ESZMÉK ÉS TÉNYEK

lrja Mihelics Vid

A hit és a hitetlenség problémájárajz, hacsak annyiban nem, hogy eznak valószerűbb megítélése okából
úttal megjelöli az események időpont
fogla1koztam nemrégiben. üdile Arnold
ját is. S megtaláljuk csírájukban és
önvallomásos tanulmányával. Azokról
személyes
élményekhez kapcsoltan
a felismerésekről és le1ki élményeiről
azokat a tételeket is, amelyekre a bölszámolt be ebben az írónő, amelyek
cselkedő könyvek épültek, mint a
őt a katolikus egyházba visszavezették.
"Kétértelműség
erkölcstana" és a
Most az érem másik oldalát is szeret"Második nem". Az Emlékek így csak
ném megmutatni Simone de Beauvoir
élesebben emelik ki a többi mű nagyútjával, amely az előbbinek fordítottja
fokú alanyíságát, mert igazolják, hogy
lett. Két meggondolás késztet erre. Az
egész fejezeteikihez, például a "Mandaegyik az, hogy gyakran hangzik el a
rinok" elejéhez. az eleven tapasztalás
vád, míntha mi, katolikusok míndíg
szolgáltatca az anyagót. "Hatalmas recsak asikereinkről beszélnénk. de elgénybe fogtam - írja erről. A hősnő
hallgatjuk azt, ami ilyen vagy olyan
keresztülrnent összes élményeimen.
szempontból kedvezőtlen reánk. A máRáébredt az igazi életre, összeütközéssik, hogy Simone de Beauvoir minbe került környezetével, azután végigdenképpen kimagasló alakja a mai
ízlelte keservesen a szokásosat: csefrancia irodalomnak s ezzel a könylekvést, szerelrnet, tudást. Soha sem
vével is nagy feltűnést keltett mindeismertem meg e történet végét, mert
nütt.
.
hiányzott hozzá az idő, s a feleúton
elszakadtam tőle." A folytatást azon"Mémoires d'une [eune fille rangée"
ban mégis ismerjük - állapítja meg
- ez a címe Simone de Beauvoir legTilliette - magának az írónőnek éleújaob könyvének, Magyarul nem könytéből, mert Simone de Beauvoir híven
nyű visszaadni. "Egy fiatal leány emkitartott fiatalkori elképzelései mellékei", de rnilyen fiatal leányé ? A
lett.
"rangée" jelző azt jelenti ugyan, hogy
Abban természetesen egyet kell ér"rendes", de megvan az az értelme is,
tenünk Tilliette-tel, hogy bármilyen
hogy "akit rendbe kívántak szedni". S
őszintén törekszik Simone de Beauvoir
hogy a jelen esetben alighanem az
a teljes őszinteségre, az ő visszaemléutóbbi a helyes,. erre kell következkezései sem igényelhetik az abszolut
tetnem abból, hogy Xavier Tilliette,
hitelességet. Kézenfekvő ugyanis, hogy
aki az Etudes-ben taglalja a könyvet,
ami a multamait illeti, nem állhatok
"iróniával árnyaltnak" mondja a cíelő "magában való" igazsággal, mert a
met. Ez az irónia szerinte "talán keletünt gyermekség eseményeit már anserű is", aminek hátterében nyilván
nak a felnőttnek szemével nézem, akiaz húzódik meg, hogy Simone de
vé lettem. Simone de Beauvoir sem teBeauvoír egész fejlődése az eredeti
hetett mást, mint visszatekintően szerkörnyezet és a kapott vagy inkább elkésztette meg a multj át. S az még a
viselt nevelés ellenére folyt, míkor is
kisebb baj - jegyzi meg Tilliette - ,
rníndíg merev szembefordulása "tüzes
hogy ez az újjáteremtés egy koraparázsként hullatta fejére a tiltakozáérett regényírót vetít a kissé elcsodálsokat és méltatlankodásokat". Simone
kozó olvasó elé. Nagyobb baj, rogy Side Beauvoír, mint tudjuk, abba a franmone de Beauvoir a mai eszének macia burzsoázíába született bele, amelygyarázatait viszi bele az akkori dolnek azóta ellensége lett, ebből a
gomba. Azzal pedig, hogy a környezekönyvéből azonban az is kiviláglik,
tébe tartozó személyeket nem egyszer
hogy felfogása és magatartása már
"vérszopóknak" tünteti fel, súlyos bíegészen zsenge korában sem egyezett
rálatot is vonhat magára.
