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kilakoltatja, míg végül Smith asszonynak sike-
rült a megyétől bértámogatást kiügyeskednie. 
500 dolláros megtakarítása gyorsan elfogyott, 
élelmiszerjegyet kérvényezett, továbbá eladott 
néhány régi játékot a Facebookon, sőt jóindulatú 
idegenektől fogadott el kisebb adományokat a 
Twitteren. Smithné asszony nem számít arra, 
hogy ősz előtt másik állást talál – addigra pedig 
már rég feléli munkanélküli segélyét. „Annyira 
nyomaszt – semmi másra nem tudok gondolni – 
mondja. – Nincs segítség. Nincs kiút. Ha amiatt 
aggódunk, hogy lesz-e tető a fejünk felett, ami-
kor ilyen alapvető dologról van szó, akkor nem 
foglalkozunk azzal, hogy sínen van-e a karrie-
rünk vagy elég jól hangzik-e az önéletrajzunk.”

Annak ellenére, hogy sok dolgozó anyának 
elég szűkösek a választási lehetőségei, szá-
mos közgazdász továbbra is azt reméli, hogy a 
családokra gyakorolt fokozott nyomás hosszú 
távon olyan szerkezeti és kulturális változásokat 
kényszeríthet ki, amelyekkel jól járhatnak a nők: 
kedvezőbb gyermekgondozási rendszert; rugal-
masabb munkaidő-beosztást; sőt akár annak az 
őszintébb elismerését olyan partnerek részéről, 
akik életükben először voltak kénytelenek ott-
hon maradni, hogy néha mennyire megterhelő 
egy kisgyerekes háztartást ellátni. „Úgy talál-
juk, hogy azok a férfiak, akik otthonról tudnak 
dolgozni, 50 százalékkal többet segítenek a 
gyerekek gondozásában, mint akiknek nincs 
lehetőségük otthoni munkavégzésre – mondta 
el Matthias Doepke, az Északnyugati Egyetem 
nonprofit magán-oktatási intézmény és kutatóin-
tézet közgazdásza, és a koronavírus kitörésének 
nőkre gyakorolt aránytalanul negatív hatásáról 
szóló, nemrégiben megjelent tanulmány társ-
szerzője. – Ez végső soron előmozdíthatja a 
nemek közötti egyenlőséget a munkaerőpiacon.” 
Az olyan cégek, mint a Salesforce, PepsiCo, 
Uber és a Pinterest nemrégiben írásban tettek 
ígéretet, hogy több rugalmasságot és erőfor-
rást kínálnak a dolgozó szülők számára, és 
sok vállalkozás enyhítette szigorú álláspontját a 
távmunkát illetően. Valószínű, hogy megszokot-
tabbá válik majd a fokozatos munkakezdés és az 
üzleti utak száma is csökkenni fog. „A tényleges 
járványnál minden bizonnyal jóval tartósabb-
nak bizonyulnak majd az általa okozott sokk 

következményei – legyenek azok akár jók, akár 
rosszak” – mondta Matthias Doepke.

Mindenesetre, a közeljövőben nemigen van 
kilátás a dolgozó anyák helyzetének javulására. 
Mallory McMaster és férje rendkívül meg-
terhelő munkát végeztek – Mallory egy kom-
munikációs céget működtetett Clevelandban, 
férje pedig egy induló vállalkozásnál dolgozott. 
Kétéves kisfiúk, Arlo öthetes kora óta böl-
csődébe jár. Az utóbbi pár hónapban azonban 
a 33 éves McMaster asszony hajnali 3-tól 
reggel 8-ig dolgozott, aztán délig hol a fiával, 
hol a munkájával foglalkozott, onnantól kezd-
ve pedig férje vigyázott gyermekükre. Ahogy 
Mallory ügyfelei térnek vissza irodáikba, alig 
győzi a munkát.

