
SIMONE WEIL ÉS A MIATYÁNK
"Nem tudom, valóban jó szolgálatot tettek-e Simone Weil emlékének, akik

halála után, és az ő szándéka nélkül, kiadták jegyzeteinek, benyomásainak és do
kumentumainak ,füzeteiben' összehordott formátlan és összefüggéstelen halmazát,
s olykor már az eszelősségig mámorosan ünnepelték. Szent Agostont, Keresztes
Szent Jánost, Lisieux-i Szent Terézt emlegették vele kapcsolatban. Ez túlzás, eny
nyire iqazán. nem tartott igényt, noha igen sokat érdemel, és megértése végett
olykor a másik Szent Terézt, az Avilait kell elővennünk. Egyet azonban elfelej
tettek: azt, hogy Simone Weil, ha ténylegesen keresztény volt is, hogy úgy mond
juk ,jogilag' nem volt az; nem tartozott a katotikus közösségbe, amennyiben se
meg nem keresztelték, se 'a szó közkeletű értelmében konvertita nem volt ... Ka
pott viszont egy másfajta, és talán magasabb rend'Ű 'megvilágosodást: a szerete
tét. Elsósorban az emberi, a felebarát iránt való szeretetét; s így a második fő

parancsolaton kezdte. A mások nyomorúsága megnyitotta a nyomorúságnak, oov,
hogy soha többé nem is bírt elszakadni tőle.

Ez nem csupán irgalmasság vagy puszta magatartás volt; cselekvés is. A pro
fesszori katedrát fölcserélte agyárral, átélte a munkásnők sorsát, és társadalmi
botrányt fedezett föl benne. Atélte ezt a sorsot az ínség és az áldozat végső ha
táraiig. Ez 1934-ben történt; párhuzamosan végezte szellemi munkáját is. Nem
nehéz elgondolni, hogyan viselkedett a spanyol polgárháború alatt, valamint az
1939 utáni szörny'Ű években. Rövid amel'ikai tartózkodás után, visszatérve Fran
ciaországb.a, ugyanolyan teljes önmegtagadással és önfeláldozással folytatta mun
lcáját, Londonban, 1943-ban halt meg tüdőbajban.

A nyomorral nem lehet úgy találkozni, hogy ne találkoznánk a keresztény
séggel, a lázadás és a jóvátétel legmagasztosabb formájával, és a kereszténység
gel sem lehet úgy találkozni, hogy ne találkoznánk Krisztussal. Lehet, hogy Si
mone Weil szenvedélyes eltökéltsége kezdetben nem volt más, mint hősies szkep
ticizmus, hivatása azonban nyilvánvalóan keresztény hivatás volt. Ezt ő maga
is látta, amikor 1937-ben két napot .4.ssisiban, 19S8-b'an néhány napot Solesmes
-ben töltött. De néhány éve észlelhette magában a lelkében megindult titkos
munkát is, elvegyülve Izrael tanításának a századok folyamán megőrződött szel
lemével. Családi öröksége elől éppúgy nem szökhet meg az ember, mint a ke
gyelem elől. A Miatyánk fölött való emelkedések olyan, hitelükben kétségbevon
hatatlan elragadtatásokba ejtették, amelyekben jelen volt Krisztus ...

Simone Weil úgy élt, mint egy szent és úgy halt meg, mint egy vértanú,
noha nincs joga rá, hogy nevét beírják a martirológiumba. Tevé7wnységének,
melyben nem tévedett, és eszmélkedéseinek, melyekben tévedhetett, egyaránt az
a szeretet volt az alapelve, ami alap,ja a kereszténységnek is. A szeretet, mely
nála a mások iránt való részvétből indult ki, hogy végül a Krisztus iránt való
szeretetbe torkoliiék, Innét van az a nagy hatás, amit még a legortodoxabb hi
J'őkre és a papokra is gyakorol, noha benső forróságát elég fakó stílusba bur
kolta." (Gonzague True: Histoire d'! la littérature catholoque contemporaine, 1961,
223-226.)

A MIATYÁNKRÓL
Miatyánk, ki vagy a mennyekben Atyánk ő; semmi élő nem akad bennünk,

mely ne őtőle származnék. Övéi vagyunk. Szeret minket, mivel szereti önmagát,
s mi övéi vagyunk. Am olyan Atya ő, ki a mennyekben van. Nem máshol. Ha
úgy véljük, földi Atyánk van, DZ nem ő, az hamis isten. Egyetlen lépést sem te
hetünk feléje. Nem mozoghatunk't függélyes irányban. Csak tekintetünket irányít
hatjuk rá. Nem keresnünk kell, csak tekintetünk irányán kell változtatnunk. Ö
keres minket. Boldogító tudat, hogy várakozásunkat végtelenül felülmúlja. így
bizonyosak lehetünk benne. hogy a bennünk levő rossz, még ha egész valónkat
árasztja is el, semmiképp se szennyezi be az isteni tísztaságot, boldogságot, tö
kéletességet.