azzal, amit általában elvártak társadalmi osztályának leányaitól. Mcstaní
Mindazonáltal a könyv irodalmi érműve tehát, amelyben "tapasztalatait
tékét "páratlannak" mond[a Tilliette.
Simone de Beauvoir uj ból bebizonyíkívánja közölni" és "mindent meg akar
mondani", összhangban marad az előb
totta, hogy az élet bámulatos regénybiekkel, Vallomás és regény, elbeszéanyag. Akár az otthoni vagy iskolai
lés és elmélkedés szövődík össze benkörnyezetéről számol be, a falusi vane. Nem különbözik észrevehetőbben kációkról, serdülő korának álmodozásairól vagy mohó olvasásáról, akár
a "Meghívott"-tól és a ,;Mandarinok"tól, ahol tekintélyes rész az önéletszarkasztikus portréit festi meg csak
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úgy kapásból, vagy kedélyének viha-

ros 'hullámzásait elemzi, mindig lenyügözí figyelmünket. Elsőrangú a
könyv történeti és anekdotikus érdekessége is, kiváltkép az utolsó fejezetekben, amelyek a Quartier Latin
meghitt keretében zajló diákéletet elevenítik rel. Elvégre ahhoz a ragyogó
egyetemi évjárathoz tartozott, amelynek Sartre, Merleau-Ponty,· Nizan,
Aran, HypP9lite és Gandillac voltak a
csillagat. S ha több társát költött névvel szerepelteti, ez csak fűti kiváncsiságunkat. "Végül Sartre jött" - hangzík a zárófejezet címe, Sartre jött, az
egzisztencialista író és bölcselő, akinek Simone de Beauvoir a felesége
lett.
Ami Tillieite szer-int rendkívül megkapja az embert, annak a 30-40 éIVnyi távolságnak a feloldódása, amelyből a szerző a multját szemléli. Az
egykori kislány épp úgy magyarázat
a mai asszonyra, mint a mai asszony
az egykori kíslányra, Simone de
Beauvoír nem tagadja meg a renitens, mínden fegyelem ellen lázadó,
minden tekintély ellen berzenkedő
gyermeket. Osztja a duzzogását, megtorlási vágyat, szenvedí a sebeit, makacsul fenntartja ítéleteit. Abban a
tükörben - mondia Tilliette - , amelyet szondaként bocsát emlékezései
mélyére, az akkori és a mai arc között a hasonlóság a szembetűnő, nem
az eltérés. Az évek pergésével egyre
hevesebb a környezet, a konvenciók, a
.fabuk" visszautasítása, egyre hajthatatlanabb a gőg és a büszkeség. A kép
azonban, amely kirajzolódik előttünk,
mégsem egy zabolátlan és hálátlan
teremtése. Simone de Beauvoir fáradhatatlanul szorgalmas, ismereteket
szerezni, tudni és élni - ez mínden
kívánsága, s nem is annyira dulni és
rombolni akar, mint inkább elszakadni és kilépni szeretne, Fiatalsága minden duzzadó erejével valami elérihetetlen abszoluturnot kerget. Maga
vallja "extremistámJ:k" magát: "min;:dent vagy semmit akartam" - bizonyosságok, becsvágyak, szerelrnek terén. S van valami szívfájdító a szélsőségeknek ebben a kizárólagosságában és szenvedélyében - írja T ill iette: ,.Mint egyszerre észlény és érzelmi lény, de átmenet nélkül, rnohó
tartózkodás és álmodozó korlátok nélkül, Simone de Beauvoir igen korán
érzéketlennek bizonyult az értékek
egy egész csoportja iránt, amelyet kör-

nyezete eltorzítva kínált neki. Avagy
talán azt kell mondanunk, hogy egyébként is képtelen lett volna felismerni
ezeket?" Tény míndenesetre, hogy a
könyv legállhatatosabban visszatérő
témája Simone de Beauvoir magatartása gyermekkorának Istenével szemben, az elveszítése a benne való hitnek. Erre összpontosul az alapvető lázadás is. Voltaképpen Isten problémája fűzi egységbe az ernlókeket és
ad patetikus hangsúlyt is nekik.
