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Szabadság,
mennyi bűntkövettek el a nevedben

Két évszázad távolában elérkezett a pillanat, hogy ismét napvilágra kerüljenek a
republikánus és royalista mítoszok, s a kötelező olvasmányok az arisztokrácia megsemmi
süléséről, a polgárság élre töréséről. a kapitalizmus születéséről, s az isteni jogú
monarchiából a köztársasági rendszerbe történő átmenetről. Végeredményben ez
egyszerre politikai, filozófiai, ideológiai és kulturális esemény.

A francia forradalom bicentenáriuma alkalmából rendezett több száz tudományos
konferenciának és a több ezer publikációnak köszönhetőerr bizonyos demitizálási
folyamat ment végbe, valamint korszerűtlennévált az ez idáig hangsúlyozott manicheista
szétválasztás, mellyel a forradalmárokat és az ellenforradalmárokat, a szabadság barátait és
ellenségeit illették. Ellentétben Clémenceau unos-untalan ismételt állításával, mely
szerint "a forradalom egy tömböt alkot" - világossá vált, hogy a francia forradalom
egymást követő, gyakran rosszul illeszkedő,néha ellentmondásos események meglehető

sen összetett együttese.
Aszabadság nevében vettéküldözőbeazokat, akiknek egyetlenbűnükazvolt, hogy nem

osztották a szabadságnak ugyanazt a fogalmát: szabadság vagyhalál, a Robert Hossein által
fölelevenített híres kiáltás szerint. Aforradalmárok által 1789. július 14-én megostromolt
és bevett királyi Bastille meglehetősen kényelmes tartózkodási helynek hizonyul, ha
visszatekintve összehasonlítjuk a párizsi kármelita templommal, ahova bezsúfolták a
püspököket és a papokat, hogy ők legyenek a kármelita kolostor 191 vértanúja, vagyha a
Loire folyóra gondolunk, ami Carrier nantes-i áldozatainak lett a sírja, s akik a hitért és nem
a királyért haltak meg.

Szabadság, mennyi bűntkövettek el a te nevedben! Két évszázad távlatából a történelem
igazabb víziója magában foglalja a mítoszok és sztereotípiák kiábrándító felülvizsgálatát.
Az Emberi Jogok Nyilatkozata mérhetetlen reményt jelentett, s tragikus kijózanodás
előjátékának bizonyult. A vendee-i parasztok és papjaik örvendtek neki, és hamarosan
üldözöttekké, legyilkolt áldozatokká váltak. Az Ancien Régime soha nem irányzott elő

ilyen mértékű, hasonló bűnös vállalkozást, mint amire párizs Központi Kormánya adott
parancsot. Michelet jól látta, hogy a jakobinusok "a sokaság iránt a legkegyetlenebb
megvetéssel viseltettek, és olyan elszántan hittek saját csalhatatlanságukban, hogy
lelkiismeret-furdalás nélkül áldozták föl e hitnek az emberek tömegeit". (A francia
forradalom története, Bevezetés a III. könyvbe, Pléiade, I. pp. 300-30 l).

A tények makacs természetűek - mondták régi tanáraim. A forradalom ténylegesen
üldözte az egyházat, egészen avértanúságig, amelyet a pápa feladata Rómában hitelesíteni.
Miután a tényeket hosszú ideig tudatosan kicsinyítettékvagymeghamisították, fáradhatat
lanul visszavezetve minden eseményt az egyetlen politikai összetevőre, a komoly
történészek ma beismerik - és ez lesz a bicentenárium komoly eredménye -, hogy a
forradalom üldözte az egyházat, nem politikai, hanem spirituális okok miatt. A forradal
márok nem csupán a politikai, hanem a globális, totális hatalmat kívánták megszerezni. És
innen csak egy lépés - Hélas, ezt gyorsan megteszík! - ,a totálisból totalitarizmusba.

A jakobinus hatalom a politikának akarta alávetni a spirituálist; törvényt ült fölötte,
behatolt annak területére, és igényt tartott a lelkiismeretek behódolására. A Papság
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Polgári Alkotmánya a politika megindokolhatatlan igényeként jelentkezett, s célja az volt,
hogy a lelki élet területén is átvegye a kormányzást és érvényesítse saját normáit.