Szenteltessék meg a te neved Csak Isten képes magát megnevezni. Nevét ki
nem ejtheti emberi száj. Neve: a -beszéde, Az Ige. Bármely lény' neve közvetítő
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az emberi szellem és az Hitető lény között, az egyedüli út, melyen át az emberi
szellem megragadhat valamit belőle, ha távol van. Isten távol van j a mennyek
ben van. Neve az egyetlen lehetőség az ember számára, hogy megközelítse. A
közvetítő. Az ember élhet e névvel, noha ez is transzcendens. A világ szépsé
gében, rendjében és az emberi lélek fényében tündöklik. E név maga a szentség;
rajta kivül nincs szentség ; fölösleges hát, hogy megszenteltessék. E megszente
Iést kérve, azt kérjük, ami öröktól fogva megvan ; teljes valóságához hozza nem
adhatunk, belőle el nem vehetünk semmit. Azt kémi, ami valósággal, tévedhe
tetlenül és rnindörökké, kérésünktől teljesen függetlenül Iétezik ; tökéletes kérés.
A vágyat nem tagadhatjuk meg magunktól; csupa vágy vagyunk, de ezt a vá
gyat, mely mínket a Iátszathoz, az időhöz, az önzéshez kapcsol, ha teljesen e
kérésbe ömlesztjük át, olyan felvonóvá alakíthatjuk, mely minket énünk börtö
néből, a látszólagosból a vallóságosba, az időből az örökleevalóba ragadhat ki.

Jöjjön el a te uralmad Ezúttal arról van szó, ami eljövendő, ami nincs itt.
Isten uralma: a Szentlélek, mihelyt az értelmes teremtmények lelkét teljesen
betölti. A Lélek ott fú, ahol akar. Legföljebb hívni van módunkban. Még csak
nem is arról van szó, hogy éppen magunkra hívjuk, vagy valamely meghatáro
zott személyre, avagy mindenkire: hanem csak puszta egyszerű hívásról ; a rá
gondolás váljék hívássá, kiáltássá, mint amikor a szomjúság határán, betegen
a szomjúságtól, már nem az ival' aktusát képzeljük el magunkra vonatkoztatva,
még csak nem is az ivás aktusát általában. Csupán a vizet képzeljuk el önma
gában, de a víznek ez a képe mintha az egyetemes lét kiáltása volna.

Legyen meg a te akaratod Isten akarata felől csak a múlt vonatkozásában
lehetünk tökéletesen és csalhatatlanul biztosak. Minden végbement esemény, bár
milyen legyen is az, megegyezik a nundenható Isten akaratával. Ez már benn
foglaltatik a nundenhatóság fogalmában. A JÖVŐ is, bárhogy alakuljon, ha betel
jesül, Isten akaratával megegyezően teljesül be. E megegyezéshez semmit sem
tehetünk hozzá, semmit sem vehetünk el belőle. így hát a lehetségesre irányuló
vágyunk után, e mondattal ismét csak azt kérjük, ami van. De mar nem örök
valóságot kérünk, mint amilyen az Isten szentsége. Vágyunk tárgya itt az, ami
az időben megy végbe. De az időben lezajlónak örök és biztos megegyezését
kérjük az isteni akarattal. Miután az első kérésben az időlegestől vontuk el a
vágyat, hogy az örökre alkalmazzuk, s így át is alakitottuk azt, visszatérünk e
bizonyos értelemben örök vágyhoz. hogy ismét az időre vonatkoztassuk. Vágyunk
tehát áttör az időn, hogy mögötte meglelje az örökkévalót. Ez történik, mikor
minden befejezett eseményt, bármilyen is az, vágyunk tárgyává tudunk tenni.
Merőben más ez. mint holmi beletörődés. Az e l f o g a d á s szó is túl gyenge
rá. Arra kell vágynunk, hogy épp az menjen végbe, ami már végbement. és
semmi más. Nem azért, mert ami végbement. jónak Játszik a szemünkben. ha
nem azért, mert Isten megengedte, s mert az Istennek való engedelmesség, mely
az eseményekkel kapcsolatos, már magában is abszolút jó.