Figyelemreméltónak
találhatjuk,
hogy értelmi motívumoknak csupán
másodlagos szerepük volt abban, hogy
Simone de Beauvohr búcsút vett a kereszténységtől. A kocka jóval a serdülő kor megszekott válsága előtt eldőlt. Amikor Simone de Beauvoir elolvasta Kant kr itikáját, ez már csak
megerősítette hitetlenségében, amely
akkorra már, úgymond, "sziklánál szílárdabb" volt. Az igazság az - állapítja meg Tilliette - , hogy Isten korai elvesztése egybeesett nála az integrális forradalommal, amelyre a felnőttek képmutató és megalkuvó magatartása ösztönözte. A vallást, ezt az
akkori hagyományos és meglehetösen
szűk vallást, ama míndenség szer-ves
tartozékának látta, amelytől annyira
borzadt, s minthogy nemcsak lenézte,
de vissza is utasította a nevelési rendszert, amelyben részesítettek, Istenben
való hite úgyszólván magától omlott
össze. Lázadása mindent elvetett, rníndent elsöpört. Egy ideig még gondolt
Istenre, de csak úgy, mintérzékel1hetetlen fantómra, egy merőben érzelmi
imádás jóleső tárgyára. Lelkiismerete
azonban, amint "mereszebbé" vált,
egyre kevésbé vállalta a képmutatást,
amelyért másokat annyira megrótt.
s végülis egy szép napon a "végleges
likvidálás" mellett határozott. Alapjában köznapi. sőt gyakori folyamat szögezi le Tilliette. Itt azonban egy
kivételes értelemről van szó, aki minden lépését igazolni iparkodott. Fel
kell tehát tételeznünk. hogya döntő
pillanatban valóban nem talált rá arra a támaszpont ra, amely sodródását
akadályozta volna. Mi, hívők, gondolhatjuk persze azt is, hogy talán éppen
a gyóntatószékben juthatott volna hozzá, amelynek elkerüléseről oly hoszszasan ír.
Alltthatjuk-e vajon, amit Mauriac
ír a "Bloc-Notes"-jáhan, hogy Simone
de Beauvoír kifejezetten akart nem
hinni, hogy atheizmusa a túlfeszített
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gőg következménye lenne ? kérdi
Tilliette. Szerinte a dolog egyszerűbb
is,
bonyolultabb
is.
Nyílvánvaló
ugyanis: ahhoz, hogy Simone de
Beauvoir felihaszrnálhassa értelmét a
a megrendült hit védelmére, szükséges
lett volna, hogy ez a hit még valóban
létezzék. Az igazság itt nagyon úgy
fest, hogy Simone de Beauvoír nem
törődött jobban a hit lerombolásával
sem, mínt a megőrzésével. Legalább is
ezt a benyomást kelti bennünk a
könyv. Nincs okunk kéte1lkedrrli Simone de Beauvoír őszinteségében, amikor kijelenti, hogy mihelyt egyszer
eljutott a hitetlenséghez, nem is ingott meg benne többé. "Egyik éjszaka
- írja Simone de Beauvoir - felszólitottam Istent, hogy nyílvánítsa meg
magát, ha létezik. Néma maradt s attól kezdve éln sem beszéltem soha hozzá. Alapjábarn nagyon meg voltam elégedve, hogy nem létezik."