II. János Pál pápa a legutóbbi apostoli utazása során Strasbourgban, 1988. október 11
én az Európai Parlament előtt emlékeztetett erre a fontos tényezőre: "Az emberi
hatalomnak határt kell szabni. Igenis meg kell különböztetni, mi a császáré és mi az Istené,
az első a földi város külső keretének rendben tartását jelenti, a második a személyiség
autonómiáját, olyan különbség ez, amely a politikai közösség (amelyhez szükségszerüen
minden polgár tartozik) respektív természetében, és a vallási közösség sajátosságai révén
világosodik meg. Ez utóbbi közösséghez a hívők szabadon csatlakozhatnak. Krisztus után
többé képtelenség bálványozni a társadalmat, amely a kollektivizmus nevében kész felfalni
az egyént, az emberi sorsot. A társadalom, az állam, a hatalom e világ változó és mindig
tökéletesítésre szoruló keretéhez tartozik. Egyetlen társadalmi terv alapján sem lehet
fölépíteni Isten országát, azaz az eszkatologikus tökéletességet itt a földön. A politikai
messianizmus többnyire a legrettenetesebb önkényuralomhoz vezet. Azok a rendszerek,
amelyeket a társadalom készít önmagának, sohasem Végleges értékűek. Nemkülönben
képtelenek saját maguk révén biztosítani mindazokat a javakat, amelyek után az ember
vágyódik. És különösen nem állíthatják magukat az emberi lelkiismeret helyébe, és nem
p6tolhatják az ember igazság és abszolútum utáni vágyat."

Ebben a néhány, valóban felszabadító erejű mondatban minden benne foglaltatik.
Vendée-beli öseím, kezdve nAnjou szentjével",Jacques Cathelineau-val, képtelenek lettek
volna ezeket a sorokat papírra vetni. De megélték a bennük foglalt gondolatokat, vérükkel
szentesítették a szabad és felelős lelkiismeret tiltakozását a despotizmussal szemben,
amely az embereket be akarta hódoitatni a hatalom önkénye előtt.

A bicentenárium egyébként l 789-et és nem 1793-at ünnepli, a szabadságot és nem a
terrort, az emberi jogokat és nem azok meggyalázását. Ez az ünneplés egyesíthet minden
franciát és minden jóakaratú embert, és ezt meg is kell tennie. Mostantól fogva nem lehet
az egyik csoportot ünnepelni a másikkal szemben, hanem egyiket a másikkal, és egyiket a
másikért, az ember emberiességét a hatalom önkénye ellen, az ideológiák elidegenítő

hatása, a bürokrácia nyomasztó súlya, az igazság megtagadása ellen. Ez az emberek
egyenlőméltóságának elismerését jelenti, amely a keresztények szerint azon alapul, hogy
mindenki ugyanabban a természetben és méltóságban részesül Isten képére és hasonla
tosságára, a Krisztusban való testvériség révén. Krisztusban, aki testvérünk, s benne, a
testvérben, aki Istenünk. Ez az ember, minden ember feltétel nélküli tiszteletben tartása
és szeretete, "aminek nincs más motívuma, mint az, hogy Ember" - mondta II. János Pál
1980. június 2-án Párizsban, az UNESCO előtt.

"Nincs többé sem zsidó, sem görög, sem rabszolga, sem szabad" - írta Szent pál a
galatáknak, .rnert mindannyian egyek vagytokJézus Krísztusban". (3, 28)

"Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósággal és joggal rendelkezik"
- mondja ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első cikkelye. Bergson nagyon
helyesen így magyarázza a köztársaság jelszavát: "Kinyilvánítja a szabadságot, követeli az
egyenlőséget és kiengeszteli ezt a két ellenséges nővért, emlékeztetve őket arra, hogy
nővérek; és mindenek fölé helyezi a testvériséget."