„Mindenki telefonhívásokat és találkozókat 
ütemez be, értekezleteket tervez, mert lelke-
sen bele akarják vetni magukat a munkába 
– mondta. – Ez nagyszerű idő lenne az olyan 
vállalkozások számára, mint az enyém, hogy 
felfussanak, de nincs időm új ügyfeleket keres-
ni, frissíteni a weboldalamat, mert nem tudom 
bölcsődébe vinni a kisfiamat. Ez sok szempont-
ból akadályoz, és ezek sokkal hosszabb ideig el 
fognak tartani, mint a karantén.”

(The New York Times)

Ronald F. Inglehart

Lemondtunk Istenről? 
A vallás világszintű hanyatlása

A huszonegyedik század legelején újjáéledő-
ben volt a vallásosság. A kommunizmus és a 
Szovjetunió összeomlásával keletkezett ideo-
lógiai vákuumot az ortodox kereszténység töl-
tötte be Oroszországban és más posztszov-
jet államokban. A vallásosságát nem titkoló 
evangelikál keresztény George W. Bush elnökké 
választása az Egyesült Államokban arra utalt, 
hogy az evangelikál kereszténységnek1 mint 

1 Az evangelikalizmus (vagy evangelikál mozgalom, 
evangéliumi keresztyénség) egy keresztény moz-
galom és teológiai irány a protestantizmuson belül.



122

Valóság • 2020. december

politikai erőnek növekszik a jelentősége az 
országban. A szeptember 11-i támadások pedig 
ráirányították a nemzetközi figyelmet a musz-
lim világban jelenlévő politikai iszlám erejére.

Jó tíz évvel ezelőtt Pippa Norris kollégám-
mal a vallásosság terén történt változásokat 
elemeztük 49 országban, amelyben a világ né-
pességének mintegy 60 százaléka él. Köztük 
néhány nemzeti szintűnél kisebb területen, mint 
például Észak-Írországban; ebből a felmérésből 
bizonyítékok álltak rendelkezésre az 1981 és 
2007 közötti időszakról. Az állítások ellenére 
sem találtuk a vallás egyetemes újjáéledését 
– a legtöbb magas jövedelmű ország kevésbé 
volt vallásos –, viszont azt tapasztaltuk, hogy 
a vizsgált 49 országból 33-ban az emberek 
vallásosabbá váltak ezekben az években. Ez 
igaz volt a legtöbb volt kommunista országra, 
a legtöbb fejlődő országra, sőt számos magas 
jövedelmű országra nézve is. Megállapításaink 
egyértelművé tették, hogy nem az iparosítás és 
a tudományos ismeretek elterjedése volt a vallás 
eltűnésének okozója, mint azt néhány tudós 
feltételezte.

2007 óta azonban meglepő sebességgel indul-
tak változásnak a dolgok. Körülbelül 2007-től 
2019-ig, az általunk tanulmányozott országok 
túlnyomó többsége – 49-ből 43 – kevésbé lett 
vallásos. A hit megfogyatkozása nem csupán 
a magas jövedelmű országokra korlátozódott, 
hanem szinte az egész világra jellemző volt.

Egyre növekszik azoknak az embereknek 
a száma, akiknek a vallás többé nem jelenti 
már életük értelmét és a támogatás szükséges 
forrását. Még az Egyesült Államok is – amelyet 
régóta annak bizonyítékaként emlegettek, hogy 
egy gazdaságilag fejlett társadalom is lehet mé-
lyen vallásos – csatlakozott a vallástól távolodó 
gazdag országok táborához. Számos erő vezérli 
ezt a tendenciát, de a leginkább azok a hitel-
vek vesztenek az erejükből, amelyek szorosan 
kapcsolódnak a magas születési arány fenntar-
tásának szükségességéhez. A modern társadal-
makat kevésbé jellemzi a vallásosság részben 
azért, mert többé nincs már szükség azoknak 
a nemi és szexuális normáknak a betartására, 
amelyeket a nagy világvallások évszázadokon 
át belénk neveltek.