Mi más ez a mi szemünkben. mint
merev elzárkózás .mindattól, amihez
az értelem és az érzelem közvétlenül
nem férkőzhetík hozzá? Akkor is
meglepő azonban mutat rá Tilliette -, külörnösen nőnél, az a logikai
hajthatatlanság, amely egy negatív
érvet nyílvánvalóságnak fogad el Isten nem-létezése mellett. Simone de
Beauvoir eleitt Istent, mínt aki "nem
nyom semmit a latban" s aki nélkül
nagyon jól meglehetünk s valóiáoan
meg is vagyunk. Hallva ezt a magyarázatot - folytatja Tilliette -, nem
sok értelme lenne annak, ha a mi
szempontunkból a családot és a nevelőket hibáztatnók, még ha közvetve
meg is van a felelősségük. Adlráma
végeredményben Simone de Beauvoir
bensejében zajlott le. Ura1kodóan
,.evilági érzülete", az az írói hivatás,
amelyet maga elé tűzött, s mínt Tilliette még hozzáteszi: a fölényesség és
szélsőséges szenvedélyesség,
a szív
igazí értékeinek foltos látása - mindez égvbeforrott nála az Isten elleni

szövetséggé.

Emellett azért fájlalhatj uk, hogy
Simone de Beauvoír jóideig csupa kő
zépszerű katolikussal találkozott, akiknek magatartása sok tekintetben rácáfolt hangoztatott elveikre. Csak
utóbb, Robert Garríc és az általa 'alapított "szociális csapatok" körében,
majd Lambert kisasszony s főleg barátnője, Zaza oldalán jÖlhetett össze
egy tágranyílt és értelemtől ragyogó
katolícizrnussal is. Erek az ériritkezé-
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sek azonban nem voltak elégségesek
és nem is szolgáltak semmire. Alig
fodrozták meg Simone de Beauvoir
kedélyét. Kímozdíthatatlaruil megmaradt a "kedves amorális hölgynek",
ahogyan Zaza nevezte. Tény míndenesetre, hogy a tanúságtevőiben élő Isten futólag sem tűnt fel előtte él!I1II1ak
az abszolut követelménynek, amelynek vísszfényét oly elkeseredetten kutatta a saját arculatán. Mauriac feltételezéséhez tehát, hogy Simone de
Beauvoír szándékosan és tudatosan
nem akart hinni, semmiképpen sem
csatlakozhatik - írja Tilliette. Amikor Simone de Beauvoír megismerhetett egy hiteles kereszténységet is,
már túl késő volt számára. Életre ébredése ellentétes irányban haladt, li
mindig nehezebb visszaszerezni azt az
Istent, aki nem elégít ki minket, mint
alávetnünk magunkat egy Istennek,
akí kényelmetlen nekünk. Megvan a
rnisztériuma az atheízmusnak is. amelyet Simone de Beauvoír "a lelki erős
ség jegyének" tekint, bár mindjárt
hozzáfűzi: " igaz, csak bizonyos fokig".
Simone de Beauvoir-nak ez a most
idézett fenntartása csupán egyike
azoknak az utalásoknak. amelyek elárulják, hogy útja akkor sem és azóta sem a biztonság zökkenő nélkül, s
ha nem is az Istennel való küzködés,
nem is a luciferi kacaj. Beleveti magát a szórakozásokba és élvezetekbe,
nem mdndíg stilusosan, s még dühödtebben a munkába, a szellemi felifedezésekbe, Ugyanakkor azonban nagy
magányosság telepedik rá. Hontalannak érzi magát. Léte üresnek és hiábavalónak, számkivetésnek és fogságnak tűnik fel előtte. A halál tapasztalása pedig annyira megrémíti.
hogy zokogásban tör ki és rádobia
magát a kerevet szőnyegére, amely
elfojtja jajongasát. Ez a "süket szorongás" az alaptónusa. vagy inkább
vezérmotívuma az Emlékeknek. És Simone de Beauvoír javára írjuk, hogy
nem leplezi ezt.
