
SIMONE WElL

LELKIONÉLETRAJZ·
Először az utóirat olvasandó el.

Ez a levél borzalmasan hosszú ~ de minthogy nem lehet válaszolni rá
annál is inkább, mert valószínűleg elutazom -, évek állnak ön előtt, ha meg
akarja ismerni. Ismerje meg mindamellett majd valamikor.

Marseille-ból, május 15-e körül

Atyám,

Mielőtt elutaznék, szeretnék önnel még egyszer beszélni, talán utoljára, mert
onnan előreláthatóan csak azért adok néha hirt magamról, hogy tudomást sze
rezzek önről.

Szóltam már arról, hogy nagy adóssággal tartozom önnek. Szeretném pon
tosan és becsületesen kifejteni, mi is ez. Úgy vélem, ha igazán megértené szel
lemi helyzetemet, semmiféle bosszúságot nem érezne amiatt, hogy nem vezetett'
be a keresztségbe. Nem tudom azonban, hogy képes-e erre.

Nem ön adta nekem az ösztönzést a kereszténységre, sem Krisztust; mert
amikor önnel találkoztam, már mínden végbement. megtörtént. anélkül, hogy
bármilyen emberi lény közbeavatkozott volna. Ha nem így lett volna, ha nem
lettem volna már nemcsak öntudatlanul, hanem tudatosan is elragadva, ön sem
mit sem nyújthatott volna nekem, mert semmit sem fogadtam volna el. Szá
momra így az ön iránt érzett barátságem csak szavainak legyőzésére szolgált
volna, óvakodván a tévedésnek és illúziónak lehetőségétől, melyet emberi hatás
előidézhet a természetfölötti dolgokban.

Elmondhatom, hogy egész életem folyamán soha, egyetlenegy percre sem ke
restem az Istent. Talán ennek okán, ami valószínűleg nagyon szubjektív, olyan
kifejezés ez, amit nem szeretek, és ami számomra hamisnak tűnik. Ifjúságomtól
fogva úgy tudtam, hogy Isten kérdése olyan probléma, melyhez itt e földön
hiányoznak az adalékok, és arra, hogy ne döntsünk hibásan - ami nekem a
lehető legnagyobb véteknek számított -, az az egyedüli biztos lehetőségünk,

hogy nem tesszük föl a kérdést. így hát nem tettem föl. Nem állítottam, nem
is tagadtam. Fölöslegesnek tűnt, hogyeldöntsem a problémát, mert azt gondol
tam, hogy ezen a világon az a dolgunk, hogy ennek a világnak a problémáit
tekintve kell magunkévá tennünk a legjobb magatartást, és hogy ez a maga
tartás nem függ Isten problémájának megoldásától.

Mindez igaz volt, legalábbis számomra; soha nem ingadoztam ugyanis ab
ban, hogy melyik magatartást válasszam: mint egyedül lehetségest. tettem mín
dig is magamévá a keresztény magatartást. Úgy is mondhatnám, hogy ebben
születtem, ez nevelt, ebben a keresztény inspirációban maradtam meg míndvé
gig. Akkor, amikor maga az Isten név nem bírt semmi jelentőséggel gondo
lataimban, a világ és az élet problémáit tekintve már keresztény fölfogású vol
tam, határozottan és szígorúan, azokkal a legspecifikusabb fogalmakkal. melye
ket ez magában foglal. E fogalmak közül néhány oly régen él bennem, mint
amennyire emlékeim visszanyúlnak. Másokról meg tudom, hogy mikor, miképp
és mílyen formában jutottak el hozzám.

Például mindig ellenálltam annak, hogy egy jövőbeli életre gondoljak, de
mindig is hittem, hogya halál pillanata mércéje és célja az életnek. Úgy
képzeltem el, hogy azoknak, akik illő módon élnek, ebben a pillanatban az idő

végtelenül kicsiny részén át a tiszta, mezítelen, biztos és örök igazság tölti meg
a lelkét. Bevallom, soha nem kívántam önmagam számára más jót. Úgy gon
doltam, az az élet, mely ehhez a jóhoz vezet, nem határozható meg pusztán az
általános erkölccsel, hanem mindenki a tettek és események egymásutánjában

'Ezt a "lp.lki önéletrajzi" levelet, melyet a modern kor egyik Iegjelentősebb mísztfkus szö
végének tekintenek, S. Weil Persin atyához intézte, közvétlenül azelőtt, hogy Franciaor
szágböí Angliába távozott volna, ahol 1943-ban tüdőbajban meghalt.
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ragadhatja meg, mint ami számára névre szólóan személyes, és olyannyira kö
telező, hogy ha eltér tőle, elvéti a célt. Ennyit jelentett nekem a hivatás fo
galma. E hivatás sugallta cselekedeteknek az ismertetőjelét abban az impulzus
ban láttam, amely lényegileg, nyilvánvalóan kűlönbözött azoktól, melyek az ér
zékenységből és az értelemtől származnak; és nem követni az ilyen impulzust,
mikor fölbuzog, még ha lehetetlent parancsol is - annyi volt számomra, mint
a legnagyobb szerencsétlenség. Ezzel értettem meg az engedelmességet és tettem
próbára ezt a fölfogást, amikor beléptem a gyárba és ott maradtam (amit nem
rég vallottam be önnek) az erős és szakadatlan fájdalom állapotában. A lehető

legszebb élet mindig olybá tűnt nekem, hogy abban minden determinált, akár
a körűlmények kényszerétől. akár ilyen impulzusoktól, és soha nincs helye benne
semmiféle választásnak.