Mennyben, földön egyaránt Vágyaink Isten mindenható akaratával való meg
egyezésének szellemi dolgokra kell kiterjedme. Szellemi fölemeJkedéseink és ku
darcaink, valamint azokét, akiket szeretünk, összefüggenek a másvilággal, noha
idelenn az időben mennek végbe. Ilyen címen részei az események roppant ten
gerének, vele együtt sodródnak Isten akaratának megfelelő módon. Minthogy
múltbeli bukásaink már megtörténtek. vágyódnunk is kell rá, hogy megtörténtek
legyenek. Ki kell terjesztenünk e vágyunkat a jövendőre. arra a napra, míkor
az már múlttá lett. Szükséges helyesbítése ez Isten eljövendő uralmára való vá
gyódásunknak. Minden vágyunkat fel kell áldoznunk az örök élet vágyának, de
még ehhez sem szabad görcsösen tapadni. A megszabaduláshoz sem szabad ra
gaszkodnunk. Az üdvhöz való ragaszkodás még sokkal veszélyesebb a többinél.
Úgy kell az örök életre gondolni, mint szomjanhaló a vízre, de ugyanakkor in
kább kell vágyakoanunk arra, hogy mi és szeretteink mindörökre nélkülözzük
e vizet, hogysem - ha ugyan ez lehetséges volna - Isten akarata ellenére jus
sunk hozzá.

A fenti három kérés a Szenthárornság három személyéhez kapcsolódik. a Fiú
hoz, a Szentlélekhez és az Atyához, egyszersmind az idő hármas tagolódásához.
a jelenhez. a jövőhöz és a múlthoz. A következő három kérés közvetlenebbül
és más sorrendben vezet az idő hármas tagolődásához, a jelenhez, a múlthoz,
és a jövóhöz.
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Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma Krisztus a mi kenyerünk. Csak
a jelenre kérhetjük. Mindig itt tartózkodik ugyan lelkünk kapujában belépésre
készen, de engedélyünket mindig tiszteletben tartva. Ha megadjuk, belép; mihelyt
visszavonjuk, visszavonul. Nem kapcsolhatjuk mai kívánságunkhoz aholnapit,
nem szövetkezhetünk vele ma arra, hogy holnap is bennünk maradjon, kíván
ságunknak megújítása nélkül. Beleegyezésünk, hogy jelen legyen, egy az ő je
lenlétével. A beleegyezés mindig cselekvő, ő pedig nem tud más lenni, csak cse
lekvő. Nem adott nekünk olyan akaratot, mely a jövendőre alkalmazható. Mind
az, aml akaratunkban nem hatékony, az csupán képzelgés. Az akarat hatékony
része tüstént hatékony, hatékonysága tőle elválaszthatatlan. Nem a jövendőre

irányuló erőfeszítés. Olyan, mint a házassági beleegyezés. az "igen". A jelen pil
lanatban kimondott igen, de örök értelemben kimondva, mert lelkünk örök ré
szének beleegyezése a Krisztussal való egyesülésbe.

Szukségünk van kenyérre. Olyan lények vagyunk, kik erőnket folyton kí
vülről kapjuk, mert amilyen mértékben kapjuk, ki is merítjük erőkifejtéseinkben.

Ha erőnk naponta meg nem újul, erőtlenné válunk és mozgásképtelenné, A be
tű szerint vett eledelen kívül minden ösztönzés is erőforrás a számunkra. A pénz,
az előmenetel, megbecsülés, kitüntetés, hír, megbizatás, szeretett lények, mindaz,
ami cselekvésre képesít, olyan, mint a kenyér. Ha e járulékok valamelyike elég
mélyen, testi lényünk eleven gyökeréig hatolt belénk, hiányába megtörhetünk,
sőt belé is halhatunk. Belehalt bánatába - mondjuk ilyenkor. Mintha csak éhen
halnánk. Kapcsolataink mind e tárgyai, a szoros értelemben vett táplálékkal
együtt alkotják földi kenyerünket. Csupán a körűlmények adhatják vagy tagad
hatják meg. A körülményele tekintetében pedig legfóljebb azt kell kérnünk, hogy
megegyezzenek Isten akaratával. Nem földi kenyeret kell kérnünk.

Másvilági erő az, forrása az égben van, mely belénk árad, mihelyt vágyunk
rá. Valóságos erő az: tetteit lelkünk és testünk közvetítésével hajtja végre.