Ez a könyve is - akárcsak multkoriban a "Második nem", amelynek hatalmas tudományos szerelese nehezen
palástolja a belső gyötrődést fá[ongó könyv. S különösen annak érezzük, ha az ismertető elemzésről letérve a hívő ember szemével és szívével nézzük és figyeljük Simone de
Beauvoir vallomásait. Ott, ahol mások
- Mauríce Nadeau vagy Claude Roy
- a felszabadulás és az önmagára ta-

1á1M újiongó örömét emelik ki, mi
mintha inkább ellnyornott kesergest
hallanánk. "Az is lehet persze, hogy
tévedünk - ismeri el Tilliette -, mert
a regényes tehetség mimelheti olykor
a rejtett szenvedést." Viszont ha nem
tételeznők fel, hogy a mi érzésünk a
helyes, akkor még kirivóbbá válnék
elfogultsága, igazságtalansága és keménysége az emberek és önmaga irányában. Dermesztő például a hidegség, amellyel az első szentáldozáshoz
járuló kis Simone-ról emlékezik meg,
a mísztikus hevületű, istenfélő gyermekről, aki elhatározta: "Kármeliia
leszek." Úgy írja le ezt a leánykát,
mínt tőle teljesen idegen lényt, talán mert az ellágyulást gyöngeségnek
tekintené. Holott Simone de Beauvoirban akad bőven emberi melegség is,
úgyannyira, hogy könyvének legtündöklőbb lapjait éppen ennek köszön-

hetjük.

Amikor feidézi megihitt barátnőjé
nek, Elisabeth Mabillena'k, vagyis
"Zazának" alakját, .mínden sorából
csak úgy árad a gyöngédség, az "édes
szomorúság". Zaza alig 20 éves korában halt meg s egészen megható, hogy
emléke egy emberöltő után is változatlan, elvesztésének fájdalma csorbítatlan. Zaza pedig buzgó katolíkus
volt,
Akik ismerték Zazát, rendkívüli
lényt láttak benne. Sugárzott róla az
ész, minden iránt érdeklődött, csodálatos érzékkel birt a természetfőlöttí
ek iránt. Mindezt Simone de Beauvoír
írja meg, aki azt is megállapítja, hogy
Zaza "Istennek kiszolgáltatott lélek"
volt. Közől leveleket, amelyek Zaza
ritka és mély benső életéről tanúskodnak. A magyarázatokból azonban,
amelyekkel ezeket a leveleket kiséri,
anra kell következtetnünk, hogy nem
tudta felmérnt igazi tartalmukat. Ime
Zaza egyik jellegzetes levele:
"Claudel nagy segítség volt nekem
s el sem mondhatom, mi mindennel
tartozom neki. És hiszek úgy, mint
amikor hat éves voltam, sokkal inkább a szívemmel, mint az értelmemmel, és teljesen lemondva az okoskodásról ... Hiszen főleg, hogy Isten nagyon felfoghatatlan számunkra és nagyon rejtett, és hogy a hit benne, amelyet ad nekünk, természetfölötti adornámy, kegyelem, amelyben fölülről részesülünk ... A hit nem hoz kielégülést. A szív békességét épp olyan nehéz elérnie az embernek, ha hisz, mínt

ha nem hisz: a hívő helyzete CSaJk,
annyiban más, hogy neki megvan a
reménye arra, hogy megismeri majd
a békességet egy másik életben... A
lemondás ÖI1IlTIagt1[lkról, a létről és
mindenről, a szerzetesek lemondása,
akik már errol a világról próbálják
megkezdeni a természetfölöttd életet,
oh, ha tudnád, mennyire kísért engem . .. De bármilyen legyen az élet,
amelyet folytatnom kell, nem tudok
úgy haladni benne, mímt ti, egész
énemrnel. Abihan a pillanatban is,
amikor a legerőteljesebben létezem.
ott érzem a számban a semminek az
ízét. . . Túl minden nehézségen és
szomorúságon, amely olykor leplezheti, örömet érzek. Nem körmyű élvezni ezt az örömet, nagyon gyakran
meg is gátol benne gyöngeségem, de
legalább senki más lény nem szükséges hozzá ezen a világon, sőt még
magamtól sem függ teljesen. Ez az
öröm nem árt senkinek és semminek.