Noha vallásos konzervatívok arra figyelmez-
tetnek, hogy a hit elhagyása a társadalmi össze-
tartozás és a közerkölcs összeomlásához vezet, 
a bizonyítékok ezt az állítást nem támasztják alá. 
Bármennyire is meglepőnek tűnik, a kevésbé 
vallásos országokat valójában kevésbé jellemzi 
a korrupció és kevesebb a gyilkosság, mint a 
vallásosabb helyeken. Mondani sem kell, hogy 
a vallás önmagában nem ösztönzi a korrupciót 
és a bűnözést. Ez a jelenség azt a tényt tükrözi, 
hogy a társadalmak fejlődésével egyre biztosabbá 
válik túlélésünk: ritka a hajdanán gyakori éhezés; 
nő a várható élettartam; csökkenőben vannak a 
gyilkosság és az erőszak egyéb formái. És ahogy 
a biztonságnak ez a szintje emelkedik, az embe-
rekből mindinkább kiveszik a vallásos érzület.

A hit felemelkedése és bukása
Korábbi, 2011-ben közzétett tanulmányunk-
ban összehasonlítottuk a már 1981-ben mért 
vallásossági szintet az akkor rendelkezésünkre 
álló, 2007-től feljegyzett adatokkal, ezáltal 
nagyjából negyed évszázados időszakot átfog-
va. Mindkét vizsgálat alkalmával arra kértük 
a válaszadókat, hogy egy egytől tízig terjedő 
skálán („egyáltalán nem fontos” – „nagyon 
fontos”) jelezzék egy érték választásával, hogy 
Isten mennyire fontos életükben.

Annak vizsgálata, hogy egy ország vallásos-
ságának mértéke miként változik az idők során, 
elvezetett néhány érdekes felfedezéshez. Az 
elemzett országok többségében megnövekedett 
az Isten fontosságába vetett hit. Leginkább 
a volt kommunista országokban lehetett ezt 
megfigyelni. Például, 1981-től 2007-ig a bol-
gár lakosság körében mért középérték 3,6-ről 
5,7-re, Oroszországban 4,0-ről 6,0-ra nőtt. A 
vallásosságnak ez a növekedése részben vá-
lasz volt a gazdasági, fizikai és pszichológiai 
biztonságnak – a Szovjetunió szétesése utáni – 
rendkívüli meggyengülésére; a kommunizmus 
összeomlása utáni ideológiai vákuumot a vallás 
töltötte ki. A vallási meggyőződés erősödése 
volt megfigyelhető a volt Szovjetunión kívül 
számos fejlődő országban, így Brazíliában, 
Kínában, Mexikóban és Dél-Afrikában is. 
Ezzel szemben a legtöbb magas jövedelmű 
országban a vallás hanyatlásnak indult.
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2017 óta a szembetűnő, a vallástól távol 
vivő tendenciák látszanak körvonalazódni. 
Gyakorlatilag minden magas jövedelmű or-
szágban továbbra is hanyatlóban volt a vallás. 
Ugyanakkor sok szegény országban, együtt a 
volt kommunista országokkal szintén csökkent 
a vallásos érzület. 2007-től 2019-ig csak öt 
ország lett vallásosabb, míg a tanulmányo-
zott országok túlnyomó többsége az ellenkező 
irányba mozdult el.

India számít a legjelentősebb kivételnek a 
csökkenő vallásosság általános szabályszerű-
sége alól. A tanulmányozott időszak nagyjá-
ból egybeesik a hindu nacionalista Bharatija 
Dzsanata Párt (Indiai Néppárt – BJP) újbóli 
visszatérésével a hatalomba; a párt politiká-
ja a nemzeti identitást kívánja egyesíteni a 
vallási identitással. A BJP kormány olyan 
intézkedéseket támogatott, amelyek hátrányos 
megkülönböztetésben részesítik más vallások, 
különösen India népes muszlim kisebbségé-
nek követőit, megosztják a közösségeket és 
felkorbácsolják a vallási indulatokat.

