
Simone Weil:
Egy misztikus aszkéta
(I. rész)

1. Rövid összefoglaló életéről

Simone Weil 1909-ben született egy francia felső-középosztálybeli
zsidó családban. A család teljes mértékben asszimilálódott és szeku-
larizálódott. Ám Simone Weil sohasem kapcsolódott őseihez, éppen
ellenkezőleg. Mint életművéből kitetszik, elutasította eredeti szárma-
zását — mintha igazolni akarná Freud tanítását a „Selbsthass”-ról.1

Ebből következett, hogy elutasította a kereszténység kapcsolatát is a
judaizmussal.2 Vallási szempontból közömbösen nőtt fel, és tagadta az
istenproblémát mint megoldhatatlan kérdést. Ennek ellenére — mint
elmondja lelki önéletrajzában — öntudatlanul is keresztény volt:
„[M]int egyedül lehetségest, tettem mindig is magamévá a keresztény
magatartást. Úgy is mondhatnám, hogy ebben születtem, ez nevelt,
ebben a keresztény inspirációban maradtam meg mindvégig. Akkor,
amikor maga az Isten név nem bírt semmi jelentőséggel gondola-
taimban, a világ és az élet problémáit tekintve már keresztény felfo-
gású voltam, határozottan és szigorúan, azokkal a legspecifikusabb
fogalmakkal, melyeket ez magában foglal.”3

Figyelembe véve olyan értékeket, mint igazság, szépség, erény,
szegénység, a felebaráti szeretet mint az emberek egyenlő szeretete,
valamint az igazságosság és tisztaság, nos, mindezen értékek elfo-
gadása arra kényszerítette, hogy ő — legalábbis visszatekintve —
keresztény világnézetű volt. Ezért meg se fordult a fejében, hogy
megkeresztelkedjen. Ennek még számos más oka is volt, később
látni fogjuk, hogy melyek is voltak ezek.

Miután megszerezte diplomáját az École Normale Supé ri eure-
ben, elment egy gyárba dolgozni, hogy megtapasztalja a munká-
sok valóságos életét. Beteges volt, ezért alig tudott lépést tartani az
akkordmunka követelményeivel. Megtapasztalta, hogy a gyári
mun ka mennyire megalázó a munkásokra nézve, s hogy mennyire
nem számítanak a „patron” szemében, és önmaguk számára sem.
1935-ben elment Spanyolországba, ahol bekapcsolódott a köztár-
saságiak oldalán a polgárháborúba, és az anarchistákhoz csatlako-
zott. Itt megfigyelhette nemcsak a fasisztáknak, de saját bajtársainak
is a brutalitását, akik kivégeztek egy ártatlan papot és egy tizenöt
éves fiút. Ez a véletlenül szerzett tanulság arra késztette, hogy visz-
szamenjen Franciaországba. Mint írta Bernanosnak: „Az ember ott
találta magát egy háborúban, ami mészárlásra emlékeztetett, csak
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még több kegyetlenséggel és még kevesebb tisztelettel az ellenség
iránt.”4

A kereszténységgel élete során háromszor találkozott, három
misztikus élmény révén. Az első közvetlenül a gyári tapasztalat-
szerzés után történt. Hol tanított, hol betegszabadságon volt, amikor
is elment Portugáliába, egy szerencsétlen halászfaluba, és látott egy
tengerparti falusi körmenetet, mellyel a hívek a védőszentjüket ün-
nepelték. Így tudósít erről: „Halászok feleségei járták körül a bárká-
kat, körmenetben, templomi gyertyákat víve, és bizonyosan nagyon
régi hálaénekeket énekeltek, szívet tépő szomorúsággal. Semmi nem
adhat erről képet. Sohase hallottam ilyen szívszorító éneket, kivéve
tán a volgai hajóvontatók dalát. Itt bizonyosodtam meg hirtelen,
hogy a kereszténység voltaképp az elnyomottak vallása, és az el-
nyomottak nem tudnak nem hozzátartozni — és én közöttük.”5

