
FRANC;OI5 BIOT

FRANCIAORSZÁG KERESZTÉNyei
A POLITIKAI KÜZDŐTÉREN

Az a tény, hogy a francia nép 1981.május !O-énFrancois Mitterrand-t választotta elnökké, aki a
Szocialista Párt, később pedig az egész; baloldal jelöltje volt, világosan megmutatta a francia vá
lasztók szemléletváltozásának irányát. A baloldal győzött a törvényhozó testület választásán is.

Most, Franccis Mitterrand győzelme után már világosabban látjuk és elemezhetjük. melyek
azok a társadalmi rétegek és csoportok, amelyeknek sikerét köszönheti. Vagy pontosabban,
kezdjük fölmérni, hogy kik azok a franciák, akik addig konzervativ jelöltre adták voksukat, má
jus IQ-én ellenben a Franccis Mitterrand által kilátásba helyezett változásra szavaztak.

Különösképpen fölmerül a kérdés, hogy milyen befolyást gyakorolt ezekre a választásokra, és
általában a politikai erőviszonyok fejlődésére a legutóbbi évek Franciaországában a vallásos té
nyező. Más szóval az a kérdés, hogyan hat az emberek politikai magatartására az egyházhoz és a
keresztény hithez való tartozásuk. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a gyakorló katoliku
sok, vagyis azok, akik rendszeresen részt vesznek a vasárnapi szentmisén és akiknek száma az
utolsó évtizedben erősen csökkent - 25 százalékról 15 százalékra esett vissza - többségükben to
vábbra is a jobboIdaIra szavaznak.

Ez a jelenség meglepőnek tűnhet, ha két másik megállapítással vetjük össze. Az egyik a pap
ságra vonatkozik, minden teológiai tartalom nélkül használva ezt a kifejezést. A francia papság
egésze korántsem befolyásolja a híveket a társadalmi konzervativizmus irányában. Kiváltképp
áll ez arra a népes csoportra, ahová azok tartoznak, akik kapcsolatban állnak a munkássággal.
A szociális helyzet felett érzett humanista aggodalmuk baloldali politikai állásfoglalásban nyilat
kozik meg. Még a püspökök is, akik azelőtt köztudottan a polgári rend és értékek védelmezői

voltak, ma rendkívül tartózkodók, és nem kívánnak 'közvetlenül beavatkozni a politikai küzdő

tér helyzetébe. Ez kitűnt többek között abból is, ahogy a püspökök az úgynevezett szabad, azaz
katolikus iskolák kérdéséről folyó vitában állást foglaltak: határozottan elutasították, hogya
katolikus iskolák védelmét a választási harcban érvként használják föl.

Másrészt, és ez a második megállapítás, az Actio Catholica mozgalmai (Action Catholique
Ouvriére - katolikus munkásakció, Jeunesse Ouvriére Chrétienne - keresztény munkásifjúság,
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne - a keresztény ifjúság agrármozgalma stb.) és más
szervezetek, amelyek - bár nem sok sikerrel- a keresztény lakosság megszervezésére törekednek,
már régen a baloldali politika mellett foglaltak állást. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy
nincs. átfedés a két kategória: a gyakorló és a közéleti, a harcos (militant) katolikusok között. Az,
hogy a gyakorló katolikusok nem harcosak, ez nyilvánvaló; megfordítva azonban, manapság
sok olyan harcos katolikussal találkozunk. aki meglehetősen eltávolodott a vallási gyakorlat
klasszikus formáitól. A baloldali beállítottság persze még határozottabban körvonalazott a bá
zisközösségek tagjainál, akiket esetleges kapcsolatok fűznek össze anélkül, hogy a szó szoros ér
telmében szervezetet alkotnának.

A gyakorló keresztények politikai döntésének állandósága viszont magyarázatra szorul. A leg
főbb ideje lenne megvizsgálni, milyen társadalmi réteghez tartoznak a gyakorló keresztények, és
hol helyezkednek el a jelenlegi munkakörülmények között egyrészt az iparban, másrészt a mező

gazdaságban. Erre a kérdésre még később visszatérünk. De arra is fel kell figyelni, miként inspi-
. rálhat a vallási gyakorlat politikai konzervativizmust. Ez egyfelől annak tulajdonítható, hogya
liturgia, a szertartások szövege a legújabb erőfeszítések ellenére is még mindig bizonyos "idealis
ta" beszédmódot használ, amely a rend és egység eszményeinek kedvez. A konfliktusok a bűn

kategóriájába soroltatnak, amelyektől Krisztus áldozata szabadít meg bennünket. Az általános
megbékélés itt alapvető és mindent megelőző értéknek látszik. Másfelől a gyakorló keresztények
aggályos törekvése arra, hogy gyermekeiknek továbbadják a keresztény hitet és erkölcsöt, oda
vezet, hogy túlbecsűlik a katolikus oktatás értékét és érdekét, aminek védelmezőiként a jobb-
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oldali politikusok föllépnek. A baloldal programja ugyanakkor fenyegetőnek tűnik. Végűl még
mindig fontos tényező a gyakorló katolikusoknál a kommunizmustól és a vallásűldözéstől való
félelem; attól tartanak, hogy erre Franciaországban is sor kerül, a kelet-európai országokhoz ha
sonlóan -lásd a "hallgatás egyháza"! -, és változatlanul a konzervativizmusra irányuló refíexet
vált ki belőlűk.