Azoknak, akiket szeretek, nem kell
nyugtalankodníok, nem szököm meg
-tőlük."
Kűlőnös mélabút lehelnek ezek a
sorok - írja Tilliette - , előérzetét a
hívásnak, amely a haláliban csendül
ki, s a lélekbemarkoló vágynak, amely
ebben beteljesül. Simone de Beauvoír
azonban igyekszik magához hajlítani,
magának kisajátítani Zaza tragikus
sorsát, mínt egy részét az ő ifjúságának. Arnbár jelzi a nyilvánvaló külömbségeket, magához húzza Zazát,
rávonja a saját útjára és "ugyanazokira a sötétségekre", hogy jobban kiélezze utána az ellentétet és párhuzamos életük fájdalmas elszakadását.
Ahogy ő látja a dolgokat - és őszin
tesége vitán felüli - , Zaza halála kudarcot pecsételt meg: nem tudta kiszabadítani magát kömyezetéböl, családjából, de nem tudott alkalmazkodni sem hozzájuk, és belepusztult ebbe
a kettösségbe. Tilliette nem ért egyet
ezzel a beállítással, amely még ráillik Jacques-ra, a fél-burzsoá fél-bohém
unokaöcesre, akii Simone de Beauvoír
szeretní vélt s akinek valóban tragikus sorsát elmeséli nekünk. Zaza
azorúban más vágású volt.
A kÖlI1YV az ő halállának elmondásával ér véget. Szívettépő oldal ez. Zazát mínden jel szerint agyvelőgyulla
dás támadta meg, amikor . bensőleg
már megtörték azok az ellenállások és
küzdelrnek, amelyeket egy türelmetlen
és akadályozott szerelern miatt kellett
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elviselnie. Nyolc napon át szenvedte a
test és a lélek szörnyű kínjait, vergőd
ve a hánykódás és a háborgás tébolyában, Rettenetes volt. A magas láz
révületeiben a bűn gondolata üldözte
és képzelődései csak fokozódtak, amikor szülei megjelentek ágyánál. Az
utolsó éjszakán a kimerültség lecsillapította és Zaza rövid időre visszanyerte eszméletét. Megismerte egyik
nővérét, amikor az föléje hajolt. Érthetetlen szavakat suttogtak cserepes
ajkai. Akkor mondta volna, Simone de
Beauvoir szerínt, ezeket a végtelen
szomorúságú szavakat is, amelyek elszorítják a szívet: "Ne búsuljatok.
drága anyám. Mínden családban van
hulladék: én is az vagyok." Simone de
Beauvorr beszámolóját azonbarn ki kell
egészítenünk - teszi hozzá Tilliette.
A halál órájában megadatott Zazárisk
a szellemi világosság: kezét összekulcsolva, a pappal együtt elrebegte lassan a Miatyámkot, Történt 1929. november 25-én.
Mi azonban - írja Tilliette - más
szemmel is tudjuk nézni, mínt Simone
de Beauvoir, ennek a fiatal leánynak a sorsát, a halálát is, amelynek
értelmét persze senki sem fejtheti
meg, de amelyet bele kell helyezni
egy olyan élet távlatába, amely csupa
fényesség és odaadás volt. Igen, kérdezné valaki, de miért a borzalmas
befejezés csüggesztő vonásai, ez a
"sárga és oly sovány, felismerhetetlen
arr-c"? Bernanos jusson eszünkbe feleli rá Tilliette - , az a katolikus
eszme hogy az emberek nemcsak egymásért halnak meg, hanem egymás
helyett is. Ki tudja, hogy melyik halált vállalta esetleg magára Zaza az ő
áldozatkészségében, melyik még hátralevő haláltusa zajlott le az ő megalázó halálának rnélyén-? Simone de
Beauvoir így zárja emlékezéseit:
"Éjszaka gyakran megjelent előt
tem, egészen sárgán egy rózsaszín fő
kötő alatt, és szemrehányóan tekintett reám. Együtt harcoltunk mi egy
szennyes végzet ellen, amely leselkedett reánk, és sokáig gondoltam, hogy
a szabadságomat az ő halálával fizettem meg."
