
Simone Weil:
Egy misztikus aszkéta
(II. rész)

3. Simone Weil: kihívás Weber elméletének

Simone Weil persze nem ismerhette ezeket az új gazdasági fejlemé-
nyeket és tapasztalatokat. De be nem fejezett elmélete (vagy inkább
elszórt gondolatai) radikálisan betörnek Weber elméletének arra a te-
rületére, ami a testvérietlen etika eluralkodásáról szól mind a gaz-
daság, mind a politika és a bürokrácia vonatkozásában. Van egy szi-
lárd kiindulópontja, amely lefekteti fundamentális elveit: „Létezik
egy földön túli realitás, vagyis téren és időn, az ember mentális uni-
verzumán, az emberi képességekkel felfogható birodalmon túl. Erre
a realitásra visszhangzik a lelkek mélyén folytonosan ott égő abszo-
lút jó utáni olthatatlan vágy, mely a földi világon sohasem találhat
kielégülést. (…) Ahogy a földi világ az egyedüli alapja a tényeknek,
ugyanúgy a másik realitás az egyedüli alapja a jónak. Egyedül ebből
a másik realitásból száll alá minden jó, ami csak létezhet a földön:
minden szépség, minden igazság, minden törvényesség, minden
rend, az emberi viselkedés kötelezettségeknek való mindennemű alá-
rendeltsége.”36 Ezt megállapítva adva van egész elméletének centrá-
lis kategóriája (amit egy ateista is elfogadhat).

A Begyökerezettség elején szerepel egy speciális bevezető rész, amely
további fontos tanítást fogalmaz meg: „A kötelességek fogalma meg-
előzi a jogokét, és utóbbi alá van vetve az előbbinek. Egy jog önma-
gában nem hatékony, csak egy kötelességre vonatkoztatva, amelynek
megfelel; egy jog tényleges gyakorlata nem abból az egyénből szár-
mazik, aki birtokolja, hanem más emberektől, akik magukat úgy fog-
ják fel, hogy egy bizonyos kötelesség terheli őket az ő irányában. Az
elismerés tesz egy kötelességet hatékonnyá. Egy kötelesség, amit
senki sem ismer el, teljességgel elveszti létezésének érvényességét.
Egy jog, amelyet senki sem ismer el, nem sokat ér.”37

Emlékszem, mennyire megdöbbentem e mondatokat először ol-
vasván. Eredetileg jogot hallgattam, és ott azt tanultam, hogy a
jogok párban járnak kötelességekkel, és megfordítva; ez a tanítás
kétségbevonhatatlannak látszott. És azt megtudni, hogy a köteles-
ségek megelőzik a jogokat, nos, ez szentségtörésként hatott. Továb -
bá azt olvasni, hogy „egy ember egyedül a világegyetemben sem-
milyen joggal nem rendelkezne, de lennének kötelezettségei”,38 az
első pillanatban felfoghatatlannak látszott, s csak később vált ért-
hetővé, mikor megismerkedtem a Simone Weilre jellemző gondol-
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36Simone Weil:
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kodásmóddal. Világos: aki egyedül van a világegyetemben, egyfe-
lől saját életéért felelős, másfelől pedig Istennek.

Ennek a tanításnak azonban politikai implikációi is vannak.
Simone Weil kifejti a továbbiakban, hogy „1789 emberei nem is-
merték ezt el, mert túlságosan kötődtek az emberi tervekhez, és ab-
szolút elveket akartak kodifikálni. Ezért indultak ki a jogokból.”39

Ugyanez vonatkozik az egész világ valamennyi alkotmányára, me-
lyek a hangsúlyt a jogokra helyezik a kötelességek helyett. Vajon
nem beszélünk-e sokat a kisebbségek, az ifjúság, sőt az állatok jo-
gairól? De a kérdés az: hol vannak a kötelességek?