Talán hozzá kellene még tenni, hogy a vallás nem elhanyagolható szerepet játszik a társadalmi
integrálódásban. Az evangélium olvasása, az evangéliumról való elmélkedés és a keresztény ha
gyomány egy fontos része a nagyobb igazságosság érvényesítésére és az ember fokozottabb tisz
teletére mozgósítja a hivőket. Az Istenhez fordulás, bármilyen formában fejeződik is ki, szintén a
tiltakozás egyik lehetséges formája. Ez igaz. Jól tudják ez~ a politikailag elkötelezett, harcos ke
resztények is, akik úgy érzik, éppen hitük határozza meg elkötelezettségűket. De nem kevésbé
igaz, hogy az Isten és az egyház képviselői előtti hódolat, a nekik való engedelmesség, a kultikus
előírások szelíd elfogadása hozzájárulhat és gyakran hozzá is járul a rezignált beletörődés kiala
kulásához, annak a többé-kevésbé tudatos meggyőződésnekmegfelelően,hogy hagyjuk a politi
kát az illetékeseknek, a hatalmasoknak, törődjünkcsak a vallás és a felebaráti szeretet gyakorlá
sával, és reménykedjünk egy jobb világban.

A változások azonban megtörténtek, vagy folyamatban vannak. A kereszténységet nem lehet
többé a politikai konzervativizmussal azonosítani. Ennek egyik jele a baloldal izmosodása Fran
ciaországnak éppen azokon a vidékein, ahol a vallási gyakorlat a legerősebb. Különös élességgel
rajzolódik ki ez a jelenség a hagyományosan katolikus nyugati megyékben, amelyek ragaszkod-
nak az olyan intézményekhez, mint a katolikus iskolák. . .

Így I974-ben a La Manche csatorna menti megyékben (La Mayenne, PIlle, Villaine, Morbihan
Maine és Loire, valamint Vendée) Franccis Mitterrand a szavazatoknak nem egészen 40 százalé
kát kapta. 198l-ben már csak Mayenne és Vendée bántak változatlanul fukarul szavazataikkal a
baloldal jelöltjeivel szemben. (Még így is közel 40 százalékot ért el a baloldal ezekben a megyék
ben.) De I'IIIe, Villaine és Morbihan több mint 45 százaléka, Maine és Loire lakosságának pedig
42,3 százaléka a baloldalra szavazott. 1974-ben az alsó Loire vidékén és Nantes környékén a la
kosság 43 százalékának szavazata esett baloldali jelöltre, míg most Mitterrand a szavazatok
majdnem 50 százalékát kapta meg, annak ellenére, hogy ezen a vidéken roppant fontosnak tart-
ják a katolikus iskolák védelmét. •

A Cötes-du-Nord megye (északi tengerpart), St. Brieux vidéke, azaz a Bretagne nyugati és
északi része, ahol a breton nyelvet beszélik, már 1974-ben is a baloldalt részesítette előnyben,

50,22 százalék erejéig. Ez a tendencia most fokozódott: Franccis Mitterrand a szavazatok 55,5
százalékát nyerte el. Ezen az egész terület-együttesen, tehát a Bretagne-ban és az alsó Loire men
tén, ahol hagyományosan gyakorló katolikusok élnek, a baloldal hat-hét ponttal feljebb jutott.
Ez jóval több, mint az országos átlag, ami két és fél pont körül mozog.

Mondhatjuk ezek után, hogy e vidékek keresztény lakossága bal felé nyitott? A válasz kétség
kívül egyértelmű. Ugyanakkor néhány nagyon fontos megjegyzéssel kell kiegészíteni és árnyal
tabbá tenni.

A baloldal erősödésekét jellegzetes társadalmi mozgásból vezethető le. Az egyik a városok fej
lődése, főként a munkásnegyedeké, amelyekben a falusi eredetű lakosság egyre nagyobb százalé
kot képvisel. Az egykori földművesekből ÜZemi bérmunkások lettek, akik esetleg megtártottak
egy darabka földet, ahol megterem a család szükséglete. Ez a jelenség különösen észrevehető az
utóbbi években. Egészében véve ez a falusi hagyományoktól és szokásoktól való eltávolodáshoz
vezet. S bár napjainkban lelassult ez a folyamat, azért továbbra is fontos tényező a gondolkodás
átalakulásában. .