A második misztikus élménye akkor történt, amikor 1937-ben As-
sisibe látogatott. Egyedül volt a román stílusú kis Santa Maria degli
Angeli kápolnában, ahol Szent Ferenc annyiszor imádkozott. És
akkor úgy érezte, hogy egy nálánál nagyobb erő „térdre kényszerí -
ti”.6 Ez volt az a „sorsesemény”,7 amikor örökre megszűnt szociális
forradalmisága. Mint egyik méltatója leírja: „Nem értékelhetjük alul
e fizikai aktus kifejező erejét… A vallás mélyen belehatolt a testébe.”8

Vagy mint másutt mi is neveztük: tett-beszéd, amikor a test tesz vagy
nem tesz valamit. A harmadik misztikus élmény Francia or szágban,
egy Solesmes nevű faluban történet vele. 1938 volt és Nagyhét. „Erős
fejfájásaim voltak, a hangok ütésszerűen sértették fülemet; és figyel-
mem mérhetetlen erőfeszítése kiszabadított szánalmas testemből,
amit otthagytam szenvedni, magába rogyva, egyedül, és így valami
tiszta és tökéletes örömöt lelhettem az ének és beszéd hallatlan szép-
ségében.”9 Összetört állapotában találkozott egy katolikus ifjúval, aki
megismertette vele az angol metafizikus költőket, köztük George
Eliotot és Szeretet című költeményét. Gyorsan megtanulta kívülről,
és amikor fejfájás gyötörte, „egyik ilyen elmondás közben maga
Krisztus ereszkedett le hozzám, s ragadott el”.10

Ezalatt az idő alatt végbement nála az a folyamat, amit a már hi-
vatkozott írásunkban „intellektuális illuminációnak” neveztünk, mint
a megtérés első stádiumát. De nála nem egy csapásra, hanem foko-
zatosan, mintegy crescendóban ment végbe, azaz az igazságba tör-
tént ismétlődő belátásokkal. De ezzel az aktussal még nincs bevé-
gezve a megtérés. Mint a nagy konvertiták (Szent Pál, Szent Ágoston,
Paul Claudel és mások) elmondják, mindig maradt bennük egy le-
küzdendő belső ellenállás, ami magában foglalta az intellektuális il-
lumináció átültetését a gyakorlatba. Ez nem szokott egyszerűen be-
következni. A második stádiumot nevezhetjük „sorseseménynek”,
amivel befejeződik a megtérés. Őt intelligenciája vezette tovább az
úton Platón elolvasásáig (akit ő kereszténynek érzett), aztán az Iliászig
és a Bhagavad Gitáig, míg végre megtérése befejeződött. Hosszú ideig
nem tudott imádkozni. Csak mikor cselédlányként dolgozott egy mé-
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lyen gondolkodó katolikus filozófusnál, Gustave Thibonnál, akkor
kezdett imádkozni, és megtanulta görög nyelven a Miatyánkot. Min-
den reggel elmondta „végtelen figyelemmel”. Olykor a versmondás
közben vagy más pillanatokban is úgy érezte: „Jézus személyesen van
jelen, de végtelenül valószerűbb, megkapóbb, tisztább és szeretettel-
jesebb jelenlétben, mint amikor először elragadott.”11

Jóllehet teljes mértékben megtért, mégsem érezte sohasem úgy,
hogy Isten meghívta volna a katolikus egyházba. Visszautasította a
keresztelést, mégpedig alább részletezendő okokból. Franciaországból
az Egyesült Államokba, New Yorkban ment, ahol gyakran látogatta a
harlemi fekete közösség templomát. Majd visszatérve Európába,
Angliában időzött. 1943-ban egészsége megromlott, ugyanis tuber-
kulózisban szenvedett, s mivel ekkor még a penicillin ismeretlen volt,
halála elkerülhetetlenül bekövetkezett. Utolsó napjaiban visszautasí-
totta, hogy többet egyen, mint amennyi a háborús fejadag volt
Franciaországban, és 1943 augusztusában halt meg, Ashfordban.