Tizennégy évesen az ifjúkor egyik feneketlen reménytelenségébe zuhantam, s
igen komolyan gondoltam arra, hogy meghalok középszerű természeti adottsá
gaim miatt. Bátyám rendkívüli képességei. kinek gyermek- és ifjúkora hason
latos volt Pascaléhoz, erősítették bennem ennek tudatát. Nem a külvilág sikerei
ért sajnálkoztam, hanem azért, mert semmi reményem sem lehetett annak a ter
mészetfölötti birodalomnak az elérésére, ahová egyedül az igazán kiváló embe
rek jutnak el, és ahol az igazság lakik. Inkább meghaltam volna, mint hogy
enélkül éljek. Belső homályban eltelt hónapok után hirtelen és mindörökre meg
szereztem azt a bizonyosságot, hogy bármilyen emberi lény, akár a semmivel
egyenlő természeti adottságaival is eljuthat az igazságnak abba a birodalmába,
ami a zseni sajátja, ha vágyakozik az igazságra, és figyelmével fáradhatatlanul
erőfeszítést tesz arra, hogy elérje. Igy ő is zsenivé válik, még akkor is, ha ta
lentumának hiányában ez külsőleg nem nyilvánul meg. Később, mikor fejfájá
saim bénítólag hatottak arra a kevés képességre, amim van, s amit csakha
mar véglegesnek kellett elfogadnom. ugyanez a bizonyosság szoktatott állhata
tosságra figyelmemnek tíz évnyi erőfeszítésében, amiért pedig az eredmények
halvány reménye sem ígérkezett.

Az igazságba beleértettem a szépséget is, az erényt, a jó minden fajtáját,
olyképpen, hogy számomra nem kevesebbről volt szó, mint a kegyelem és a
vágy kapcsolatának fölfogásáról. A bizonyosság, amit kaptam, az volt, hogy ha
az ember kenyeret kér, nem követ fog kapni. De ekkor még nem olvastam az
Evangéliumot.

Amennyire biztos voltam abban, hogy a kívánság önmagában is eredményes
a lelki jó minden formájának termetén, olyannyira hittem, hogy nem hathatós
semmi más téren.

Ami a szegénység igényét illeti, nem emlékezem olyan percre, amikor ne
lett volna meg hennem, sajnos gyengén, amennyire megférhetett tökéletlensé
gemmel. Szerelmes lettem Szent Ferencbe, mihelyt tudomást szereztem róla.
Mindig reméltem és hittem, hogy egy napon a sors erőszakkal vet a csavargás
nak és koldulásnak abba az állapotába, ahová ő szabadon lépett be. Nem hittem,
hogyelérek mostani koromba anélkül, hogy ezen átmentem volna. Egyébként
ugyanígy voltam a börtönnel is.

Kora gyermekkoromtól ismertem a felebarát szeretetének keresztény Iogal
mát; ennek az igazságosság nevet adtam, amivel az Evengélium több helyén is
nevezi, s ami oly szép. Ön tudja, hogy azóta ebben sokszorosan meginogtam.

Az elfogadás kötelessége Isten akarata iránt, bármi legyen, s amit nem hagy
hatunk el anélkül, hogy le ne aljasodnánk, első és legszükségesebb kötelesség
ként vetődött föl elmémben, mióta Marcus Aureliusnál a sztoikus a m o r f a t i
eszméjében kifejtve megtaláltam.

A tisztaság, mindazzal, amit ez a szó egy keresztény számára jelenthet, ti
zenhat éves koromban ragadott meg, azután, hogy néhány hónapig átéltem azo
kat az érzelmi nyugtalanságokat, melyek a serdülőkorban fakadnak föl. Akkor
jelent meg előttem, amikor egy hegyvidék látványába merültern, és lassankint
ellenállhatatlan erővel vett hatalmába.

Természetesen nagyon jól tudtam, hogy világnézetem keresztény. Ezért nem
jutott soha eszembe, hogy a kereszténységbe léphetnék. Úgy éreztem, hogy már
benne születtem, A becsületesség hiányának véltem volna, hogy ehhez az élet
fölfogáshoz, az evidencia kényszere nélkül, magát a dogmát is hozzáillesszem.
Ugyanígy a becsületesség hiányának vettem volna, ha problémaként vetem föl
a dogma igazságának kérdését, vagyegyszerűen, ha valamiféle meggyőződéshez
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akartam volna eljutni e tárgyban. A szellemi becsületességet végtelenűl szigo
rúan vettem, annyira, hogy soha senkit nem ismertem, aki valamelyest ne lett
volna híjával; és mindig félek attól, hogy a magamé se teljes.

A dogmától való tartózkodásomat illetőleg bizonyos szemérem megakadályo
zott abban, hogy betérjek a templomokba, amelyekbe mégis nagyon kívánkoz
tam. Mindazonáltal három valóban fontos találkozásom volt a katolícízmussal.

Az üzemben töltött évem után, mielőtt elkezdtem volna újra tanítani, szü
leírn elvittek magukkal Portugáliába, és ott elváltam tőlük, hogy egyedül indul
jak egy kis falu felé. Testben és lélekben egyaránt összetört voltam. A szeren
csétlenséggel való kapcsolat megölte fiatalságomat. Addig nem tapasztaltam nyo
morúságot, hacsak a magamét nem; ez meg, mivel az enyém, kevéssé volt fon
tos számomra; különben is amolyan fél-rossz volt, biológiai és nem szociális. Ad
dig is tudtam, hogy sok szarencsétlenség van a világon, gyötrődtem is emiatt,
de huzamos kapcsolat révén még soha nem tapasztaltam. Az üzemben, a ma
gam és mindenki szemében a névtelen tömegbe olvadva, mások szeroncsétlen
sége megszállta testemet és lelkemet. Semmi sem választott el tőle, mert múl
tamról egészen lemondtam, s nem vártam semmit a jövőtől, mivel nehezen kép
zelhettem el annak lehetőségét, hogy túlélem e fáradalmakat. Ma még oly erő

sen süti rám bélyegét, amit ott átéltem, hogy ha bárki, bármely helyzetben
durvaság nélkül beszélne velem, nem tudnék megszabadulni attól az érzéstől,

hogy bizonyára téved, és hogy tévedése minden valószínűség szerint sajnos mínd
járt szertefoszlik. A rabszolgaság bélyegét kaptam meg ott örökre, ahogy a ró
maiak égették legmegvetettebb rabszolgáik homlokára a tüzes vas [elét. Azóta
mindörökre rabszolgának tekintem magam.