Ezt a táplálékot kell kérnünk. Mihelyt kérjük, a kérés puszta ténye által
tudjuk, hogy Isten meg is adja. Egyetlen napig se bírjuk ki nélküle. Mert hogy
ha csupán földi szükségnek megfelelő földi erők táplálják tetteinket, nem gon
dolhatunk és tehetünk egyebet a rossznál. "Isten látta, hogy az ember gonosz
sága megszaporodott a földön, és hogy szíve gondolatainak gyümölcsei egytől

egyig rosszak" (Gen 6,5). A rosszra indító kényszer egészen hatalmában tart, ki
véve azt a percet, melyben a felső erő belénk hatol. Készletei nem tartalékol
hatunk belőle.

Es engedd el tartozásainkat, ahog;r adósunkét rm IS elengedtük E szavak ki
ejtése pillanatában már minden tartozást el kellett engedjünk. S ez nemcsak
vélt sérelmeink jóvátételére vonatkozik. Kiterjed a vélt jótetteinkért elvárt há
lára is, és legtágabb értelemben mindarra, amit [árandóságunknak vélünk, s mí
nek elmaradását megrövidülésünknek éreznők. Ide tartozik az egész jövendő,

amire múltunk alapján jogot formálunk. Mindenekelőtt valamiféle megmaradá
sunknak igénye. Ha ugyanis hosszabb ideig élvezünk valamit, úgy véljük, az már
meg is illet mínket, és a sors kötelessége, hogy élvezetéti tovább is meghagyja
nekünk. Továbbá az az igény, hogy minden erőkifejtésünk - legyen az munka,
szenvedély vagy vágy - megtérüljön. Valahányszor erő távozik tőlünk, s a vele
egyenértékű erő látható gyümölcs gyanánt nem tér vlssza hozzánk, kiegyensú
lyozatlanság, üresség érzését kelti; úgy érezzük, megloptak. Ha sérelem ér, el
várjuk a sértő fél bűnhődését vagy hogy bocsánatot kérjen; ha jót teszünk vala
kivel, számot tartunk hálájára ; ám ezek csak különleges esetei lelkünk általános
törvényének. Valahányszor valami távozik belőlünk, föltétlenül szükségünk van
rá, hogya vele nagyjából egyenértékű visszatérjen hozzánk, s mert erre szük
ségünk van, úgy véljük, jogunk is van rá. Adósunk mínden lény, minden dolog,
az egész nundenség. úgy véljük, követelésünk van mindennel szemben. És ez
minden esetben múltunk képzelt jogigénye a jövővel szemben. Ez az, amiről le
kell mondanunk.

Adósainknak megengedni annyi, mint lemondani egész múltunkról. Elfogadni,
hogy jövőnk még szűz és érintetlen, rejtelmes és szoros kapcsolatban áll ugyan
a múlttal, de ez távolról sem a képzelgéseinkben fennálló kapcsolat. Elfogadni,
hogy bármi megtörténhet. és hogya holnapi nap egész előző életünket meddővé

és haszontalanná teheti.
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Egy csapásra és kivétel nélkül lemondván a múlt valamennyi gyümölcséről,

kérhetjük Istent, hogy múltunk vétkei se teremjék meg lelkünkben a bűn és té
vedés szánalmas gyümölcseit. Amíg a múltba kapaszkodunk, maga Isten sem
akadályozhatja meg ezt a szornyű megtermékenyülést. Nem ragaszkodhatunk a
múlthoz anélkül, hogy vétkeinkhez ne ragaszkodnánk. mert ami leginkább rossz
bennünk, nem ismerjük.

Legfőbb vélt követelésünk a mindenséggel szemben személyíségünk fönnma
radása. Ez a követelés magában foglalja mind a többit. A konzervalás ösztöne
e folytatást szükségesnek érzi, s úgy véljük, ami szükséges, jogos is. Akárcsak
a koldus, míkor Talleyrandhoz fordult: "Nagyuram, élnem kell!" Amaz pedig
így felelt: "Nem látom be ennek szükségességét", Személyiségünk teljesen kulső

körülményektől függ, ezeknek korlátlan hatalmuk van rá, hogy szétrobbantsák.
De inkább meghalnánk, semhogy ezt beismernők. A világ egyensúlya a körűl

ményeknek olyan láncolata a számunkra, mely szcmélyíségünket érmtetlen hagy
ja, úgy, hogy az a magunkénak látszik. Minden elmúlt körülményt, mely sze
mélyiségünkön sebet ejtett, oly egyensúly-megbillenésnek látunk, melyet előbb

utóbb csalhatatlanul jóvá kell tennie ellentétes' jelenségeknek. E megtérülések
várakozásában élünk. A halál fenyegető közelsege azért oly iszonyú, mert rá
döbbent, hogy e kártalanítások elmaradnak.