Mielőtt belefognánk annak tárgyalásába, hogy Simone Weil mi-
lyen tanulságot hagyott számunkra, hadd idézzünk felvezetésként
egy szakaszt T. S. Eliot előszavából, amelyet a Begyökerezettség angol
kiadása elé írt: „Mint politikai gondolkodó, ahogy minden másban
is, Simone Weil besorolhatatlan… Egyrészt az egyszerű emberek és
különösen az elnyomottak szenvedélyes harcosa volt — a szeren-
csétlenség és önzés elnyomottjaié, és azoké, akiket a modern társa-
dalom személytelen hatalmai nyomtak el… Másfelől magányos
volt, és individualista, mélységes viszolygással attól, amit collec -
tivité-nek nevezett — a szörnyetegtől, amit a modern totalitarianiz -
mus hozott létre… Ő nem sorolható be se a reakciósok, se a szocia-
listák közé.”12

A Begyökerezettségről Eliot egyébként igen tanulságos szavakat
mond: „Ez a könyv azon politikai prolegoménák közé tartozik, amit
politikusok ritkán olvasnak, és legtöbbjük valószínűleg nem is értené,
vagy nem tudná, miként kellene alkalmazni. Az ilyen könyvek nem szok-
ták befolyásolni koruknak mindennapi ügymenetét; olyan nőknek és férfiak-
nak, akik el vannak kötelezve egy karriernek és lehorgonyoztak a piac politi-
kai zsargonja mellett, az ilyen könyvek mindig későn jönnek.”13

Mindazonáltal meg vagyok győződve arról, hogy sokkal több
mondható el Simone Weilről, a politikai gondolkodóról. Ő egyszerre
volt társadalmi és morális forradalmár, aki mindig áthágta a szociális
korlátokat, a fennálló állapotokat, és morális bázisuk megjavítására
törekedett, azt remélve, hogy így az egész társadalom megváltozik. El-
térően olyan társadalmi forradalmároktól, mint Marx és Lenin, akik
az ellenkezőt akarták: „a múltat végképp eltörölni”, szétzúzván a régi
intézményeket, és ettől remélve az emberek megjobbulását. Simone
Weil meg volt győződve arról, hogy bár a fennálló politikai rendszer
rossz, mivel az emberi jogokra lett alapozva ahelyett, hogy az emberi
nemmel szembeni kötelezettségekre helyezte volna súlypontját, ám ezért
nem szétzúzni kell, hanem kivezetni a szerencsétlenségből.
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2. A nagy kihívás: Max Weber a testvériségetika
lehetetlenségéről

Az egész modern világ azt sugallja, hogy olyan világban élünk,
amelyben Isten egyre kevésbé van jelen. Már Max Weber felvetette a
kérdést radikális formában, amikor is azt igyekezett kimutatni, hogy
a testvériségetika élesen szemben áll a modern, formális, racionális és
piacra orientált kapitalizmussal. A „Zwischenbetrachtung”-ban (ami
A világvallások gazdasági etikája címmel jelent meg magyarul14) kidol-
gozta azt az elméletet, hogy a szublimált megváltás-vallásosság fo-
kozatosan feszült viszonyba került a racionális gazdasággal. A ra-
cionális gazdaság pénzben kifejezett árakra orientált, ami a piacon
érdekellentétben lévő szereplőkre épít. A kalkuláció nem lehetséges
csak pénzben történő elszámolással, amiből következik az érdekharc.
A pénz a legabsztraktabb és „személytelen” elem az emberi életben.
Mennél inkább kifejlődik a kapitalizmus és mennél jobban öntörvé-
nyűvé válik, annál kevésbé válik hozzáférhetővé bármilyen elkép-
zelhető testvériségetika számára. És mennél racionálisabbá, követ-
kezésképpen személytelenné válik a kapitalizmus, annál inkább ez a
helyzet. A múltban lehetséges volt etikailag szabályozni az úr–szolga
viszonyt, mivel az személyes jellegű volt. De nem lehetséges, leg-
 alábbis nem abban az értelemmel és nem olyan sikeresen szabályozni
„záloglevelek váltakozó birtoklói és a jelzálogbank számukra isme-
retlen és szintúgy váltakozó adósai között”15 a viszonyokat, „hiszen
semmilyen személyi kötelék nincs közöttük”.