Ilyen lelkiállapotban és testileg is nyomorúságosan értem ebbe a kis portu
gál faluba, mely sajnos, szintén szánalmas képet nyújtott, elhagyottan, a teli
holdfényű éjszakában, sőt védőszentje ünnepének napján. A tengerparton terült
el. Halászok feleségei járták körül a bárkákat, körmenetben, templomi gyertyá
kat víve, és bizonyosan nagyon régi hálaénekeket énekeltek, szívet tépő szomo
rúsággal. Semmi nem adhat erről képet. Sohase hallottam ilyen szívszorító éne
ket, kivéve tán a volgai hajóvontatök dalát. Itt bizonyosodtam meg hirtelen,
hogya kereszténység voltaképp az elnyomottak vallása, és az elnyomottak nem
tudnak nem hozzátartozni, és én közöttük.

1937-ben Assisiban töltöttem két csodálatos napot. Egyedül voltam a Santa
Maria degli Angeli XII. századi, kicsike román kápolnájában, mely a tisztaság
hasonlíthatatlan csodája, ahol Szent Ferenc gyakran imádkozott, s ahol valami
nálam erősebb erő arra kényszerített, hogy először az életemben térdre boruljak.

1938-ban tíz napig Solcsmcs-ban tartózkodtam, Virágvasárnap és a Húsvét
utáni kedd között, végigkövetve minden szertartást. Erős fejfájásaim voltak; a
hangok ütésszerűen sértették fülemet; és figyelmem mérhetetlen erőfeszítése ki
szabadított szánalmas testemből, amit otthagytam szenvedni, magába rogyva,
egyedül, és így valami tiszta és tökéletes örömöt lelhettem az ének és beszéd
hallatlan szépségében. E megtapasztalás példáján értettem meg. hogy a nyomorú
ságon át is szerethetjük az isteni jóságot. Magától értetődik, hogy e szertartások
alatt Krisztus kínszenvedésének valósága egyszer, s mindenkorra enyém lett.

Volt ott egy fiatal angol katolíkus, aki először keltette föl bennem a szent
ségek természetfölötti erejének gondolatát, azzal a szinte angyali ragyogással az
arcán, melyet a szentáldozás után öltött föl. A véletlen - mert mindig szívc
sebben mondok véletlent Gondviselés helyett - őt valóban hírnökké tette szá
momra. Megismertetett a XVII. századi angol költőkkel, akiket metaf'izikusok
nak neveznek. Később, míkor végigolvastam őket, fölfedeztem azt a verset,
amit önnek is fölolvast am. sajnos, elég gyönge fordításban: a S z e r e t e t cí
műt. Kívülről megtanultarn. Gyakran, ha egyre kegyetlenebbé váló fejfájásaim
Iölerősödtek, meg-megpróbáltam fölidézni figyelmem pattanásig feszítésével. és be
lesimítani lelkem egészét abba a szelídségbe, amit ez a vers magába zár. Azt
hittem, pusztán mint szép verset mondogatorn, de elmondása, tudtom nélkül. az
ima erejéből lelkedzett. Mínt ahogy megírtam önnek, az egyik ilyen elmondás
közben maza Jézus ereszkedett le hozzám, s ragadott el.

Nem sejtettem ennek lehetőségét azokban az okoskodásokban. melyekben az
Isten-probléma meaoldhatatlansága kísértett; azt, hogy két személy, Isten és em
ber között itt e földön reális kapcsolat létesül. Régebben, homályosan ugyan hal
lottam ilyen dolgokról, de sohasem hittem bennük. A Fiorettiban a jelenések
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történetei jobban visszariasztottak, mint bármi más, mint az Evangélium cso
dái. Egyébként Krisztusnak ebben a magamon érzett hirtelen hatalmában sem
az érzékek, sem a képzelőerő nem játszott semmiféle szerepet; egyszerűen an
nak a szerétetnek a jelenlétét éreztem a szenvedésen át, ami hasonló ahhoz,
amit egy szeretett arc mcsolyából kiolvasunk.

Ez idáig nem olvastam a misztíkusok közül senkit, mert soha semmi nem
késztetett megtsmerésükre. Az olvasmányokban is míndég az engedelmesség gya
korlására törekszem. Nincs ennél hasznosabb a szellemi fejlődés számára; mert
ha lehetséges, csak azt olvasom, amire éhezem, és csak akkor, amikor éhezem
rá; és ekkor már nem olvasok, hanem szinte falok. Isten végtelen kegyessége
tartott távol a misztikusok olvasásától, hogy világossá váljék előttem: nem ma
gam eszeltem ki ezt a teljesen váratlan találkozást.

Énem egyik fele azonban még ellenállt; nem a szeretetem, hanem az értel
mem. Mert bizonyosnak láttam, és még ma is ezt vallom, hogy sohasem állha
tunk túlságosan ellen Isten hívásának, ha azt az igazság makulátlan meggondo
lásából tesszük. Jézus szereti, ha jobban szeretjük nála az igazságot, mert mi
előtt Krísztus lett volna, már volt az igazság. És ha valaki elfordul Jézustól,
hogy elmenjen az igazság irányába, nem fog hosszú utat megtenni anélkül, hogy
karjaiba ne szaladjon.