Sok forradalmi van Simone Weil tanításaiban, kövessük ezért tovább
gondolatmenetét. A kötelességek tehát együtt járnak az emberi lények
örök sorsával, mégpedig feltétel nélkül: nincs egyetlen kötelesség alól
sem kivétel. Elméletét Simone Weil morális megfontolásokra helyezi.
Ennek gyökere Jézus Krisztus mondása: „Éheztem és ennem nem ad-
tatok” (Mt 25,42). Ebből következnek az örök kötelezettségek az em-
beri lények iránt: nem hagyni őket éhezni, ha valakinek van lehetősége
segíteni. Miként a fizikai szükségletek esetén segíteni kell a rászoru-
lónak morális kötelességünknek megfelelően, hasonlóképpen va-
gyunk a lelki szükségletekkel is. „Jóval nehezebb elismerni és felsorolni
őket, mint a fizikai szükségleteket”40 — jegyzi meg. Mielőtt felsorol-
nánk ezeket, érdemes őket azokkal a szükségletekkel összevetni, ame-
lyeket Maslow felsorolt.41 Ugyanis eltérően Maslow-tól, Simone Weil
párokba rendezi őket: „Minden szükségletre egy kötelezettség vo-
natkozik. Minden kötelezettség egy szükségletre irányul.”42 Mégpedig:
egyenlőség szemben az alá-fölérendeltséggel, engedelmesség szemben
a szabadsággal, igazság a szólásszabadsággal, magány és privát élet
szemben a társadalmi élettel, a magántulajdon szemben a köztulaj-
donnal, a büntetés szemben a megbecsüléssel, fegyelmezett részvétel
a közös értékek képviseletének feladatában szemben a személyes kez-
deményezésnek ezen belül, biztonság szemben a kockáztatással, be-
legyökerezettség többféle környezetbe szemben az univerzummal való
kontaktussal. Nincs itt tér valamennyi szükségletpárnak az elemzéséhez,
elégedjünk meg ezért csak egy-kettővel.

Egyenlőség szemben az alá-fölérendeltséggel. Az egyenlőség a köz
elismeréséből áll, hatékonyan és hitelesen kifejeződik intézmények-
ben és szokásokban, amivel minden emberi lénynek tartoznak, te-
kintet nélkül a fokozatokra.43 Ebből magyarázza el, hogy egy bizo-
nyos egyensúlynak lennie kell egyenlőség és hierarchia közt. Például,
ami az esélyegyenlőséget illeti, szükséges, hogy kiegyensúlyozott le-
gyen. „Abban a mértékben, ahogy valóban lehetséges egy földműves
fiából miniszternek lenni, ugyanúgy lehetségesnek kell lennie annak,
hogy egy miniszter gyerekéből földmíves lehessen.” De hozzáteszi:
„Utóbbi lehetőség sohasem érhet el figyelemre méltó arányokat csak
egy igen veszélyessé váló társadalmi kényszerítés mellett.”44 Miután
még ad néhány példát, arra következtet: „Az egyenlőség kiegyensú-
lyozottsága minden emberi létfeltétel elismerését jelentené, a respek-
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tusnak azon jeleivel, amelyek hozzámértek és nem üres igények.”45

Ez egy egészséges állásfoglalás ebben a fontos és napjainkban sokat
vitatott kérdésben, ami mutatja Simone Weil realitásérzékét és egy-
ben együttérzését a társadalom alsó státuszaiban lévők iránt. Ugyan-
akkor az embernek szüksége van a hierarchiára is, azaz „egy bizo-
nyos respektusra, egy bizonyos odaadásra a felsőbbségek iránt”.
Hogyan? — merül fel a kérdés. A válasz: az ember tisztelettel viselte-
tik bizonyos személyek irányában, de nem mint a hatalom birtoklói-
val szemben, nem mint individuumok iránt, hanem mint bizonyos
szimbólumok iránt, amelyeket megtestesítenek. Mert ők olyan felső
pozíciókat jelenítenek meg, amelyek embertársaik iránti kötelessége-
ket foglalnak magukban: „Az igazi alá-fölérendeltség tudatosságot
előfeltételez a felsőbbségek oldalán, akik a funkciókat megtestesítik,
és annak belátását, hogy csak ez alkotja legitim tárgyát az odaadásnak,
amit alárendeltjeik nyújtanak nekik.”46

Mint látjuk, Simone Weil felfogásában minden emberi lény ren-
delkezik a társadalomban felsőbb vagy alsóbb pozícióval, hozzá ta-
padó önbecsüléssel, amelyet megérdemel és megkövetelhet. Mindez
azonban nem zárja ki, hogy Simone Weil, mint fentebb olvastuk, ma-
gát örökös rabszolgának ne fogná fel. Ez azonban egy igazságos tár-
sadalom jellemzője. De mi is az igazságos társadalom? Ennek lénye-
ge nem a szabadsággal és autonómiával felruházott én, amint ezt
számosan vallják a társadalmi igazságosság iránti vágyódásukban.
Utóbbiak abban hisznek: „mi segíteni vélünk a szegényeken, ha nö-
veljük a gazdaságot hozzáadott anyagi javak és verseny révén, így nö-
velve a gazdagságot, és így gyakran hisszük, hogy mindenki az által
lehet morálisan jobb, ha növeljük az egyének személyes felhatalma-
zását” — értelmezi Springsted Simone Weil tanait. Utóbbi mindig is
hangsúlyozta, hogy az emberi lélek törékeny és mindig szétzúzható,
és „szerencsétlenségétől” és „emberi létfeltételitől” nem menthető meg,
ha felruházzuk őket hatalommal (empowerment), hanem csak úgy óv-
ható meg, ha önmagunkat kiüresítjük másokért. Jézus Krisztus a ke-
resztre feszítéskor tökéletes példát adott erre. Mikor kiüresítette ma-
gát a kereszten, nem hatalommal, hanem szeretetet adva, nos, ebben
kell követnünk őt. Isten implicit, hallgatólagos szeretete által — a fe-
lebarát szeretete, a világ szépségének szeretete, a vallási ceremóniák
szeretete és a barátokra meg a másokra való odafigyelés által.47