Weil reagálását erre a tényállásra kétfelé oszthatjuk. Először is ő
társadalmi forradalmár is volt, amikor disszertációját írta Réflexions
sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale16 (Reflexiók a szabadság
és a társadalmi elnyomás okairól) címmel. Ez a mű, melynél — ahogy
Albert Camus írta róla — alig találni „áthatóbb és profetikusabb mun-
kát Marx óta”,17 megérdemli figyelmünket, mivel Marx erős kritiká-
jába torkollik, de ugyanakkor elismeri Marx érdemeit is. Weil először
is elismeri „Marx nagy eszméjét” abban a felfedezésében, hogy bár-
milyen változás a társadalomban vagy a természetben nem mehet
végbe anyagi változás nélkül. Igaz ugyanis, hogy az emberek maguk
csinálják történelmüket, de „meghatározott feltételek között”. Nem
kétséges, hogy Weil méltányolja Marx érdemeit: „Marx igaz és nagy
eszméje az volt, hogy az emberi társadalomban és természetben egy-
aránt semmi nem történik másként, mint anyagi változásokon ke-
resztül… A vágy semmi; meg kell ismerkednünk az anyagi életfelté-
telekkel, amelyek meghatározzák a cselekvés lehetőségeit; és ezek a
feltételek olyan módon vannak meghatározva, hogy az embernek en-
gedelmeskednie kell az anyagi szükségleteknek, amikor szükségle-
teiket kielégítik, más szavakkal: a termelési módnak.”18 Továbbá:
„Marx erőteljesen bizonyí totta — aminek messzemenő hatásaival
elemzéseiben ő maga nem volt tisztában —, hogy a jelenlegi termelési
rendszer, nevezetesen a nagyipar a munkást puszta fogaskerékké re-
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dukálja a gyárban, és puszta eszközzé fokozza le az alkalmazók ke-
zében; és reménytelen azt bizonygatni, hogy a technikai haladás a ter-
melékenység fokozatos és folytatólagos csökkentése révén ezt mér-
sékelni fogja addig a pontig, hogy végképp eltűnik az, ami az emberre
nehezedik a természetben és társadalomban.”19 Marx tehát jól látja a
kapitalista termelési mód anyagi következményeit. Weil, mikor in-
terpretál, mindig a szenvedő emberre helyezi a hangsúlyt.

Ugyanakkor Marx szemére hányja, hogy figyelmen kívül hagyott
fontos tényeket. Így például nem vette észre, hogy miközben bebi-
zonyítja, hogy a kizsákmányolás nem az egyes tőkés érdeke, hanem
a más gyártulajdonosokkal folytatott konkurenciaharc eredménye,
nem veszi észre, hogy ennek okai nem a kapitalista termelési mód-
ban keresendők, hanem a nagyüzemben. Tehát tekintet nélkül a tu-
lajdonosokra (legyen az magán- vagy állami tulajdon, vagy munká-
sok gyári szövetkezetéé) a struktúra ugyanaz marad, mivel mindig
kell lenni irányítóknak és engedelmeskedőknek. Továbbá Marx azt
hitte, hogy ha egyszer a proletárforradalom győz, a hatalmi harc
megszűnik. Azonban ezzel ellentétben — így Simone Weil — a tör-
ténelem megmutatta, hogy a forradalom nem győzött mindenütt
egy időben, és ez a tény önmagában harchoz vezet a különböző or-
szágok (Oroszország és többiek) munkásai között.