Ez azután történt, hogy Platónt misztikusnak éreztem, és úgy véltem, hogy
az egész Iliász keresztény fényben fürdik, és hogy Dioniszosz és Oszirisz bizo
nyos tekintetben maga Krisztus; és ettől szeretetem megkétszereződött.

Soha nem kérdeztem magamtól, hogy Jézus valóban Isten megtestesülése-e ;
valójában azonban képtelen voltam rágondol ni anélkül, hogy ne mint Istenre
gondoljak.

1940 tavaszán olvastam a Bhagavad-Gitát, Különös élmény volt, mert egyre
erősebben éreztem - olvasva ezeket a gyönyörű szavakat, az olyannyira keresz
tényi hangzást, mely szétárad az isteni megtestesülésben -, hogy a vallás igaz
ságának egészen mással tartozunk, mint egy szép költeményhez fűződő ragasz
kodással: a ragaszkodásnak határozottabb közvetlenségű módjával.

Mégsem hittem, hogy föltehetem magamnak akár a keresztség kérdését is.
Úgy éreztem, hogy nem mondhatok le becsületesen a nem keresztény és zsidó
vallások iránti érzelmeimről - és valóban, az idő meg az elmélkedés csak meg
erősítettek ebben -, és ezt végleges akadálynak tartottam. El sem tudtam vol
na képzelni, hogy egy papnak eszébe juthatna, hogy a keresztségbe bevezessen.
Ha nem találkozom önnel, soha nem vetem föl a keresztség problémáját mint
gyakorlati kérdést.

Ez idáig tartó szellemi fejlődésem időszakában soha nem imádkoztam. Fél
tem az imádság szuggcráló hatásától, attól a hatalmától, amiért Pascal aján
lotta. Pascal módszere a hitbe való eljutás lehető legrosszabbjának tűnt nekem.

Az önnel való kapcsolat nem bírhatott rá az imádkozásra. Ellenkezőleg, an
nál nagyobb veszélybe sodródhattam volna, minél inkább kezdek gyanakodni ön
iránt érzett baratságom szuggeráló hatásában. Ugyanakkor igen feszélyezett, hogy
nem imádkozom, és hogy erről önnek nem szólok, Tudtam, hogy ezt nem kö
zölhetném önnel anélkül, hogy magamat illetően teljesen hamis irányba ne
vezessern. Akkor nem tudtam volna ezt önnel megértetni.

A legutóbbi szeptemberig soha nem fordult elő az életemben, hogy imádkoz
zam, akár csak egyetlenegyszer, legalábbis a szó betű szerinti értelmében. Fenn
hangon vagy lélekben addig soha nem intéztem szavaimat Istenhez. Soha litur
gikus imát nem ejtettem ki a számon. Megtörtént ugyan néha, hogy elmond
tam a Salve Reginát, de csak mint szép költeményt.

Múlt nyáron görögöt tanultam T ...-vel, és szóról szóra megismertettem a
Míatyánkkal, görögül. Megígértük egymásnak, hogy könyv nélkül megtanuljuk.
Azt hiszem, nem tette meg. Én sem abban a percben. De néhány héttel később,

az Evangélium lapozgatása közben azt mondtam magamnak, hogy mível meg
ígértem, és mivel jó volt, kötelességem megtanulni. Megtettem. A görög szöveg
végtelen szelídsége annyira megkapott akkor, hogy néhány hétig nem bírtam
ellenállni szakadatlan elmondásának. Egy hét rnúlva megkezdtem szüreti mun
kámat. Görögül idézgettem a Miatyánkot minden nap munka előtt, és gyakran
ismételgettem a szőlőben,

Azóta megkülönböztetett teendóként vezettem be, hogy minden reggel el
mondom egyszer, figyelmem teljességével. Ha eközben figyelmem elbolyong vagy
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ellankad, történjék az bármilyen parányi módon, újrakezdem, mig egyszer csak
el nem érem figyelmem végtelen tisztaságát. Megesik, hogy ekkor meg egyszer
újrakezdem a tiszta öröm sugallatára, de csak akkor, ha a vágy erre ösztönöz.

E gyakorlat hatóereje egészen kivételes, és míndannyíszor meglep, hogy, bár
minden nap kipróbálom, mindannyiszor túlszárnyalja várakozásomat.

Néha már az első szavak kitépik testemből lelkemet, és olyan téren kívüli
helyre viszik, ahonnan nem nyílik perspektíva, nincs látószög. A tér kitárul. Az
érzékelés hagyományos terének végtelenségét fölváltja egy másodfokú vagy né
ha harmadfokú végtelenség. Ugyanakkor ez a végtelen végtelenség fokozatosan
megtelik csenddel, s ez a csönd nem a hang hiánya, valami pozitív érzet váltja
ki, pozitívabb, mint a hangé. Ha zaj van, másképp nem érhet el, csak ha át
hatol ezen a csenden.

Néhányszor, míg a Miatyánkot mondom, vagy más pillanatokban, Jézus sze
mélyesen van jelen, de végtelenü! valószerűbb, megkapóbb, tisztább és szeretettel
teltebb jelenlétben, mint mikor először elragadott.