Egy másik összetartozó ellentétpár a véleménynyilvánítás szabad-
sága az igazsággal szemben. A véleményszabadságnál főként a mű-
vészettel és az újságírással foglalkozik. Nem belemenve a részletekbe,
csak egy témára összpontosítunk. Az emberi elme kifejezheti magát
bármiféle ellenőrzés, de nem minden korlát nélkül: „[R]epressziót le-
het foganatosítani nemcsak a sajtó, a rádió vagy bármi hasonló műfaj
ese tében, nem csupán a morális elvek megsértése esetén, melyet köz -
nyilvánosan felfogtak, hanem a tónus és gondolat alacsonyrendűsé-
ge, vagy rossz ízlés, vulgáris vagy romboló morális légkör ellen is. Ezt
alkalmazni lehet mindenféle véleményszabadság megsértése nélkül is.”48

45I. m. 18.

46I. m. 18.
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El lehet képzelni, mi következne, ha bármely kormányzat végrehajtaná
ezt a szabályt. De Simone Weil ennél is tovább megy, amikor az igaz-
ságot tárgyalja, ami „szentebb, mint bármely másik szükséglet”.49 Mind-
azonáltal, mindegyikünk tudja — így Simone Weil —, hogy „az újságírás
megkülönböztethetetlenné vált a szervezett hazudozástól”, és „bűn-
cselekményé vált. Ám mi lehetetlennek gondoljuk, hogy ezért meg-
büntessük.” Több példát is ad erre. Az egyik a következő. Ma ri tain azt
írta egy könyvében, hogy „az antikvitás legnagyobb gondolkodói nem
gondolhattak a rabszolgaság elítélésére”. Ezt a kijelenést bíróság elé vin-
nék, amely el fogja ítélni Mari taint, megállapítva, hogy kijelentése az
egész civilizáció elleni merénylet. „Minden napilap, folyóirat és má-
sok, minden magazin és rádió kötelezve lenne arra, hogy a közvéle-
mény tudomására hozza a bíróság ítéletét, és ha szükséges, Maritain
válaszát is.”50 Bármennyire is tanulságos e példa, kevéssé tűnik hatá-
sosnak; ha napjainkban érvényesítenénk, valószínűleg szétfeszítené nem-
csak a bírósági rendszer kapacitását, de az egész társadalmi életet is.

És most térjünk vissza Webernek az álláspontjára, amit vallott a
testvériségetika és a politika viszonyáról, mint korábban ezt láttuk.
A politika mint hivatásról szóló utolsó előadásában megengedni lát-
szik egy koincidenciát, jobban mondva egy koegzisztenciát a test -
vériségetika és a politika között. Pontosan abban a részben, ahol ki-
mutatja, hogy inkongruencia áll fenn a Hegyi Beszéden alapuló
keresztény etika és a politikai erkölcs között, amely előírja, hogy az
erőszakot meghatározott célok érdekében eszközként alkalmazni
kell. A korai keresztények tudták, hogy „a világot démonok kormá-
nyozzák, és aki politikára adja a fejét, vagyis a hatalom és erőszak
eszközét használja, az diabolikus erőkkel paktál”.51 És igazságot kell
szolgáltatni Webernek,52 akinek vallásosossága ma is vitakérdés.
Mivel elfogadja: „Az akozmikus emberszeretet és jóság nagy virtuó-
zai, akár Názáretből, akár Assisiből, akár India királyi palotáiból szár-
maztak, nem éltek az erőszakkal mint politikai eszközzel, birodal-
muk ’nem e világból való’ volt, s mégis hatottak és hatnak ebben a
világban.”53 A jelen idő („hatnak”) mutatja, hogy Weber olyan érvé-
nyességet tulajdonított ennek a megállapításnak, ami korunkra is ér-
vényes. A politika mint hivatásban van egy hely, ahol elmagyarázza,
mikor és miért érvényes a testvériségetika. Az etikának két fajtája
van: az egyik a felelősségetika, a másik a „végcélok etikája”. Az első
a politikához tartozik, a második pedig azoké, aki követik a Szentí-
rás abszolút etikáját, a Hegyi Beszéd etikáját. „Ezzel az etikával nem
lehet tréfálni… Rá érvényes, amit a tudományban a kauzalitásról
szoktak mondani: nem fiáker, melyet tetszés szerint meg lehet állí-
tani, hogy ki- és beszálljunk, amikor óhajtjuk… És erről van szó:
szentnek kell lenni minden tekintetben, legalábbis a szándékokat il-
letőn; úgy kell élni, mint Jézus, az apostolok, Szent Ferenc és a hozzá
hasonlók, és akkor ez az etika értelmessé válik, méltóságot fejez ki.”54