Nézetem szerint Weil itt anticipálta később megtalált terminu-
sát, a „nehézkedést”.20 Ez a terminus azt foglalja magában, hogy „a
dolgok a nehézkedés törvényével összhangban történnek”. Már itt
csírájában megtalálható volt tanítása a két világról, ahogy a Nehéz-
kedés és kegyelemben később megírta: „A lélek minden természetes
indulatát az anyagi nehézkedéshez hasonló törvények irányítják.
A kegyelem az egyedüli kivétel. Mindig arra kell felkészülni, hogy
a dolgok a nehézkedésnek megfelelően történnek, hacsak nem lép
közbe a természetfölötti… Azt, hogy mit várunk másoktól, leg-
többnyire a bennünk lévő nehézkedés következményei határozzák
meg, azt, hogy végül is mit kapunk, a bennük ható nehézkedés…
Lear a nehézkedés tragédiája. Mindaz, amit alantasságnak hívunk,
a nehézkedés ténye. Erre egyébként maga az ’alantas’ szó rávilá-
gít.”21 Ez a szövegrész világosan megmutatja, hogy Simone Weil
mindig elfogadta a valóságos, földi világot a nehézkedés által uralt-
nak, és azt is, hogy miért csodálta Marx „nagy eszméjét”, azaz azt,
hogy az embernek ismernie kell „az anyagi létfeltételeket, amelyek
meghatározzák cselekvésünk lehetőségeit”.22

Ebben az összefüggésben még érdekesebb az, hogy milyen közel
hozza egymáshoz a két világot, amelyek így nincsenek elszakítva
egymástól. Az engedelmességnek ugyanis két fajtáját különbözteti
meg: „Engedelmeskedhetünk a nehézkedésnek vagy a dolgok kap-
csolatrendszerének. Az első esetben azt tesszük, amire az ürességek
betöltésére irányuló képzelet ösztönöz. Ennek igazolására — gyakran
egészen meggyőzően — hivatkozhatunk sok mindenre, még a jóra is,
az Istenre is. Ha elcsitítjuk ennek a képzeletnek munkálkodását, és fi-

19I. m. 53–54.
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gyelmünket a dolgok kapcsolatrendszerére összpontosítjuk, fölrém-
lik előttünk egy szükségszerűség, aminek nem tudunk nem enge-
delmeskedni… Föltéve, hogy arról az engedelmességről beszélünk,
amely valamilyen szükségszerűség előtt hajlik meg, nem pedig va-
lamely kényszer előtt (rettentő üresség a rabszolgákban).”23

Itt fellelhető Simone Weil tanításban egy bizonyos manicheiz mus,
amikor a világot kétfelé osztja, amelyek permanens harcban állnak
egymással. Egy fontos különbséggel: Mani eredeti tanítása szerint a
Végső Jó, azaz a Kegyelem el volt választva a 365 eon világától, és
csak némely hírnök jött le a messzi örök Fény birodalmából, hogy
emlékeztessen bennünket végső otthonunkra (mint Jézus, Buddha,
Zoroaszter, Mani), Simone Weil viszont egy paradoxont állít fel:
bármennyire is visszalépett Isten, hogy hagyja a világot lenni (ez a
kabbala hatása rá), mégis ez által a távolsága tökéletes kifejeződése
szeretetének. Mint Finch elmagyarázza: „A nyers erő értelmetlen,
vak szükségszerűsége, ami Isten végtelen távolléte az anyagi világ-
ban, együtt jár a szerencsétlenséggel. Utóbbi rosszabb, mint a folya-
matos szenvedés, mert szociális megaláztatással párosuló perma-
nens csonkulás, ami Isten végtelen távolsága az emberi világban.
Csak akkor kap értelmet együtt ez a kettő, a szükségszerűség és a sze-
rencsétlenség , ha egyáltalán Istenről szólva van valamilyen értelem.
Hogy ez egyáltalán megtörténhetik, csak hittel lehet megtapasztalni.
A szerencsétlen agonizáló felkiáltására: Miért? Miért történik ez
velem? Miért hagytál el engem? — a felkiáltás, ami a megtört Krisz-
tusból előtört — nincs válasz. De Weil azt mondja, hogy ha a szeren -
csétlen továbbra is Isten felé irányul, valami még csodálatosabb tör-
ténik, mint amit a világ teremtése feltárt.”24