Az adósságoknak elengedése annyi, mint a saját szernélyiségünkről való le
mondás. Lemondás mindarról, amit énnek hívunk. Semmiféle kivételt nem tűr.

Fölismerése annak, hogy ún. énünknek egyetlen lélektani eleme sincs, amit a
külső körűlmények el ne tüntethetnének. Ezt kell elfogadnunk, boldogan hozzá
járulva, hogy így legyen.

A "legyen meg a te akaratod" szavak egész lelkünkből való kimondása már
magában foglalja ezt a lemondást. Épp azért mondhatiuk néhány pillanattal ké
sőbb: "adósaink tartozását elengedtük",

A tartozások elengedése egyenlő a lelki szegénységgel. a lelki mezítelenség
gel. a halállal. Halálunkat teljesen elfogadván, kérhetjük Istent, élessze n újjá
a bennünk rejlő rossz nélkül. Mert adósságaink elengedését kérni tőle nem más,
mint a bennünk rejlő rossz eltörlését kérni. A megbocsátás egyenlő a megtisz
tulassal. A bennünk levő és maradó rosszat maga Isten se teheti meg nem tör
téntté. Azzal engedi el tartozásainkat, hogya tökéletesség állapotába juttat.

Addig részlegesen engedi el- tartozásainkat, olyan mértékben, ahogy adósun
két mi is elengedjük.

S ne próbálj meg; inkább óvj meg a rossztól Az ember egyetlen megpróbál
tatása, ha a rossznak kiszolgáltatva, magára marad. Semmi volta ezzel kísérle
tileg beigazolódtk. Noha a természetfölötti kenyeret a kérelem pillanatában meg
kapta, öröme azzal az aggodalommal párosul, hogy csak a jelen számára kér
hette. A jövő kétes. Nincs joga rá. hogy holnapra is kérje, de aggodalmát kö
nvörgés formájában fejezi ki. Ezzel végzi is. Az "Atya" szóval kezdett imádsá
got a "rossz" szó zárja. A bizalomnak aggodalomba kell torkollania. Csak a bi
zalom ad rá erőt, hogy a félelem bukásba ne sodorjon. Miután Isten nevét,
uralmát és akaratát szemlelte a lélek. miután megkapta a természetfblötti ke
nyeret és megtisztult a rossztól. készen áll a valódi alázatosságra, mely minden
erényt megkoronáz. Az alázat annak fölismerése, hogy minden frildi lélE'k - s
nemcsak az, melyet "én"-nek hívunk általában, de a lélek természetfölötti része,
vagyis a benne [elenlévő Isten - a változás viszontagságainak van kitéve. Föl
tétlenül el kell fogadnunk a lehetőségét, hogy mindannak, ami bennünk termé
szetes. meg kell szűnníe. De el kell fogadni és egyben el is kell utasítani annak
a lehetőséget is, hogy alélek megszűnjék. Elfogadni, mint olyan eseménvt, mely
csak Isten akaratával megegyezően következhet be: és elutasítani, mint valami
szörnyűséaet. Félni kell tőle: de ez a félelem bizalomból fakadjon.

A hat kérés páronként felel meg egvmáenak. A természetfölötti kenyér
uzvanaz, mint az isteni név. O teremti meg az ember kapcsolatát Istennel. Is
ten uralma ugyanaz, mint oltalmunk a rossz ellen: az oltalmazás királ vi föladat.
Adósaink tartozásainak elengedése ugyanaz, mint Isten akaratának tökéletes el
fogadása. A különbséz csak az. hogy az első három kérésben a figyelem csak
Istenre irányul. A három végsőben viszont önmagunkra korlátozódik. hogy kép
zelgések helyett a valóság talajára kényszerítsük magunkat.

Az ima első felét elfogadással kezdjük. Maid egy vágyat engedélyezünk ma
gunknak. Utóbb e vágyat helyesbítve, visszatériink az elfogadáshoz. A második
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részben változik a sorren d ; a vágy ki fejezésével végezzü k. Ám e vágy negatívvá
vá lt; agg odalomként jelentkezik ; m egegyezik az a lázat legfelsőbb fok ával, ahogy
a befejezéshez ill ik. /'

Ez az imádság m in den lehető kérést magában fog lal; n em szerkeszthetünk
mást, m ely m ár benne ne foglaltatn ék. Az imádságok színe- java, akárcsa k Krisz
tus az emberisé g é, Leh ete tl en , hogy ha egyetlen egy szer is minden szavára tel 
jes figyelmet szen telv e m ondjuk el, bármily pa rányi, de m égis r eális változást
létre ne ho zna bennünk .

SZEDO DÉNES f or dítása:

Kor niss Dezső : Maszk
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