Ha bárki valaha is eleget tett ennek a követelménynek, az Simone
Weil volt.

49I. m. 35.

50I. m. 37.
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51Max Weber:
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52Lásd Joachim Radkau:
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Polity Press, Malden,
2009, 531–533.
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4. Miért nem lépett be Simone Weil az egyházba?

Mint ismeretes, Simone Weil visszautasította, hogy megkeresztel-
jék.55 Lelki önéletrajzában, amit levélként írt Perrin atyához, meg-
magyarázza, miért nem akar megkeresztelkedni. Perrin atya visz-
szaemlékezése szerint Simone Weil igen kétértelműen viselkedett a
megkeresztelkedés kérdésében: „Néha szembenézett a keresztelés
lehetőségével, és bármit is mondott, a kérdés mindig ott motoszkált
a fejében. Ekkoriban volt, hogy meglátogatott általam ismert két pa -
pot, hogy kifürkéssze őket arról, vajon doktrinális elvárásaik ugyan-
azok voltak-e nekik, mint az enyéim, vagy hogy a szuggesztív hatás,
amitől annyira féltette barátságunkat, nem idézte-e elő nála azt,
hogy a katolikus hitet túlságosan előnyös színben lássa. Máskor,
éppen ellenkezőleg, elvetette a megkeresztelkedés ötletét egyik vagy
másik okból… [Ha] erről a hónapjairól beszélünk, mindig észben
kell tartanunk ezt az ingadozást, másként beszélgetéseink nem lesz-
nek érthetőek. Őt a konfliktusok egész sorának hátterében kell látni,
melyek néha fájdalmasan láthatóvá váltak, de mindig látensek ma-
radtak, ami gondolkodásának és mélyebb életének egyfajta befeje-
zetlenséget kölcsönzött.”56

Ez előtt a háttér előtt kell olvasnunk vallomását: „A keresztény-
ségnek minden küldetést magában kell foglalnia, kivétel nélkül min-
dent, mivel egyetemes (katolikus). Következőleg az egyháznak is.
Számomra azonban a kereszténység ebben az elvében egyetemes, a
valóságban azonban nem. Annyi minden reked határain kívül, amit
szeretek, s amiről nem tudnék lemondani, sok minden, amit Isten
szeret, mert másképp nem léteznének. Elmúlt századok hatalmas ki-
terjedtségükben, a húsz legutóbbi kivételével; színesbőrűek lakta or-
szágok történelmében az eretnekséggel vádolt hagyományok, mint a
manicheus és albigens; a reneszánszból származó, a kelleténél több-
ször alábecsült hagyomány, mely mégsem érték nélküli. Mivel a ke-
reszténység csak elvileg egyetemes (katolikus), de valóságban nem,
részemről azt tartom méltányosnak, ha elvileg vagyok az egyház
tagja és nem ténylegesen; nem pusztán egy időre, hanem ha kell,
egész életemre. Nemcsak méltányosnak tartom; amíg Isten nem adja
meg ellenkező parancsának bizonyosságát, számomra ez kötelesség.
(…) Mindig ugyanezen a ponton maradtam, az egyház kapujában,
rezzenés nélkül, mozdulatlanul. En hüpomoné (mennyivel szebb szó,
mint a patientia!); csak szívemet helyeztem most, örökre, remélem,
az oltáron kitett Szentségbe.”57

És egy részlet egy másik levélből: „Teljességgel csatlakoztam a ke-
resztény hit misztériumaihoz, olyanféle odaadással, ami egyedül
tűnik számomra a misztériumnak megfelelőnek; ez a csatlakozás sze-
retetből van, nem követelés. Én bizonyosan Krisztushoz tartozom;
legalábbis szeretném hinni. De kívül maradtam az egyházon filozó-
fiai jellegű nehézségek miatt, melyek félek, leküzdhetetlenek. Ezek
nem érintik a misztériumokat önmagukban, de speciálisak, amelye-

55A cikk megírása (2010)
óta értesültem Szabó

Ferenc írásából (Távlatok,
85, 2009. Magyarok

Nagyasszonya, 97–106.),
hogy Simone Weilt egy
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a halálos ágyán.