Láttuk idáig, miként anticipálta az ifjú Weil a későbbit. Azonban
menjünk vissza Weberhez, aki elmagyarázza nekünk A világvallások
gazdasági etikájában, hogy nem csupán a formális, racionális, sze-
mély telen gazdaság kerül élesen ellenétbe a testvériségetikával,
hanem az általában is más szférákkal, mint a politika, esztétika, ero-
tika, intellektus is ellentétbe jut. „Az ember különböző, vallási és
világi javakat birtokló szférákhoz való viszonyulásának racionali-
zálása és tudatos átszellemítése ekkor ugyanis arra kényszerített,
hogy az egyedi szférák belső öntörvényűsége belső következményeivel
egyetemben tudatosodjék, s ezáltal kialakuljanak e szférák között
azok a feszültségek, melyek a külvilághoz való viszony őseredeti el-
fogulatlansága számára rejtve maradtak.”25

Ez érvényes a prófétai megváltás-vallásosságra (azaz minden val-
lásra, amely megszabadulást ígér híveinek), de nem érvényes az
olyan prófétai példázat-vallásokra, mint a buddhizmus és hinduiz-
mus. Ugyanis ezek a vallások nem követelnek kötelező hivatásetikát
a megváltásra, hanem opcionálisak maradnak. Aki akarja, követi
őket, aki nem akarja, nem. Volt azonban két módja e nehézség kike-
rülésének (az aszketikus szerzeteseken kívül, akik radikálisan elve-
tették a racionális gazdaságot). Az egyik volt a puritán protestáns

23Simone Weil:
Jegyzetfüzet,

i. m. 35–36.

Teremtés,
szükségszerűség,
szerencsétlenség

24Henry Leroy Finch:
Simone Weil and the

Intellect of Grace,
i. m. 14.

Weber: A világvallások
gazdasági etikája

25Max Weber:
A protestáns etika és

a kapitalizmus szelleme,
i. m. 346.

Protestáns etika
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etika mint a tökéletességre törekvés etikája, amely lemondott az
univerzális szeretetről, és minden emberek közti viszonyt dologi
természetűnek fogott fel, de ugyanakkor úgy is, mint Isten kifür-
készhetetlen akaratát. Nem kétséges, a kálvinizmus is értékvesz-
tettnek fogadta el a világot mint tiszta „eldologiasítását” a gazda-
sági szférának. Következésképen a kálvinizmus feladta a különös
üdvözítő kegyelem tanát, ami így támasz nélkül maradt. Ellentét-
ben ezzel a „testvérietlen” etikával, a másik megoldás egy extrém
testvériséget fogadott el, ami nem vonta kétségbe, hogy a világnak
van értelme, de lelkét odaadta bárki „javára”, akinek szüksége volt
rá. A lélek emez előfeltétel nélküli önátadását nevezte Baudelaire
„szent prostitúciónak”.26