A legdrámaibb változás az amerikai nép 
körében zajlott le a vallástól való elfordulás 
szempontjából. 1981-től 2007-ig az Egyesült 
Államok a világ egyik legvallásosabb orszá-
gának számított a vallásosság alig változó 
szintjével. Azóta az Egyesült Államok jobban 
eltávolodott a vallástól, mint bármelyik or-
szág, amelyről adatok állnak rendelkezésünk-
re. A tanulmányozott kezdeti korszak vége 
felé az amerikaiak a tízes skálán átlagosan 
8,2-re értékelték Isten fontosságát életükben. 
A legfrissebb, 2017-ből származó felmérésük 
szerint ez a szám 4,6-re csökkent, ami meg-
döbbentő mértékű hanyatlást jelent. Éveken 
át az Egyesült Államok volt az iskolapélda 
annak bizonyítására, hogy a gazdasági fej-
lettségnek nem szükségszerű velejárója az 
elvilágiasodás. Ezzel a mércével mérve az 
Egyesült Államok jelenleg a 11. legkevésbé 
vallásos országnak számít azok közt, ame-
lyekről adatokkal rendelkezünk.

Befolyásos gondolkozók Karl Marxtól Max 
Weberen át Émile Durkheimig azt jósolták, 
hogy a tudományos ismeretek terjedése a 
vallás végét fogja jelenteni világszerte, de ez 

nem történt meg. A legtöbb ember a vallásos 
hitet inkább az érzelmek, semmint az értelem 
oldaláról közelíti meg. Az emberiség történel-
mének legnagyobb részében a puszta túlélés 
is bizonytalan volt. A vallás arra nyújtott 
biztosítékot, hogy a világ egy tévedhetetlen 
felsőbb hatalom (hatalmak) kezében van, és 
ha alapvetően betartjuk a szabályokat, akkor 
a dolgok a végén a legjobban alakulnak. Egy 
olyan világban, ahol az embereket gyak-
ran az éhezés fenyegette, a vallás segített 
megbirkózni a nagyfokú bizonytalansággal 
és a megpróbáltatásokkal. Ahogy azonban 
végbement a gazdasági és műszaki fejlődés, 
az emberek egyre inkább képesek lettek meg-
menekülni az éhezéstől, megküzdeni a beteg-
ségekkel, és leküzdeni az erőszakot. Mivel 
csökkent a létbizonytalanság, és nőtt a várható 
élettartam, kevésbé függtek a vallástól – és 
kevésbé akarták elfogadni annak kötöttségeit, 
köztük azokat, amelyek a nőket a konyhába, 
a homoszexuális embereket pedig a négy fal 
közé száműzte.

A szekularizáció nem mindenhol történik egy-
szerre; akkor fordul elő, amikor az országok 
magas szintű egzisztenciális biztonságot értek 
el, és akkor is általában rendkívül lassú tempó-
ban halad, miközben az egyik generáció váltja a 
másikat. Még akár visszájára is fordulhat, és a 
társadalmak vallásosabbá válnak, ha hosszabb 
ideig azt tapasztalják, hogy csökkent a bizton-
ság. A szekularizáció a XIX. század óta fokoza-
tosan zajlik; Nyugat-Európa és Észak-Amerika 
társadalmaival kezdődött, amelyek gazdaságilag 
és fizikailag a legbiztonságosabbak voltak, majd 
a világ egyre több részére átterjedtek.