Soha nem vállalkoztam volna arra, hogy mindezt elmondjam önnek, ha nem
utaznám el. És mivel a valószínű halál többé-kevésbé biztos tudatával indulok
el, nincs jogom magamban tartani ezeket a dolgokat. Mert végre is mindebben
szó sincs rólam. Egyedül Istenről van szó. Én valóban semmi sem vagyok az
egészben. Ha föltételezhetnénk Istenben tévedéseket, azt gondolnám. mindez téve
désből zuhant rám. De talán Istennek kedve telik abban, hogy hasznosítsa a
törmeléket. a félrevetett darabokat, a selejtes tárgyakat. Végre is a szentostya
akár kissé penészes is lehet, mégis Krisztus Testévé változik a pap fölajánlása
után. Csakhogy ő nem utasíthatja vissza, ott, ahol mi magunk engedetlenek
lehetünk. Néha úgy tűnik, hogy minden általam elkövetett bűnnek halálosnak
kell lennie, ha ilyen végtelen könyörületességgel tartják számon őket. És szün
telenül vétkezem.

Azt mondtam, ön számomra valamiképpen egyszerre atya és testvér. E sza
vak azonban csak bizonyos hasonlóságot fejeznek ki. Talán csak a mélyben kap
csolódnak a szeretet, hála és csodálat érzésébe. Mert lelkem legbenső irányulá
sát, úgy vélem, Isten maga vette kezébe és őrizte kezdettől fogva.

Függetleniil ettől. az ön iránti adósságern a legnagyobb, amivel embernek
tartozhatern. Ime, pontosan, mí is ez.

Először is kapcsolatunk legelején egy ízben olyasmit mondott nekem, mely
lényem legmélyéig hatolt. Azt mondta: "Figyeljen jól, mert ha saját hibájából
szalaszt el valami nagy dolgot, nagy kárát látná."

E szavai új oldaláról vetették észre velem a szellem becsületességének föl
adatát. Addig csak a hit ellen értelmeztem. Ez szörnyűnek látszik, de nem az,
éppen ellenkezőleg. Onnan származott, hogy minden szeretetemet a hit oldalán
éreztem. Szavai ráébresztettek arra, hogy talán tudtom nélkül, megvannak ben
nem a hit tisztátalan akadályai, előítéletek, szokások. Éreztem, midőn oly sok
év alatt magamnak mondott szavaimat - "Talán mindebből semmi sem igaz"
- nem kell ezután sem elfelejtenem (még ma is ügyelek arra. hogy gyakran
mondogassarn magamban), hanem az ellenkezőjét is hozzá kellett még fűznöm

- "Talán mindez igaz" - és a kettőt váltogatnom.
S azzal, hogy ön a keresztség fölvételét mindennapos problémámmá tette,

arra bírt rá, hogy szemtől szembe, egészen közel és hosszú ideig szemléljem
figyelmem teljességével a hitet, a dogmákat és a szentségeket, melyeknek a meg
értés és a teljesítés kötelességével tartozom. Sohasem tettem volna másképp, s
ez számomra elengedhetetlen volt.

Legnagyobb jótette azonban másféle természetű volt. Szeretetének köszönhe
tem, malyhez foghatóval soha nem találkoztam, hogy barátságomat önre sugá
rózhattam. s ezzel a leghathatósabb és legtisztább ösztönző forrást fedte föl előt

tem, amellyel emberi kapcsolatokban találkozhatunk. Mert semmi sem olyan ha
tékony emberi dolgainkban, mint Isten szerotettjei iránt való barátságunk, mely
lyel föléleszt jük az Istenre vetett egyre lángelóbb tekintetet.

Semmi nem példázhatja jobban szeretetének kiterjedését, mint az, hogy oly
hosszú ideig türelmes és gyengéd volt velem. Ez tréfának tetszhet, pedig nem
az. Az is igaz, hogy önnek nem azonosak az indítékai az enyéirnmel, hogy tudni
illik gyűlöletet és megvetést érezzen saját maga iránt (amikről már írtam ön
nek egy másik alkalommal). Mégis, irántam való türeimét nem származtathatom
másból. mínt természetfölötti nagylelkűségből.

396



Nem tudok erőt venni magamon, hogy meg ne tegyem a legnagyobb csaló
dást, amit önnek okozhatok. Mert jóllehet a kérdést mind ez idáig gyakran föl
tettem magamnak, imádság közben, mise alatt vagy a mise után lelkemben ma
radt sugárzás fényében, soha, egyetlenegyszer, egyetlen pillanatig sem éreztem,
hogy Isten az Egyházban akar látni engem. És soha, semmikor sem vált bizony
talanná bennem ez az érzés. Úgy hiszem, ezek után arra következtethetek. hogy
Isten valóban nem vár rám az Egyházban. Ne sajnáljon tehát ezért.

Idáig, legalábbis, nem akart ott látni. S ha nem tévedek, akarata az, hogy
a jövőben is kívül maradjak, talán a halál percében is. Mégis, minden pilla
natban készen állok, hogy bármilyen parancsnak engedelmeskedjem. Örömmel
engedelmeskedném annak az utasításnak is, hogy menjek a pokollegaljára és
maradjak ott örökké. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy ilyen uta
sításoknak örülnék. Nincs meg bennem ez a romlottság.

A kereszténységnek minden küldetést magában kell foglalnia, kivétel nél
kül mindent, mivel egyetemes (katolikus). Következőleg az Egyháznak is. Szá
momra azonban a kereszténység ebben az elvében egyetemes, a valóságban azon
ban nem. Annyi minden reked határain kívül, amit szeretek, s amiről nem tud
nék lemondani, sok minden, amit Isten szeret, mert másképp nem léteznének.
Elmúlt századok hatalmas kiterjediségükben, a húsz legutóbbi kivételével; színes
bőrűek lakta országok; a fehérek országainak profán élete; ez országok törté
nelmében az eretnekséggel vádolt hagyományok, mint a manicheus és az albi
gens; a reneszánszból származó, a kelleténél többször alábecsült hagyomány,
mely mégsem érték nélküli.