A másik elmozdulást az agrárvilág proletarizálódásának nevezhetnénk. Eltűnőben vannak a
több célú kisgazdaságok, ahol a tulajdonos egy-két tehenet és disznót nevelt, pár hektárnyi búza
földet és kaszálót művelt. Helyüket fokozatosan a nagy földterülettel rendelkező szövetkezetek
foglalják el, amelyek minden gazdát egy bizonyos termelési ágon szakosítanak. A termelő elve
szíti szabadságát és a kezdeményezés lehetőségét. Az egykori paraszt saját otthonában válik pro
letárrá. Ez a kétirányú mozgás nyilvánvalóan kihat a vallás gyakorlására is. Átformálja az embe
rek egymás közötti kapcsolatát. A dolgozók családjukkal együtt szolgai függőségbe kerülnek a
főnökséget képviselő szervtől, és megindul az elszemélytelenedés folyamata. Uj, horizontális
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kapcsolatok is keletkeznek, az emberek nem egymástól független szomszédok többé, hanem baj
társak, akiket azonos szolidaritás fűz össze, és azonos szembenállás a munkaadóval szemben.

Még a hagyományos kulturális összetevők is átalakulnak. A régi körülmények, amelyek fenn
tartották a hagyományos szertartásokat, megszűnnek. Ez esetleg kedvez a keresztény elkötele
zettség személyesebbé és mélyebbé válásának. De a hagyományok fenntartása érdekében érvé
nyesülő társadalmi nyomás csökkenése inkább a hagyományok felbomlásához vezet, legalábbis
részben. Egy népivallásosság szokásai elveszítikjelentőségüketés súlyukat. Így hát ha igaz, hogy
Franciaország kereszténynek mondott vidékei változtattak politikai magatartásukon, ugyanúgy
igaz, hogy új gazdasági fejlődés és jellegzetes kulturális átalakulás alanyaivá is lettek, Orizked
nünk kell ezért az olyasféle túlzóan optimista következtetésektől, hogy a gyakorló keresztények
egyre inkább és tömegesen érzékennyé váltak az evangélium konzekvenciái és politikai impliká
ciói iránt.

Még egy utolsó pontról kell említést tenni, ami kétségkivül elég fontos ahhoz, hogy megérthes
sük az utóbbi idők politikai fejlödését Franciaországban, amelyre a nem kommunista baloldal,
elsősorban a Szocialista Párt jelentős megerősödésejellemző. Ez a középrétegek fontosságának
növekedését jelenti. E társadalmi osztály fejlődését úgy is tekinthetjük, mint egyféle korrekcióját
annak, amit föntebb a Bretagne és a Loire-vidék vonatkozásában mondtunk. Az ország egészét
tekintve, valójában másféle folyamat is végbemegy itt: nem a proletarizálódás vagy elszegénye
dés jelensége, hanem inkább a harmadik szektor erősödése: a polgáriasodás folyamata. A folya
mat következménye a Kommunista Párt befolyásának jelentős csökkenése és a szélső baloldal
eróziója. (A PSU például csak a szavazatok l százalékát érte el a múlt áprilisi elnökválasztás első

fordulójában.) A másik következmény az volt, hogy erősödtek azok a pártok és szervezetek,
amelyek - bár kritikus beállítottságúak - mérsékeltebb hangot képviselnek. Ilyen különösen az
új Szocialista Párt, amely tiz éve alakult meg Épinay-sur-Seine-ben, és azóta a francia politikai
küzdőtér domináns pártja lett.

Ami a hit és politika kapcsolatát illeti, ez utóbbi jelenség úgy is tekinthető, mint bizonyos-kor
rekciója a fentebb mondottaknak, vagy legalábbis kiegészíti őket. E folyamatban egyre nagyobb
veszély fenyegeti azt, ami az úgynevezett népi katolicizmusból Franciaországban még megma
radt. Ezzel szemben az általános szekularizáció légkörében egy kritikus, szelektiv és ugyanakkor
robbanékony kereszténység alakul ki, amelynek a hívei (ebben az összefüggésben voltaképpen
nehezen alkalmazható kifejezés) szívesen teszik magukévá a Szocialista Párt programját és javas
latait. Ezen a szinten nagyon is beszélhetünk a keresztények balra tolódásáróI. De ezt a jelensé
get - és ez igen fontos tanulság - nem lehet megérteni a társadalmi, gazdasági és politikai átala
kulások nélkül, amelyek kiváltották. Ez nem kizárólag, sőt nem elsősorban ideológiai kérdés,
hanem társadalmi változás, amely most ideológiai, kulturális és vallási síkon is kifejezésre jut.

KonokiJl remél
megröntgenez a föld
és hű negatívként megőriz
a mulandóságtól hát ne félj
szikárabban maradni nem is tudnál
ott tűnik ki a bölcs
mint itt fenn a vers
lényegét titokban adja
fogátösszeszorítja a koponya
és konokul remél
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