Mindazonáltal osztom az
e cikkben is hivatkozott
Springsted véleményét,

melyet egy 2008-as
konferencián tartott

előadásában mondott el:
„De ha a keresztség

érvényes is, ez nem zárja
ki Simone korábbi ellenve-
téseit. Főleg a filozófiaiak

voltak erősek: azt állította,
hogy jogtalan az egyház
követelménye, ti., hogy a

dogma értelmi elfogadása
feltétele a keresztségnek.
Nincs rá ok azt gondolni,
hogy Weil feladta ezt az

ellenvetését.” Eric O.
Springsted: Simone Weil,

i. m. (idézi Szabó Ferenc).

56Jean-Marie Perrin
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Routledge, London,

2003, 36.

57Simone Weil:
Ami személyes, és ami

szent. Vigilia, Budapest,
1983, 198–199.

„Teljességgel
csatlakoztam

a keresztény hit
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ket az egyház jónak gondolta, hogy túlhaladjon rajtuk az elmúlt szá-
zadok alatt, és mindenekfelett használta ebben az összefüggésben az
anathema sit szavakat. Jóllehet az egyházon kívül, pontosabban a kü-
szöbén, ki kell mondanom azt az érzésemet, hogy egyben belül is va-
gyok. Semmi nem áll hozzám közelebb, mint belül lenni.”58

Most figyelmen kívül hagyom a két katolikus szemtanú (Perrin
atya és Gustave Thibon) hozzájárulását, aminek egy könyvet szentel-
tek: mennyiben esnek egybe vagy nem Simone Weil elméletei a kato-
likus egyház dogmáival. Nem mintha nem tanúsítanék nagy jelentő-
séget ennek a kérdésnek. Éppen ellenkezőleg: igen fontos megfontolni
Simone Weil tanait ebből a szempontból is. Mégis, csak néhány pontra
térek ki ebben a vonatkozásban, mivel nincsenek kapcsolatban a ta-
nulságokkal, melyeket a későbbiekben le akarok vonni.

Ehelyett bontsuk szét a szöveget, amelynek tanulságait le kell
vonnunk. Először is van egyfajta szinkretizmus a szövegben (Perrin
atya és Gustave Thibone szerint). Simone Weil hajlik némi szimpá-
tiára bizonyos eretnekségek iránt (mint például a katárok, akiket ha-
misan tartottak „olyan vallási társadalomnak, akik jog nélkül éltek
és dogmamentes hitet vallottak”).59 Vonzódott továbbá néhány ke-
reszténység előtti hithez (mint például az egyiptomiaké, vagy
Platóné), miközben fájó hiánya fedezhető fel írásaiban Izraelnek és
a juda iz mus nak, vagyis az Ótestamentumnak.60 Már korábban utal-
tam arra a bizonyos „Selbsthassra” zsidó származásával kapcsolat-
ban, jóllehet Jób könyvét nagyra becsülte. Mint Perrin atya hivatko-
zik arra, ami hiányzik: „[M]iért felejtette el, hogy a Mi Urunk azt
választotta, hogy egy igazi zsidó köntösét ölti magára, és zsidó mód-
jára vitatkozik, érvel és mond példabeszédeket. Ha legalább némi
tekintettel lett volna a történeti tényekre, ha elmélyítette volna saját
intuícióját univerzálissá téve azt, bizonyára sokkal meggyőzőbben
tudta volna kimutatni, hogy Krisztus a középpont, örököse és meg-
koronázása minden dolgoknak. De azzal a hamis elképzeléssel,
mely feltételezte, hogy Izraelt helyettesíteni lehet Görögországgal
vagy Egyiptommal, mint Krisztus előfutárával és hírnökével, re-
mény nélküli kalandokba sodorta magát.”61

De nemcsak ennyit tett. Rómát örökösen Izraellel együtt vádolta
háborús aspirációiért. Semmi különbséget nem látott Izrael és Róma
között: mindkettő hatalomvágyó volt. Ez az oka annak, hogy az Ószö-
vetség Istene az ő számára a bosszúvágy és az uralom Istene. S mivel
Jézus Krisztust azonosította a szeretettel, Krisztust sem tudta átve-
zetni az Ószövetségből az Újszövetségbe. Ezzel áthidalhatatlan sza-
kadékot hozott létre a Biblia két része között, megfosztván magát attól
a prófétikus inspirációtól, ami benne rejlik az Ószövetségben.