Mivel a kereszténység csak elvileg egyetemes (katolíkus), de valóságosan
nem, részemről azt tartom méltányosnak, ha elvileg vagyok az Egyház tagja és
nem ténylegesen; nem pusztán egy időre, hanem ha kell, egész életemre. Nem
csak méltányosnak tartom; amíg Isten nem adja meg ellenkező parancsának
bizonyosságát, számomra ez kötelesség.

Azt gondolom - és úgy hiszem, ön is -, hogy az elkövetkezendő két-három
év kötelessége (olyan szigorú kötelesség, hogy elhanyagolása fölér az árulással)
hihetővé tennünk az embereknek a maradéktalanul megtestesített kereszténység
lehetőségét. A jelenlegi ismereteink szerinti történelemben soha nem létezett
korszak, melyben a lelkek olyan nagy veszélyben lettek volna, mint a miénk
ben, szinte a? egész földkerekségen. Újra föl kellene emelni az érckígyót. hogy
mindenkit megváltson, aki ráveti a szemét.

Oly szorosan kapcsolódik minden mindenbe, hogy a kereszténység csak ak
kor testesíthetné meg igazán önmagát, ha egyetemes, abban az értelemben, ahogy
az előbb meghatároztam. Hogyan áramolhatnék másképp Európa valamennyi
országának testébe, ha nem foglal magában mindent, teljesen mindent? Kivéve
a hazugságot, természetesen. De mindenben, ami létezik, legtöbbször az igaz
ságé a fölény, nem ahazugságé.

Olyan erősen és fájdalmasan serkent ez a sietős föladat, hogyelárulnám az
igazságot is, pontosabban azt az igazságot, melyet figyelek, ha elhagyhatnám azt
a pontot, ahol születésem óta veszteglek: a kereszténység és minden rajta kí
vülí metszéspontját.

Mindig ugyanezen a ponton maradtam, az Egyház kapujában, rezzenés nél
kül, mozdulatlanul. E n h ü p o m o n é (mennyivel szebb szó, mint a p a t i e n
t i a !); csak szívernet helyeztem most, örökre, remélem, az oltáron kitett Szent
ségbe.

Most már láthatja, hogy messze állnak tőlem azok a gondolatok, melyeket
H. .. jószándékúan nekem tulajdonított. Távol vagyok attól is, hogy valami féle
gyötrelmet érezzek.

Ha szomorú vagyok, ennek először is az a folytonos szomorúság az oka, amit
a sors örökre érzékenységembe vésett, amit csak a legnagyobb és a legtisztább
örömök győzhetnek le, figyelmem erőfeszítésének jutalmaként; másodszor szá
nalmas és fogyhatatlan bűneim; továbbá e kor, s az elmúlt korok minden sze
rencsétlensége.

Úgy hiszem, megérti abbeli igyekezetemet, mellyel örökösen ellentmondok
önnek; ha ugyan, pap létére mégis elfogadhatja hivatásom valódiságát, ami Egy
házba lépésemet megakadályozza.

Másként a meg nem értés válaszfala maradna közöttünk. akár a magam,
akár az ön hibájából. Ez pedig ön iránti barátságom szempontjából bánattal
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töltene el, mert csalódást okozna önnek, azoknak az erőfeszítéseinek és remé
nyeinek arányában, amelyek irántam való szeretetéből fakadnak. Es bár nem
az én hibámból történne, hálátlansággal vádolnám magam. Mert az ön iránti
adósságom, ismétlem, meghalad minden mértéket.

Szeretném fölhívni a figyeimét egyetlen tényezőre. Arra, hogy szeríntern van
egy színte áthághatatlan akadálya a kereszténység megvalósulásának. Ez az
a n a t h e m a s i t két kis szavának használata. Nem megléte, hanem haszná
lata, amivel eddig visszaéltek. íme, ez is meggátol abban, hogy belépjek az Egy
ház kapuján. Én ott vagyok amellett, ami e két kis szó miatt nem léphet be
az Egyházba, ebbe az egyetemes gyülekezőhelybe. Annál is inkább velük mara
dok, mert tulajdon értelmem is köztük van.

A kereszténység megtestesülése az egyén és a közösség kapcsolatának har
monikus megoldását foglalja magában. Harmóniát püthagoríkus értelemben: az
ellentétek igazságos egyensúlyhelyzetét. Erre a megoldásra éppen ma szomjaz
nak legjobban az emberek.

Az értelem helyzete sarokköve ennek a harmóniának, mivel az értelem sa
játosan, a legpontosabban individuális. Ez a harmónia létezik mindenütt, ahol
az értelem saját helyén maradva megkötöttségek nélkül tevékenykedik és ma
radéktalanul tesz eleget föladatának. Ez az, amit csodálatosan mutat be Szent
Tamás Krisztus lelkének minden részéről, érzékenységével kapcsolatban, a ke
reszthalál alatti fájdalmában.