"Alapjában véve ezek keresztény eszmék" - ismerte el II. János pál 1980. június l-én,
Bourget repülőterén "Kimondom ezt, nagyon jól tudván, hogy azok, akik először

fogalmazták meg így ezt az eszményt, nem hivatkoztak az embemek az örök bölcsességgel
kötött szövetségére. De cselekedni akartak az ember érdekében. Szerintünk ez a
szövetség a bölcsességgel minden emberi kultúra és minden igazi haladás alapjánál
megtalálható. A kortárs fejlődés és haladás ugyebár, amelynek részesei vagyunk, a
bölcsességgel kötött szövetség győzelme."
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Ezt a kérdést teszi föl minden jóakaratú ember a bicentenárium órájában, amikor
egyetlen kérdés létezik csupán, az ember kérdése. A reménység, amelyet a forradalom a
határtalan testvériségre és testvéri boldogságra eljutó emberiség sugárzó jövője iránt
táplált, összeomlott. A földi messianizmus illúziói szertefoszlottak. A társadalomnak be
kell látnia, hogy törékeny, mi több, létében fenyegetett. A tudományos és a technikai
haladás jóval több problémát jelent a társadalom számára, mint ahány kérdés megoldá
sához vezet. A fiatalok, a társadalmak peremre sodródottjainak problémái, a harmadik
világ reményei, a diktatúrák áldozatainak szabadság utáni vágya - mindez olyan ügy,
amely joggal tart számot minden jóakaratú ember érdeklődésére.

Két évszázad távlatából még inkább érezzük, mennyire egyazon emberi család tagjai
vagyunk, ugyanabban a bárkában, egyazon kalandra szánva, ugyanazon szeleknek és
veszélyeknek kitéve, mindannyian egyformán vagyunk bátrak és gyávák. Jelenünkből

visszatekintve világosabban látjuk a múltat. Amítoszoktól megszabadított múlt pedig
hozzájárul a jelen szenvedélyeinek lecsillapításához. Nem annyira a nagy, magasztos,
elvont eszméket kell ünnepelni, mint inkább, a mindennapi létezésbe beletestesülve, meg
kell élni a testvéri emberiség eszméjét.

Bármilyen mélyek is legyenek nézetkülönbségeink a világról, ezen ellentétek alapján
nem vehetjük semmibe embertársainkat. Többé nem az elvont szabadságot követeljük,
hanem a jogot, hogy ne kényszeríthessen bennünket senki lelkiismeretünk elleni
gondolatra vagy cselekedetre. Többé nem elméleti egyenlőségről álmodunk, hanem
fáradhatatlanul akarunk dolgozni a SZÜRet nélkül újjászülető és megújuló igazságtalan
ságok megszüntetésén, Tudjuk, hogy a testvériség megvalósítása nagy akadályokba
ütközik, ám folytonosan munkálkodunk a gyakorlatban való megéléséért.

A forradalom, amely lerombolta a Bastille-t, föltalálta a vérpadot. A hatalom, amely
kihirdette az Emberi Jogokat, megvalósította a terrort. A két eltelt évszázad a pszeudo
felszabadító ideológia nevében fellépő belső harcok, testvérgyilkos háborúk és véres
elnyomások súlyos terhét hordozza.

Az alapvető öntudatra ébredés egy szakadás tudatosulása, a társadalmi renden túl az
emberek gondolkodás- és életmódjában. Paul AzardAzeurópai lelkiismeret válsága című
könyvében ilyen szempontból kulturális változásról beszél: átmenet történt a békés,
mozdulatlan időből a változásoktól kimerítő versenyfutásba. A modernség ne lenne
kétértelműfogalom? Az a modern, ami a forradalomtól származik, s az a forradalmi, ami
radikálisan új. Honnan a gyűlölet lelkesedése, a könyörtelen terror és a remény
kibogozhatatlan keveredése egy hatalmas szélviharban, ami a SZÜRet nélküli változások
vitorlájába kapaszkodva csitul csak le? Példának ott áll a politika (1789 óta valósággal
zuhogtak az egymást váltó különböző rendszerek), a költészet (a romanticizmustól a
szürrealízmusíg, Parnaszossztól a dodekafóniáig), a zene (a harmóniától a kromatikus
disszonanciákig), a festészet (a figuratívtól a nonfiguratívig), az irodalom (a klasszikustól
az új.regényig), az építészet (Versailles-tól a Louvre előtti üvegpiramisig), a teológia (a
mítosztalanítástól a fundamentalizmusig), a mitológia (Prométeusztól Sziszifuszig), a
kultúra (az iparosodástól a környezetvédelemig), az etika (a konformizmustól a
nonkonformizmusig).