Bár a szekularizáció rendszerint a generá-
ciók közti népességváltás ütemében zajlik, 
elérhet egy fordulópontot, amikor az uralkodó 
vélemény változik, és az emberek – a kon-
formizmus és a társadalmi kívánatosság erői 
közt ingadozva – azokat a nézeteket kezdik 
el előnyben részesíteni, amelyeket valamikor 
elleneztek – és ezáltal kivételesen gyors üte-
mű kulturális változást hoznak létre. A ma-
gas jövedelmű országok fiatalabb és jobban 
képzett csoportjai a közelmúltban elérték ezt 
a küszöböt.
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Elhagyják vallásukat
A gazdasági és technológiai fejlődés emelke-
dő szintjén túl számos egyéb tényező is segít 
megmagyarázni a vallás letűnését. Az Egyesült 
Államokban a politika felelős a visszaesés egy 
részéért. Az 1990-es évek óta a Republikánus 
Párt arra törekedett, hogy azáltal nyerjen 
támogatást, hogy konzervatív keresztény ál-
láspontot képvisel az azonos neműek házas-
ságával, az abortusszal és más kulturális kér-
désekkel kapcsolatban. De ennek a vallásos 
választókhoz szóló politikai felhívásnak az 
lett a szükségszerű velejárója, hogy a többi 
szavazó, különösen a fiatalok és kulturális 
liberálisok, távol kerültek a vallástól. Valaha 
azt feltételezték, hogy a vallási meggyőződés 
alakítja a politikai nézeteket, és nem fordítva. A 
legfrissebb bizonyítékok azonban azt mutatják, 
hogy az oksági összefüggés a másik irányban 
is előfordulhat: a szakértőik szerint sok ember 
előbb politikai nézeteit változtatja meg, majd 
alábbhagy a vallásossága.

A tény, hogy sok ismert evangelikál lelkész 
kritikátlanul elfogadta Donald Trumpot – egy 
olyan vezetőt, akit nem lehet a keresztény 
erkölcs mintaképeként leírni – ahhoz veze-
tett, hogy más evangelikál keresztények attól 
kezdtek el félni, hogy a fiatalok tömegesen 
hagyják majd el egyházaikat, felgyorsítva egy 
már folyamatban lévő tendenciát. A római ka-
tolikus egyház a maga részéről saját belső vál-
sága miatt vesztett híveket. 2020 elején a Pew 
Kutatóközpont szerint az egyesült államokbeli 
felnőttek 92 százaléka értesült a katolikus 
papok által elkövetett közelmúltbeli szexuális 
visszaélésekről, és a megvizsgáltak körülbelül 
80 százaléka úgy nyilatkozott, hogy szerintük a 
visszaélések „továbbra is fennálló problémák”. 
Ennek megfelelően, a megkérdezett amerikai 
katolikusok 27 százaléka azt mondta, hogy 
válaszul ezekre a hírekre kevesebbszer járt 
templomba.

De a szekularizáció mögött álló, talán a leg-
fontosabb hajtóerő: az emberi termékenységet 
szabályozó normák átalakulása. Hosszú évszá-
zadokon át a legtöbb társadalom azt a feladatot 
rendelte el a nőknek, hogy minél több gyermeket 
hozzanak a világra, továbbá ellenezték a válást, 

az abortuszt, a homoszexualitást, a fogam-
zásgátlást és bármilyen gyermeknemzéshez 
nem kapcsolódó szexuális magatartást. A nagy 
világvallások szent szövegei sokban külön-
böznek egymástól, de ahogy kutatótársammal 
együtt bebizonyítottuk, gyakorlatilag az összes 
világvallás ezeket a termékenységet támogató 
normákat nevelte bele híveibe. A vallások 
azért hangsúlyozták a termékenység fontos-
ságát, mert szükség volt rá. A magas csecse-
mőhalandóság és alacsony várható élettartam 
világában, amely a közelmúltig uralkodott, 
egy átlagos nőnek öt-nyolc gyermeket kellett 
szülnie pusztán a népesség utánpótlása biztosí-
tásának érdekében.