Simone Weil egyiket sem követte. De előbb térjünk vissza Weber
gondolatmenetéhez. Miután kimutatta, hogy a piac „az emberre te-
kintet nélkül” működik, azaz az üzletmenetet az előrekalkulálható-
ság szabályozza, azt is igyekezett igazolni, hogy hasonló érvényesül
a bürokráciával kapcsolatban is: „A modern kultúra sajátszerűsége,
legfőképpen azonban műszaki-gazdasági alépítményének saját-
szerűsége éppen az eredménynek ezt a kiszámíthatóságát követeli
meg. A teljesen kifejlődött bürokráciára meghatározott értelemben
egyúttal a ’sine ira et studio’ elve is rányomja bélyegét. Sajátszerű-
ségét, amely a kapitalizmusnak éppen kapóra jött, annál tökélete-
sebben bontakoztatja ki, minél inkább ’elembertelenedik’, ami itt
azt jelenti, hogy minél teljesebben érvényesül különleges tulajdon-
sága, amelyet erényeként magasztalnak, azaz minél inkább kikap-
csolja a szeretetet, gyűlöletet és minden tisztán személyes jellegű,
egyáltalán, mindennemű irracionális, nem kalkulálható érzelmi ele-
met a hivatalos ügyek elintézéséből.”27

Azaz mindkettő „személytelen” módon működik. A harmadik
szféra, ami szembeszegül a testvériségetikával, a politika és állam,
minthogy mindkettő a legitim erőszak bázisán nyugszik. Belépni a
politikába — Weber szerint — azt jelenti, hogy szövetséget kötünk
„az erőszak démonikus hatalmával”.28 Az államhatalomért vívott
harc, éppen legkifejlettebb formájában, azaz a háborús harcban, ami
létrehozza a harcosok testvériségegységét, és ami megadja nekik a
saját halál dicsőségét, mindez éles ellentétben áll a tesvériségetikával.
Ez alól vagy csak radikális pacifizmusba lehet menekülni, vagy el kell
fogadni a Hegyi Beszéd etikáját („ne állj ellen a gonosznak”), vagy a
kálvinista világmegvetésbe, vagyis a hivatásetikába, amikor is enge-
delmeskedni kell Isten parancsának saját eszközeivel, tehát erőszak-
kal is. De utóbbi nem fogható fel kat’exogén etikának.

Nem folytatjuk tovább Max Weber elemzését a művészetről, az ero-
tikus szerelemről és az intellektualitásról (tudomány és filozófia),29

amelyek lényegüknél fogva vallásellenesek (legalábbis ahogy Weber
leírja). Elegendő idézni a végső konklúziót: „S egy racionálisan hiva-
tásként végzett munkává szervezett kultúra közepette — a gazdasági
gondoktól mentesített rétegen kívül — magára az akozmikus testvé-

26I. m. 352.

A piac és a bürokrácia
„személytelensége”

27Max Weber:
Gazdaság és társadalom.

Közgazdasági és Jogi
Kiadó, Budapest

1967, 275.

Politika és állam

28Max Weber:
A tudomány és politika
mint hivatás. Kossuth,
Budapest, 1995, 129.

29Vö. Jürgen Habermas:
Theorie des

kommunikativen
Handelns. Suhrkamp,

Frankfurt am Main, 1981,
I. 205, II. 449–485.
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riség ápolására alig marad hely; a racionális kultúra technikai és tár-
sadalmi feltételei között, úgy tűnik, tisztán külsőleg is sikertelenségre
van ítélve Buddha, Jézus Krisztus vagy Szent Ferenc életét követni.”30