Ez volt talán legnagyobb tévedése. Hadd hivatkozzam ebben a vo-
natkozásban Paul Tillich egyik sokatmondó írására. A zsidókérdéssel
foglalkozván hajszálpontosan rögzítette az Ó- és Újszövetség közti el-
vitathatatlan egységet. Mint rámutatott: az Ószövetség prófétai szel-
leme nélkül, ami lehetővé tette a megújítását, a kereszténység kővé der-

58Jean-Marie Perrin
– Gustave Thibon: Simon

Weil: As we knew her,
i. m. 51.

Ellentmondásos
viszonya a judaizmussal

59I. m. 65.

60Henry Leroy Finch:
Simone Weil and the

Intellect of Grace.
Continuum, New York,

1999, 109.

61Jean-Marie Perrin
– Gustave Thibon: Simon

Weil: As we knew her,
i. m. 57.

Ó- és Újszövetség
kapcsolátáról
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medt volna. Érdekes gondolatvezetéssel jutott erre az eredményre. Kiin-
dulópontként veszi a Szent megtapasztalását. A Szent valami előfel-
tétel nélkülinek a megtapasztalása. De amit így megtapasztalunk, két
oldalról közelít meg minket. Egyfelől a Szent önmagában jó és igaz, de
nem belőlük van teremtve. Másfelől a Szent sohasem befejezett, ezért
szüksége van tökéletesedésre és kivitelezettségre. A két oldal között van
egy feszültség, ami a van és a kell között áll fenn. Ez a polarizáltság ösz-
szeütközik egymással, sőt konfliktusba is juthatnak. Egyik oldalon a
Szent a szakramentális pólusban rejlik, és papok képviselik, akik fo-
ganatosítják és óvják. A másik oldalon találjuk a prófétai szellemet, ami
azt igyekszik tenni, ami megfelel a létfeltételeknek, azaz a próféták kép-
viselte társadalmi igazságosságnak Azok, akik az első változatot kép-
viselik, a Térhez, akik a másodikat, az Időhöz tartoznak. Mindkét pó-
lus inherens a történelemben, és ha elválnak egymástól, veszélyeknek
teszik ki magukat. A szakramentális pólust az fenyegeti, hogy bál-
ványozóvá válik, a másik pedig l’art pour l’art mozgalom szélsősé-
gébe torkollhat. A kereszténységet fenyegette a görcsös szigorúság,
ami bálványozássá fajulhat. Ebből az állapotból csupán a prófétai pó-
lus tudja kizökkenteni. Paul Tillich szerint ez a kizökkentő erő jut ki-
fejezésre az aszkéták tevékenységében, és nem utolsósorban a refor -
mációban. Nos, ez az revitalizáló erő jön az Ószövetségből, és a zsidó
nép, mint az Idő és a Társadalmi Igazságosság népe, mindig hozzá-
járult az egyház megújulásához. Ezért Paul Tillich levonja a követ-
keztetést: „Ez az ő [a zsidóság] funkciója, hogy a próféták szellemét
ébren tartsa, szembefordulva a nemzeti csoportosulásokkal és a ke-
resztény egyházakkal, ha ez a kötés elillanni látszik a térben.”62

Ha Simone Weil nem hagyta volna magát félrevezetni a felületes
benyomásoktól, és elfogadta volna származását, meg kellett volna ta-
lálnia a zsidókban az okos szövetségest a dogma ellen és a társadalmi
igazságosságért. Ami az ő „antiszemitizmusát” illeti, elegendő egy
szakaszt idézni Gustave Thibon előszavából, amit a Nehézkedés és ke-
gyelem elé írt: „Ő például ugyanolyan ellenszenvvel viseltetett a hitleri
antiszemitizmussal szemben, mint a Messiás evilági uralmának zsidó
elképzelésével szemben. Hányszor beszélt nekem az antiszemitizmus
zsidó gyökereiről! Szerette mondogatni, hogy Hitler ugyanazon az
alapon üldözött, mint a zsidók, akiket csak azért üldözött, hogy fel-
 újítsa más név alatt saját hasznára a törzs javát, a földit, a kegyetlent
és a kirekesztőt. Irtózását a társadalmi bálványozástól természetesen
kiterjesztette a totalitárius miszticizmusra is, beleértve a marxizmust.
Még a katolikus egyház, melyet olyannyira csodált sok szempontból,
sem menekült meg mint társadalmi képződmény a bírálatától.”63

Láttuk korábban, hogy Simone Weil nem szerette az egyházat mint
társadalmi intézményt, és azonosította a Jelenések Könyvének „nagy
Fenevadjával”. Letett az egyházról, melyet a történelem első totali-
tárius uralmának tartott. Elvetette az anathema sitet. Bizonyos mérté-
kig inkább volt protestáns, mint katolikus. Mint Perrin atya írja: „sok
kálvinista és janzenista szöveget olvasott”.64 Tartsuk észben írásai-

62Paul Tillich:
Die Judenfrage:

Ein Christliches und ein
deutsches Problem. In:

Die religiöse Fundament
des moralischen Handels:

Schrifte zur Ethik und
Menschenbild.