És ha fordítva van: Zaza vásároltá
vissza halálával Simone szabadságiát ?

*
A tárgyalt problémahoz kapcsolódóan nem lesz talán haszon nélkül való,
ha szólok itt arról a tanulrnámyról,
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amelyet a Nouoelle Critique, a franda kommunisták tudományos folyóirata, "A vallásos hit krítdkája" címmel tett közzé, Ezt a tanulmányt némi
rövidítéssel 'átvette a nálunk megjelenő Val.óság is, ami nyilván csak aláhúzza a benne előadottak ideológiai
[eleritőségét. Erdeklődéssel fogtam tehát olvasásához s érdeklődésem csaJ,
fokozódott, amikor több olyan megállapítással
találkoztarn,
amelyekkol
részben vagy egészen a vallásos ember is egyet tud érteni. A mi szempontunkiból kétségkívül pozitiv fejlemény ez, ha visszagondolunk azokra
a távoli időkre, amikor a materialista
bölcselők még - ahogyan a tanulmány
szerzője, Michel Verret megjegyzi az egy Holbach kivételével "a vallásos elképzeléseket az emberi képzelet
vagy a butaság véletlen szüleményeínek tartották".
Magától értetődik, hogy Miohel Verrot már a dialektikus materializmus
alapján állva szemlélődík, s ha tagadja is mind az Isten létezését, mind
pedig ebből következően a vallások értelmét, korántsem látja olyan egyszerűnek a kérdést. Dolgozata így számunkra, hívő keresztények számára is
fölöttébb tanulságos, mert világosao
felsorakoztatja a dialektikus materialázrnusriak azokat az érveit és tételeit, amelyeknek megfontolása, helyesbítése vagy cáfolása egyik legfontosabb belső feladatunk lett napjainkban. Meggyőződésem azonban, hogy
felfigyeJhet rá a saját oldala is, rnert
Verrét nem leplezi el a még mindig
tapasztalható vulgár-materializmusnak
azokat a Iogyatékosságaít, amelyeket
már- Engels főképpen a mechanikus.
felfogásban és a történetel1enes beállítottságban jelölt meg.
Nem célom itt a polémia, már ami
a vallásos érzés, az Isten-hit és a keresztény va1ltás eredetét és kibontakozását illeti. Ezeket a kérdéseket mi
amúgyis igyekszünk állandóan felszínen tartani, akárcsak egyházunk korszerű papjai, s a hívőknek, ha nem
félnek a szellemi erőfeszítéstől, módjukban van mérlegelní a dolgokat. Inkább azokra a mozzanatokra szerotném helyezni a hangsúlyt, amelyek a
mi emberi magatartásunkat az együttélés és a szocialista társadalrm-gnzdas ági rend építésében való részvétel
tekintetében kedvezően befolyásolhatják.