A huszadik század folyamán egyre több 
ország érte el, hogy drasztikusan csökkent a 
csecsemő-halandóság mértéke, és nőtt a várha-
tó élettartam, ami szükségtelenné tette a fenti 
kulturális normákat. Ez a folyamat nem egyik 
napról a másikra történt. A nagy világvallások 
a termékenységről szóló normákat kizárólagos 
erkölcsi szabályként állították be, és mereven 
ellenálltak a változásnak. Az emberek csak las-
san adták fel kialakult meggyőződéseiket és a 
gyermekkoruk óta ismert társadalmi szerepeket 
a társadalmi nemet és a szexuális viselkedést 
illetően. De amikor egy társadalom kellően 
magas gazdasági és fizikai biztonságot ért el, 
a fiatalabb nemzedék képviselői úgy nőttek 
fel, hogy magától értetődőnek tartották ezt a 
biztonságot, és a termékenység körüli normák 
kevésbé lettek fontosak. Jelenleg gyors válto-
záson mennek át a nemek közötti egyenlőségre, 
a válásra, az abortuszra és a homoszexualitásra 
vonatkozó elképzelések, gyakorlatok és törvé-
nyek.

Ez az elmozdulás számszerűsíthető. A World 
Values Survey (’Értékeket vizsgáló világszintű 
felmérés’) kutatóprojekt évek során gyűjtött 
adatai mélyreható változásokba engednek be-
pillantást. A felmérés tízpontos skálát használ, 
amely azon alapul, hogy az egyes országok 
mennyire fogadják el a válást, az abortuszt 
és a homoszexualitást. A fordulópont a skála 
közepe táján van, 5,50-nél: az alacsonyabb 
pontszámok azt jelzik, hogy az ország népének 
többsége konzervatívabb nézeteket vall, és a 
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magasabb pontszámok pedig, hogy többségnek 
liberálisabb nézetei vannak, amelyeknek az 
egyéni választás áll középpontjában. 1981 kö-
rül az általunk vizsgált országok mindegyiké-
ben a többség a termékenységet támogató nor-
mák híve volt. Még a magas jövedelmű orszá-
gokban is az átlagos pontszám az alacsony 3,44 
(Spanyolország), 3,49 (Egyesült Államok), 
3,50 (Japán), 4,14 (Egyesült Királyság) és 
4,63 (Finnország) értékektől a Svédországban 
mért 5,35-ig terjedt, amely utóbbi akkor a 
legliberálisabb ország volt, de a pontszám még 
mindig valamivel alacsonyabb volt a skála 
fordulópontjánál. De mélyreható változások 
voltak folyamatban. 2019-re Spanyolország át-
lagos pontszáma 6,74-re, az Egyesült Államok 
5,86-ra, Japán 6,17-re, az Egyesült Királyság 
6,90-re, Finnország 7,35-re, Svédország pedig 
8,49-re emelkedett. Mindezek az országok az 
első felméréskor az 5,50-es küszöbérték alatt 
voltak, 2019-re pedig mindegyikük megha-
ladta azt. Ezek a számok egyszerűsített képet 
nyújtanak az összetett komplex valóságról, de 
jelzik a szekularizáció legutóbbi gyorsulásának 
mértékét.

Ez a tendencia egy nagy kivétellel a világ 
többi részére is átterjedt. A 18 muszlim több-
ségű ország lakossága, amelyekre vonatkozóan 
a felmérés adatokkal rendelkezik, messze a 
fordulópont alatt maradt, továbbra is mélyen 
vallásosak maradtak és elköteleződtek a nemre 
és termékenységre vonatkozó hagyományos 
normák megőrzése mellett. Még ha figyelmen 
kívül is hagyjuk a gazdasági fejlettséget, a 
muszlim többségű országok általában valami-
vel vallásosabbak és kulturálisan konzervatí-
vabbak az átlagnál.

A dolgok nem fognak szétesni
A vallás századokon át a társadalmi össze-
tartozást, a bűn visszaszorítását és a törvény 
betartását ösztönző erőként szolgált. Minden 
nagy vallás a „Ne lopj” és „Ne ölj” morális 
parancsok valamely változatát akarja a szívek-
be ültetni. Így érthető, hogy a vallási konzer-
vatívok félnek, hogy a vallás visszaszorulása 
társadalmi szétesettséghez fog vezetni, amelyet 
a korrupció és a bűnözés elszaporodása kísér 

majd. Ezt az aggodalmat azonban meglepő 
módon nemigen támasztják alá a bizonyítékok.