Gesammelte Werke,
Band III, Evangelisches
Verlagswerk, Stuttgart,

1966, 160.

Irtózása a társadalmi
bálványozástól

63Gustave Thibon:
Introduction. In: Simone

Weil: Gravity and Grace.
Routledge, London

– New York, 2004, 30.

A világvallásokról

64Jean-Marie Perrin
– Gustave Thibon: Simon

Weil: As we knew her,
i. m. 63.
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nak ezt a pontját. Egy tanulság, amit ebből levonhatunk, hogy le-
gyünk türelmesebbek azokkal szemben, akikről úgy tűnik, hogy el-
távolodtak a katolikus egyház dogmáitól. Ugyanis ő úgy fogta fel a
többi vallást, mint amelyek bár nem helyettesítik tanításait, mégis in-
kább kiegészítik azt. Simone Weil azt tartotta, hogy egy személy lehet
hinduista és keresztény (mint Gandhi), zsidó és keresztény (mint
Dániel testvér [vagy Magyarországon Kiss György, aki megírta a
Megjelölve Krisztus keresztjével és Dávid csillagával című könyvét], vagy
moszlim és keresztény (Titus Burkhadt). Vannak olyanok, akik fel-
foghatók judaizált keresztényeknek és keresztény zsidóknak (Franz
Rosenzwig, Eric Gutkind) — interpretálja Weil vallásfelfogását Finch.

A magunk részéről ezzel nem tudunk egyetérteni. Bármennyire is
adoptáltak egyes kivételes személyiségek kölcsönösen egymás val-
lásából, abszolút kizártnak tartjuk, hogy egy keresztény egyben más
vallású is legyen. Másfelől viszont a buddhistákról, a hindukról, a
sintoistákról stb. elképzelhető, hogy egy másik valláshoz is csatla-
kozzanak (beleértve a kereszténységet is), mivel ezek szinkretikus
vallásként megengedők az ilyen csatlakozásokkal szemben (kivéve
persze a moszlimokat). De a keresztény számára az első parancs kö-
telező: nekünk imádni kell az egyetlen Istent, aki megtestesült Jézus
Krisztusban. Mint Paul Tillich világosan kifejti ezt a judaizmussal
kapcsolatosan: „Van egy pont, ahol a kereszténység és a zsidóság el-
távolodik egymástól, és tapasztalatom szerint nem is találkozhatnak
össze. Ez az, hogy a kereszténység hite szerint Jézus a Krisztus, és a
zsidóság kérdése pedig az, hogy bárki ’Krisztus” lehet-e, aki nem
képes a Krisztus funkcióját ellátni, azaz a valóságot forradalmasítani
és új valóságot létrehozni. Nem halt-e meg Jézus kétkedve művében
a keresztfán, teljes ellentétben azzal, amit a Krisztus jelent? Ezzel a ke-
reszténység és a zsidóság egymás közti nézeteltérés legmélyebb
pontjához érkeztünk. A kérdés az, hogy vajon eljött-e már a meg-
váltó, vagy még eljövendő? Az ellentmondás abszolútnak látszik…
[É]s mégis megmarad a fundamentális ellentét, vagyis a keresztény-
ség részéről az odaadás a Krisztus iránt, aki már eljött, és az odaadás
a zsidóság részről a Messiás iránt, aki eljövendő.”65

Ámde ugyanakkor Simone Weil szerette a kereszténységben a kö-
vetkező elemeket (ahogy egy levelében megfogalmazta): „Isten, a
katolikus hit, a szentek, az eredeti katolikus spiritualitás, a katoli-
kus liturgia, a himnuszok, az építészet, a rítusok és szertartások.”66

Ezután a szerzők korrektül felteszik a kérdést: „Mi hiányzik valójá-
ban? Individuális és kollektív bűnösségünk… és előítéletei, melye-
ket sohasem hagyott el.” Tehát így és ilyen mértékben állt ő közel a
katolicizmushoz. De nem csak ennyiben. Bármennyire is elutasította
magától a keresztséget, vonzódott az egyházhoz, mint egy univer-
zálisabb hit letéteményeséhez — legalábbis elvileg. Simone Weil
másrészt túlhajtott univerzalizmust képviselt. Őt követve nem le-
hetséges semmilyen konfliktus a régi nagy világvallások tanításai-
val, mivel azok (belefoglalva a keltákat, a druidákat, az amerikai in-

Kereszténység
és zsidóság

65Paul Tillich:
Die Judenfrage,

i. m. 169–170.