Az értelem tulajdonképpeni tevékenysége teljes szabadságot kíván, mely
egyaránt tartalmazza a mindent tagadás jogát és a hatalomról való lemondást.
Ahol parancsokat osztogat, túlburjánzik az individualizmus; de ahol kedvezőt

len körűlmények között él, elnyomó közösség vagy közösségek léteznek.
Ha olyan cselekvésformákat javall, melyeket az Egyház és az Állam hely

telenít, mindkettőnek a maga eszközeivel kell megbüntetnie. Ha pusztán elmé
leti okoskodásban rekedne meg, mindkettőnek föladata, hogy alkalomadtán a
közvéleményt állítsa csatasorba, hogy minden eredményes eszközzel megakadá
lyozza egynémely spekulációnak azt a veszélyét, mellyel a gyakorlatot fenyegeti
az élet irányításában. De bármifélék legyenek is ezek az elméleti okoskodások,
az Egyháznak és az Államnak nincs joga sem ezeket elfojtani, sem szerzőikre

bármifajta anyagi vagy morális hátrányt kényszeríteni. Nevezetesen, nem von
hatják meg tőlük a szentségeket, ha élni akarnak velük. Mert bármit is mond
tak, még ha nyilvánosan tagadták is Isten létezését, talán semmiféle bűnt nem
követtek el. Ilyen esetben az Egyháznak ki kellene nyilatkoztatnia. hogy téved
nek, nem pedig olyasvalamire kényszeríteni őket, ami fölfogásuk visszavonására
hasonlít, sem pedig arra, hogy az élet Kenyerét nélkülözzék.

A közösség őrzi a dogmát; és a dogma elmélkedésünknek három szigorúan
individuális hatóerőre való irányulása : a szeretetre, a hitre és az értelemre. Eb
ből ered a kereszténységben élő egyén kínos, csaknem öröktől fogva létező ér
zése, és különösképpen az értelemé. Ez tagadhatatlan.

Krisztus, aki maga az Igazság, ha gyülekezet előtt (például egy zsinat) be
szélt volna, nem azon a hangon szólt volna hozzájuk, ahogyan szeretett barát
jának négyszemközt; és ha összevetnénk ezt a kétféle beszédet, minden való
színűség szerint ellentmondással és hazugsággal lehetne vádolni. Mert a termé
szet egyik törvénye - és ezt maga Isten is tiszteletben tartja, mert öröktől fog
va akarta - az, hogy két, egymástól különböző beszéd létezik, bárha szavaik
ugyanazok is: a közösség nyelve és az egyén nyelve. A Vigasztaló, akit Krisztus
küld nekünk, az Igazság lelke, szükségenkint más-más nyelvet használ, és ter
mészetük végzéséből nincs köztük egyezés.

Ha Isten igaz barátai - mínt amilyen érzésem szerint Eckhart mester volt
- olyan szavakat hangoztatnak. amiket titokban hallottak, a csönd közegében,
a misztíkus egyesülés alatt, és ezek ellenkeznek az Egyház tanításával. ez pusz
tán azért van, mert a köztér beszéde és a menyegzős szobáé nem azonos.

Mindenkí tudja, hogy csak két-három ember társalgása igazán bensőséges.

Ha öten vagy hatan vannak együtt, a közösség nyelve kezd dominálni. Ezért,
ha az Egyházra alkalmaznánk a "Bárhol, ahol ketten vagy hárman összegyűl

tök az én nevemben, köztetek leszek" szavait, értelmetlenséget követnénk el.
Krisztus nem kétszázat, vagy tízet, vagy ötvenet mondott. Kettőről vagy három
ról szólt. Pontosan azt mondta, hogy harmadikként van jelen a keresztény ba
rátság intimltásában, a négyszemközti meghittségben.
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Krisztus ígéreteket tett az Egyháznak, de közülük egy sem olyan kinyilatkoz
tató erejű, mint: "Az Atya titokban rejtezik". Isten szava titkos beszéd. Aki
nem hallotta ezt a nyelvet, nincs kapcsolatban az igazsággal, még ha vallja is
mindazokat a dogmákat, melyeket az Egyház tanit.

Az Egyház nélkülözhetetlen, amennyiben föladata a dogmák közösségbeli
fönntartása. Joga és kötelessége a szentségek megvonásával büntetni azt, aki ki
fejezetten ennek a föladatnak sajátos gyakorlásában támadja.

És így, bár jószerivel semmit sem tudok az esetről, egyelőre afelé hajlok,
hogy igaza volt, mikor megbüntette Luthert. De visszaél hatalma gyakorlásá
val, ha a szeretetet és az értelmet arra akarja kényszeríteni, hogy normaként
az ő nyelvét használják. A hatalomnak ez a jogtalan kinyilvánítása nem Isten
től ered. Minden közösségnek, kivétel nélkül, természetes irányultsága ez, a ha
talom bitorlására.

Krisztus misztikus Testének képe elragadó. De fontosnak vélem megjegyezni,
hogy ma erre a képre mint bukásunk legsúlyosabb bizonyítékára tekintenek.
Igazi méltóságunk nem az, hogy valamely test részei legyünk, mégha mísztí
kus is, mégha Krisztusé is; hanem az, hogy eljutva a tökéletességbe, melyre
mindannyiunknak hivatása van, többé már nem mi élünk mimagunkban, hanem
Krisztus él bennünk. Olyképpen, hogy Krisztus sértetlenül, oszthatatlan egysé
gében bizonyos értelemben mindegyikünkké válik, mint minden ostyában, ahol
teljes egészen van jelen. Az ostyák pedig nem részei az ő testének.

A misztikus Test képének e jelenlegi túlhangsúlyozása azt mutatja, hogy a
keresztények mennyire engednek a kiilső hatásoknak. Bizonyára valóságos má
mor Krisztus mísztíkus Testének tagja lenni. De ma számtalan misztikus test,
mely nem Krisztust vallja fejének, szerez tagjainak, véleményem szerint, ugyan
ilyen elragadtatást.

Jó érzés, amíg engedelmességből teszem, hogy meg vagyok fosztva attól az
örömtől, hogy Krisztus misztikus Testének része legyek. Mert, ha Isten megsegít,
tanúsitani fogom, ilyen öröm nélkül is halálunkig hűek maradhatunk Krisz
tushoz. A szociális érzelmek ma annyira hatalmukban tartják az embereket, s
oly gyorsan emelik őket a szenvedés és a halál heroikus magaslatára, hogy jobb
nak vélem, ha néhány juh aklon kívül marad, tanúsítva, hogy Krisztus sze
retete egészen mást jelent.

