
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
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