Simone Weil túlhajtott
univerzalizmusa

66Jean-Marie Perrin
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Weil: As we knew her,
i. m. 43–44.
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diánokat, az afrikai népi vallásokat stb.) harmóniában állnak, ha jól
megértjük őket, a kereszténység legbensőbb igazságával, a bibliai
prófétákkal, a görög vallással és a buddhizmussal.67

Hozzá kell tenni, hogy a II. Vatikáni zsinat, és különösen II. János
Pál pápa tevékenysége révén az egyház radikálisan megváltozott a
más vallásokhoz való viszonyában. A pápa számos enciklikában
deklarálta testvéri érzéseit nem csupán más keresztény egyházak,
hanem más monoteista vallások iránt is. Továbbá a pápa számos
alkalommal megkövette nemcsak a zsidóságot, hanem az afrikai
törzsi vallásokat is. Sajnálatos, hogy mindezekről Finch mintha nem
tudott volna, mikor könyvét írta.

5. Összegezés

Vallásszociológiájában Max Weber világos különbséget tesz kétfajta
vallási irányultság között.68 Az egyik a misztikus, aki „Isten edénye”
kíván lenni. Ez azt jelenti, hogy a misztikus meg akar szabadulni
minden evilági kötöttségtől, hogy átadja magát a kontemplációnak.
Jóllehet vannak mérsékelt irányzatai is, amikor például a misztikus
nem vonul ki a világból, hanem bent marad annak rendjében. Ami
az aszketizmust illeti, ennek is két változata van. Az egyik az akti-
vista, aki működik a világban, aki befolyásolni akarja a világot, és
arra törekszik, hogy legyőzze a teremtett világ romlottságát egy evi-
lági „elhivatottság” segítségével (ezt nevezi Weber evilági aszkézis-
nek). Szemben a misztikussal, aki el akarja érni a szent kontempla-
tív birtoklását, az aszkéta inkább „Isten eszköze” kíván lenni. Ennek
az aszketizmusnak is van egy mérsékeltebb változata, amelyik arra
korlátozza magát, hogy önmagában legyőzze a teremtett világ rom-
lottságát. A koncentrálásra fókuszál; a szilárd jóakaratú megváltási
törekvés oda emelkedhet, hogy elkerüli a világ rendjébe való bár-
milyen belekeveredést (Weber: a világtól menekülő aszkéta).

Mindezek fényében gondoljunk vissza Simone Weil életmódjára.
Úgy tűnik, el kell vetnünk mind a miszticizmusnak, mind az asz-
ketizmusnak mérsékelt változatát. Simone Weil egyáltalán nem me-
nekült ki a világból, hogy minimalizálja jelenlétét a világban. De
nem is aszkéta a puritánok módjára, akik „vak bigottságban” cse-
lekedtek. Nem, ő mind életében, mind írásaiban megtapasztalta az
„eksztázist”, de mindig mérsékelte egy különös racionalitás által, és
paradox módon egyfajta „személytelenséggel”. És, természetesen,
állíthatjuk róla azt, hogy aktív aszketikus, aki „Isten eszközeként”
jár a világban. Ő valóban alá akart szállni az alvilágba, mint Orfeusz
a szerelmeséért, de ő a fizikai világ alvilágába merült el, hogy meg-
tapasztalja magán, mit is jelent a szerencsétlenség. Tehát meg kell
állapítanunk, hogy az ő spirituális élete misztikus volt, míg a való-
ságos életében realistán, azaz aszketikusan működött. Ezért való-
ban joggal nevezhetjük őt misztikus aszkétának.

67Lásd erről Henry Leroy
Finch: Simone Weil and

the Intellect of Grace,
i. m. 29.

68Lásd Max Weber:
A protestáns etika és

a kapitalizmus szelleme.
Gondolat, Budapest,

1982, 342–344.
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Errata: Olvasóink közül töb-
 ben felhívták figyelmünket
a tanulmány első részé-
ben megjelent néhány té-
vedésre: a penicillint so ha-
sem használták a TBC
kezelésére, illetve George
Eliot neve helyesen George
Herbert. Köszönjük észre-
vételeiket! (A szerk.)
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