Amit Verret elsősorban kiemel, a
dialektikus materializmusnak az az
alapvető tétele, hogy "a társadalmi
tudat minden formá] a a társadalmi
létiben gyökerezik". Ebből ugyanis
észszerűen következik, hogy a vallást
és a vallásosságot a dialektikus materia1i:llIllUS szerínt sem dönthetik meg
egyedül az ideológiai érvelések. Ahhoz meg kell változndok a társadalmi
lét formáinak is, és pedig olyan teljességgel és eszményi tökéletességgel,
hogy ennek várható időpontjáról az én
legjobb tudásom szerint a vezető marxista teoretikusok sem bocsátkozmak
jövendölésekbe. Verret természetesen
bízik abban, hogy a tudatos tervezés
nyomán előbb-utóbb megszűmnek azok
a társadalmi körülmérnyek, amelyeknek tudati tükrözésében Isten és a
vallás is helyet kaphat, tanulmányábarn azonban ő maga állapítja meg: "A
szocial.ista társadalom nem rnentes elIentmondásoktól, örökkévaló sem lesz,
s paradicsomi- vágyakat sem fog kielégíteni." Igaz, hogy mindjárt hozzáfű:m, hogy eltérően az eddig megismert társadalmi rendszerektől a szocialista társadalomban ezek az ellentmondások nem fejlődhetnek igazi a'l1tagoriizm usokká, de ha tudomásul is
vesszük ezt a tézist, amely általánosan
elfogadott a marxista irodalomban, akkor is kérdésesnek tarfhatjuk, hogy az
ember csupán a földiek körében maradva valaha is kíelégíthetné minden
boldogság-igényét. Én míndenesetre
kételkedem ebben.
Világos, hogy nagyon sarkialatos
pont ez, a vitát azoniban róla teljességgel meddőnek érzem, mert igazságot úgyis csak a rnesszi jövő tehet
közöttünk. Ami az én megítélésem
szerínt ebben a mi konkrét időnkben
sokkal súlyosabban esik latba, a szerzőnek ez a megállapítása: "Orizkedni
kell attól, hogy a vallásról metafizikns,
a történelmi körülményeletől elvonatkoztatott ítéletet mondjunk, a XVIII.
századbeli materialistákhoz hasonlóan." S még előtte: "Isten krttlkájának
ki kell zárnia mindern szektásságot.

Aki nem érti meg, ,hogyan lehet istenbern hírmi', az nem érti meg a rnarxízmust. Az emberek megkülönböztetésének kritérliumát (vallásos vagy tudományos) tudatuk formájában, nem
pedig létezésük objektív körülményeiben látni, vajon nem idealista gondolkodás-e ? A hívőkhöz való viszonyunkbarn tehát nem az isten-problémáinak
kell előtérbe kerülnie: a menny problémája míatt ne feledkezzünk meg a:
földi problémákról."
Okos és [ózan szavak, amelyeknek
megszívlelése rendkívül megkönnyítené a hívő emberek beilleszkedését a
kiialakuló új életformák közé. Különösen, ha míndenkí mindenütt tudomásul veszi, amit Verret a továbbiakban fr: "A szecialista állam nem tagadja meg a létezés jogát más ideológiáktól, hiszen a vallásos eszmék
poldtíkad üldözése a szecialista állam
gyöngítésével járna." Mert ahogyaill
Verrét kívánja, mi igenis vállalj uk az
eszmei versenyt a saját bölcseletünk és
a dialektikus materialízmus között, s
eszünkibe sem jut, hogy Isten ügyét:
összetévesszük a kapitalizmus ügyével.
Verret szerint a hívőknek két kérdésre kell félelmök: " Elfogadják-e,
hogy a magántulajdon rendszerét felváltsa a termelés szocialísta megszervezése, amelyet korunk megkövetel? ...
Másrészt elfogadják-e az atheísták létezését és az együttélést velük egy
ideológiai versenyben?" Válaszunk
nem kétséges: elfogadjuk. Mert ha Verret szavaival élve - a mennyországot nem is akarják megosztani velünk a marxisták, a földünk közös
velük.
Egyetértünk
abban,
hogy
"mindnyájan,
hívők
és
atheísták
ugyanannak a történelemnek, ugyanannak a nemzetnek fiai vagyunk,
ugyanannak a történelem folyamán
kialakult közösségnek, amelynek a
kultura egyik kifejezési formája". S
egészen bízonyos, hogy mi, mai katolikusok, nem tagadunk meg semmit,
ami a társadalom általános haladását
szolgálja.