Ma az Egyház az egyén íratlan jogainak ügyét védi a kollektív elnyomás
ellen, a gondolkodás szabadságát a türannizmussal szemben. Ezeket az ügyeket
azonban készségesen fölkarolják azok, akik pillanatnyilag nem állnak a legerő

sebbek kőzött, Egyetlen lehetőségük ez arra, hogy egyszer talán újra a legerő

sebbekké váljanak; ez közismert dolog.
Ez a gondolat talán sérteni fogja; de tévedne. Ön nem egyenlő az Egyház

zal. Azokban a korokban, amikor az Egyház a legkegyetlenebb hatalombitorlá
sait követte el, lelkipásztorai sorában önhöz hasonlók is voltak. Az ön jóhi
szeműsége nem biztosíték, legyen bár ön szerínt egész Rendjével azonos. Nem
láthatja előre, mit hoz majd a jövő.

Ahhoz, 'hogy az Egyház jelenlegi küldetésében hatékonnyá váljék, és valóban
behatoljon. mint egy ék, a társadalom életébe, nyiltan meg kell mondania, hogy
megváltozott. vagy hogy meg akar változni. Másként ki venné komolyan. mí
közben az inkvizíció jutna az eszébe? Bocsásson meg, hogy az inkvizícióról be
szélek; ön iránti barátságom, ami önön keresztül Rendjét is illeti, olyasvalamit
idéz föl ezzel, ami nekem rendkívül fájdalmas. Mert létezett. A korlátlan ha
talmú Római Birodalom bukása után az Egyház volt az első, mely a XIII. szá
zadban az albigensek leverésével kiépítette Európában a totalitarizmus rendsze
rét. És ez a fa sok gyümölcsöt termett. És ennek a totalitarizmusnak az eszkö
zeként használták az a n a t h e m a s i t két kis szavát.

Egyébként e módszernek sikeres átszármaztatásával kovácsolódtak össze
mindazok a pártok, melyek napjainkban alapját vetették korlátlan uralmuknak.
Ezt a folyamatot különösen szemügyre vettem a történelemben.

Bizonyára az ellentmondás gőgjét olvassa majd ki soraimból; túlságosan fö
löttem áll, amiről így beszélek, és nincs jogom, hogy értetlenül menjek el mel
lette. Ez nem az én hibám. Gondolatok ötlenek föl bennem, tévedésből, s az
után, belátva tévedésüket, egészen eltávoznak. Nem tudom, honnan származnak,
sem azt, mennyit érnek, de semmiképp sincs jogom megakadályozni jelenlétüket.

399



Isten áldja. Kívánom önnek a lehető legjobbakat, kivéve a keresztet; nem
szeretem felebarátomat, mint önmagamat, önt azonban különösen kedvelem, mint
maga is észrevehette. Krisztus azonban megajándékozza szeretett barátait és va
lószínűleg mindazokat, akik szellemének sarjadékai. hogy ne lealjasodáson, tisz
tátalanságon és szorongáson át jussanak el hozzá, hanem örömben, tisztán, foly
tonos szelídségben. Ezért azt kívánhatom önnek: ha egy napon az a dicsőség

érné, hogy az Úrért haljon meg, mégha erőszakos halállal is, ez örömben, bár
miféle aggódás nélkül menjen végbe, és csakis e három boldogság (mites, mundo
corde, pacifici) illik önre.

Ez a kívánság nem pusztán az emberi barátság gyöngesége. Bármely, talá
lomra kiválasztott ember számára meglelem az okokat, melyek tanúsítják, hogy
a balszerencs.e nem felel meg neki; vagy azért, mert túl középszerűnek látom
ilyen nagy dologhoz, vagy mert épp ellenkezőleg, túl becses ahhoz, hogy meg
semmisüljön. Nem mulaszthatjuk el súlyosabban a két főparancs közül a má
sodikat. És ami az első parancsot illeti, ezt még borzalmasabb módon szegem
meg, mert valahányszor Krísztus keresztrefeszítésére gondolok, az irigység bű

nét követem el.
Fogadja, mint soha eddig, és örökre, gyermeki és gyöngéden hálás szerete

temet.
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Pluralitás

Nekem ez,
neked az,
kinek a tél,
kinek tavasz,
neked az egész,
nekem [ele kész

Neked így,
nekem úgy,
kinek a víz,
kinek a kút,
neked a szabály,
nekem az arány

Egy intrikushos

Meddő a törvény: te áthághatod
ahányszor, s amikor akarod.
Minden jóság talmi eszköz neked,
tagadd vélt és valódi érdekett

Meddő a lelked: semmit meg nem ért,
nem kiizd tulajdon emberségedért,
erszény dagad degeszre szíved helyett,
nem tart, nem vonz a jölös emlékezet

Meddő a tested is: csupa könyöle
itt is, ott is, könyök nőtt mindenütt,
jobbra meg balra. gyakran forgatod,
te 1cétszínüségben megátalkodott

Iíollzekvenciák

ki őrizheti meg mit elhagytak a mezők

ki lophatja vissza mit elhllllajt a föld
ki várhat gyermeket terméketlen öltől

ki vet pusztulásra daccal reménykedőt

ld mer szólani némák tekintete előtt

'ii'oegszemek mély csodálkozását ki látja
angyali béke himes titkával érlcezot
ki hallaná meg ha nem verdesne szá1'7lya

ki szereine többé csókok cseréje nélkül
karok sóhajok éji gótikája mit ér
mit áldazna fel az újraszült jövőből

ki nem az igétől csak a kenyértől re'inél
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