Ám az egyik változás gyorsan fölfalta a másikat, amint hogy a forradalom is saját
gyermekeit: "Nincs szabadság a szabadság ellenségei számára!" A Nép Barátja így írt 1793
áprilisában:~erőszakkalkell megszilárdítani a békét, és elérkezett a pillanat a szabadság
despotizmusának megszervezésére, hogy eltapossuk a királyok despotizmusát".

A verbális téboly ezen pontján már nemcsak a nyelvi koherencia törik darabokra és a
nyelvtan hever romokban, hanem az egész társadalmi rendet ez a veszély fenyegeti; a
társadalom alapvető szabályai törnek szét és lesznek rommá, s az önkényuralom nyer
polgárjogot.
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Kétszáz év távlatából a II. Vatikáni zsinat nagyon bölcsen jegyezte meg a Gaudium et
Spes bevezetésében: "az embereknek még sohasem volt ilyen erős érzékük a szabadság
iránt, mint ma, és közben a társadalmi meg lélektani szolgaság új formái jelentkeznek. Ezt a
szabadságot kortársaink rendkívül nagyra tartják, lelkesen keresik, és igazuk van. Mégis,
gyakran jogtalanul élnek vele, mintha bánnit meg lehetne tenni, feltéve, hogy az tetszik,
még ha rossz is."

Vajon nem ez a bicentenárium tanulsága? Aforradalom távol áll attól, hogy egy tömbnek
lehessen tekinteni, inkább zárt mezőnektűnik, ahol az ember szabadsága, amelyet a bún
megsebzett, s a kegyelem támogat, a jó és a rossz között ingadozik. A forradalom csapdája
minden bizonnyal az, hogy az embereket a jók és a rosszak egymással ellentétes
csoportjába sorolja, jóllehet már a Biblia első lapjáról tudjuk, hogy a határ nem kívül,
hanem belül, az emberben van.

Mínden kizárólagosság hazug és gyilkos. Az emberek mindig ugyanazok, és a
forradalmak nem változtatják meg őket, mondta Iazare Hoche. ~ forradalom kísíklása"
(Francois Furet) abból sZármazott, hogy a forradalmak meg akartákváltoztatni az embert,
s mivel az ember. erre nem volt hajlandó, erőszakkal akarták kényszeríteni erre, vagy
mészárIással akartákmiatta kiirtani. Napjainkban az 1968-asmájusi forradalom - jobbára
szavakkal - akarta az életet megváltoztatni. Néhány hónappal halála előtt a költő, Pierre
Emmanuel ezt mondta. "Meg akarják változtatni az életet: milyen hazug frázis! Változtassa
meg mindenki a maga életét, akkor majd az élet is megváltozik."

Már Szent Ágoston is hallott effajta sóhajtozást: "Rossz idők járnak!" Ragyogóan felelt rá:
"Az idők? Milyen idők? Az idők ti vagytok. Változzatok meg, és az idők jobbak lesznek!"

A bicentenáriumkor a jobban ismert és komolyan átgondolt történelem reményre int
bennünket. A keresztény ember arra hivatott, hogy minden emberi szempontot félretéve
megossza reményét minden embertestvérével, hívővelés nernhívövel, s meggyőződéssel
vallja: a remény hit a szeretetben, és a szeretet egyetemes: .Szeresd felebarátodat, mint
önmagadat". (Lk 10, 27)

A keresztény ember számára az egyetlen forradalom, ami ér valamit, a szentek
forradalma, amire Krisztus adott példát: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót
haragosaitokkal és imádkozzatok üldözőitekért. igy lesztek fiai Mennyei Atyátoknak, aki
fölkelti napját jókra és gonoszokra". (Mt 5, 44-45)

Török Józseffordítása

Következőszámunkból

Joseph Ratzinger tanulmánya a hit akadályairól
Anthony Rhodes: Három nuncius Kelet-Európában (1939-1945)
Találkozásaink a SZentírással Sipos Lajos, Rónay László, Beney Zsuzsa és Jókai Anna

írásai
Sík Sándorról Németh G. Béla, Békés Gellért és Vásárhelyi Miklós
A Vigilia kerekasztal-beszélgetése a hitből fakadó küldetéséröl

934