Igen valószínű, hogy Max Webernek igaza volt a modern kapitalista
kultúra vallásellenes elemeivel kapcsolatban, de ez csak részben ér-
vényes az általa tanulmányozott gazdaság vonatkozásában is. Mert
abban a korszakban, melyet Weber tanulmányozott, voltak hallgató-
lagos előfeltevések, amelyeknek ő sem volt tudatában, éppen mivel ezek
természetesek voltak abban a kapitalista korszakban. Számunkra, akik
megtapasztaltuk mind a két totalitarizmust, a tervgazdaságot31 és a
kapitalizmusba való átmenetet Kelet-Európában,32 világos, hogy nin-
csen tiszta piacgazdaság számos ok miatt.33 Ugyanis a kapitalizmus el-
sőrendű feltétele, hogy a bizalom uralkodjék az üzleti szférában, mi-
velhogy az üzletfeleknek bizalmukat kell adniuk egymásnak, mikor
ügyletet kötnek, mert bizalom nélkül csak „színlelt kapitalizmus”
létezik.34 Továbbá Európában a sztoikusoktól napjainkig érvényben volt
az a természetjogi teóriákból származott törvény, hogy „Pacta sunt
servanda!” — amit Weber természetesnek vett, de mára kiderült, hogy
nem az. Vannak továbbá „externális tényezők” (mint a közgazdá szok
nevezik), amelyek fontos szerepet játszanak az ökonómiában. Vannak
szenvedélyek is, amelyek ugyancsak szerepet játszanak, amikor valaki
ügyletkötésbe fog. Sőt, kisvállalkozókat sem csupán a nyers profitér-
dek vezérel, hanem inkább a kölcsönös segítség. Következőleg vannak
hallgatólagos, morális parancsok és externális hatások, amelyeken
megint csak hallgatólagosan nyugszik az egész gazdaság. Csak néhány
elemét soroljuk fel ennek, hogy bizonyítsuk: a formális, racionális gaz-
daság nem működik tiszta ideáltipikus alakjában (ahogy azt Walras vagy
Weber leírta). Nem a „láthatatlan kéz” működik, hanem száz más
tényező, mint például az országok közt fennálló, divergáló érdekek a
multinacionális vállalatoknál, amelyek hazudoznak és eltitkolják üz-
leti könyveiket, miként az az Egyesült Államok bankjainál (Lehmann
Brother Bankház) történt, vagy mint Oroszországban, ahol nagy maf-
 fiózók olcsó áron megvették a korábbi állami (főként olajipari) vál-
lalatokat, és mérhetetlenül meggazdagodtak. Így szemlélve mind a vi-
lágpiacot, mind a korábbi szocialista országok tapasztalatait, meg kell
állapítanunk, hogy az egész kapitalizmus olyan hallgatólagos mo-
rális bázison nyugszik, amit Max Weber nem ismerhetett fel, de mi
már megtanultuk, hogy ezek az előfeltételek miként váltak explicitté;
ezek figyelembe vétele nélkül a kapitalizmus működése megma-
gyarázhatatlanná válik. Így nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a ka-
pitalizmus csak elviekben működik a „láthatatlan kéz” elmélete sze-
rint, a valóságban azonban a gazdaság integrációját nem ez végzi el.

Ezt bizonyítja tehát a valóság. De vannak itt elő nem sorolt el-
méletek is, amelyek a neoliberális gazdasági elmélet összeomlásá-
ról szólnak, és a gazdasági elmélet „új axiomatizációját” sürgetik.35

(A tanulmány befejező részét következő számunkban közöljük.)

30Max Weber:
A protestáns etika és

a kapitalizmus szelleme,
i. m. 385.

31Vö. Michael Polanyi:
The Logic of Liberty:

Reflections and
Rejoinders. The

University of Chicago
Press, Chicago, 1980.

32Vö. Vajda Mihály:
A történelem vége?

Közép-Európa – 1989.
Századvég, Budapest,

1992.

33Vö. François Perroux:
Économie et société.

Contrainte – Échange –
Don. Presses

Universitaires de France,
Paris, 1960; Kornai

János: Anti-Equilibrium.
Közgazdasági és Jogi

Könyvkiadó, Budapest,
1971, János Kornai:

Théorie des systèmes
économiques et théorie
générale de l’équilibre.

Académie des Sciences
de Hongrie, Institut des
Sciences économiques,

Etudes 5, Budapest, 1975.

34Leopold Lajos: Elmélet
nélkül. Gazdaságpolitikai
tanulmányok. Budapest,

1917.

35Vö. François Perroux:
Économie et société,

i. m.; János Kornai:
Théorie des systèmes

économiques et théorie
générale de l’équilibre, i. m.
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