védjen bőr sem,
nyershús vagy úgyis és pucér ideg.
Nyúzd megmagad, hiszen bolond,
ki bőrével, mint börtönével henceg.
Csak látszatrajtad az, no itt a kés,
nem fáj, egy pillanat csupán, egy szisszenés!"

S az asztalon felébredt s villogott a kés.

3.
Mindketten utolsó éveikben írják legfontosabb műveiket.A filozó
fus olyanokat, mint a L'amourde Dieu et lemalheur s a La personneet
le sacré. A költő az Ikrek hava című önéletrajzi prózáját s a majdani
posztumusz kötet, a Tajtékos égverseit. Simon Weil munkások, szer
zetesek és könyvek társaságában iskolázza figyelmét; majd hajóra
száll, Casablanca, New York, Liverpool és London az úti cél- Ang
liában kórházba, végül szanatóriumba kerül. Teste 1943.augusztus
24-én adja fel a küzdelmet. Radnóti Miklós ír, fordít, szerkeszt - és
munkaszolgálatot teljesít többször, több helyen. 1944. november 9-én
lövik agyon, s kerül tömegsírba Abda határában. A szakrális önfel
adás teológiáját és az erkölcsi kitartás líráját hagyják hátra. Egy
megújított metafizikát és egy megújított klasszicizmust. Bonyolult
örökség: egyszerű döntéseket kíván. Lemondani. Meghajolni. Ki
egyenesedni. Állni. Dolgozni és szeretni.

Bátran olvasni.
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