A Transparency International 1993 óta kí-
séri figyelemmel a kormányzati tisztviselők 
és üzletemberek viszonylagos korrupcióját és 
tisztességességét szerte a világon. Ez az el-
lenőrző csoport minden évben közzéteszi az 
ún. korrupcióérzékelési indexét, amely 180 
országban és területen rangsorolja az állami 
szektor korrupcióját. Ezek az adatok lehetővé 
teszik a vallásosság és a korrupció tényleges 
kapcsolatának tesztelését: A korrupció vajon 
kevésbé elterjedt a vallásos országokban, mint 
a kevésbé vallásosakban? A válasz egyértelmű 
nem – valójában a vallásos országok általá-
ban korruptabbak, mint a világi országok. A 
nagymértékben szekuláris északi államokban 
a korrupció szintje a legalacsonyabb a vi-
lágon, az erősen vallásos országokban, pél-
dául Bangladesben, Guatemalában, Irakban, 
Tanzániában és Zimbabwéban pedig az egyik 
legmagasabb.

Nyilvánvaló, hogy a vallásosság nem oko-
zója a korrupciónak. Azok az országokat, ahol 
alacsonyabb szintű a gazdasági és fizikai biz-
tonság, inkább jellemzi a vallásosság, valamint 
a nagyfokú korrupció is. Bár a vallás valamikor 
alapvető szerepet játszhatott a közerkölcs tá-
mogatásában, a társadalmak gazdasági fejlő-
désével ez a szerep egyre csökken. A vallásos 
országok lakói valamivel nagyobb eséllyel 
ítélik el a korrupciót, mint a kevésbé vallásos 
országokban élők, de a vallás viselkedésre gya-
korolt hatása ezzel véget is ér. A vallás hatására 
az emberek előszeretettel alkalmaznak bünte-
tést, de nem lesznek tőle kevésbé korruptak.

Ez a minta más bűncselekményekre is vonat-
kozik, például a gyilkosságokra. Bármennyire 
is meglepőnek tűnik, a legvallásosabb orszá-
gokban a gyilkosságok aránya több mint tízszer 
olyan magas, mint a legkevésbé vallásos orszá-
gokban. Néhány viszonylag szegény országban 
alacsony a gyilkosságok aránya, de összességé-
ben a jólétben élő országok, amelyek lakóiknak 
anyagi és jogi biztonságot nyújtanak, sokkal 
biztonságosabbak, mint a szegény országok. Itt 
természetesen nem arról van szó, hogy a val-
lásosság a gyilkosságok okozója, hanem arról, 
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hogy a bűnözés és a vallásosság is elterjedtebb 
az alacsony egzisztenciális biztonsággal jelle-
mezhető társadalmakban.

A bizonyítékok arra engednek következtetni, 
hogy a modern társadalmak nem fognak nihi-
lista káoszba süllyedni az őket megtartó vallá-
sos hit nélkül, de ez nem mindig volt így a tör-
ténelem során. A korai agrártársadalmakban, 
amikor a legtöbb ember éppen hogy túlélt, 
a vallás lehetett a leghatékonyabb módja a 
rend és a közösségi összetartás megőrzésé-
nek. A modernizáció azonban változtatott a 
felálláson. A hagyományos vallásosság csök-
kenésével egyidőben ugyanolyan erőteljes 
erkölcsi normák jelennek meg az űr betölté-
sére. A felmérés kutatásai azt mutatják, hogy 
a rendkívül biztonságos és szekuláris orszá-
gokban az emberek egyre nagyobb jelentő-
séget tulajdonítanak az önkifejezésnek és a 
szabad döntésnek, fokozott hangsúlyt fek-
tetve az emberi jogokra, a kívülállók iránti 
toleranciára, a környezetvédelemre, a nemek 
közötti egyenlőségre és a szólásszabadságra.

A hagyományos vallások veszélyes módon 
megosztóak lehetnek korunk globális társa-
dalmában. A vallások lényegükből fakadóan 
abszolút értékekként állítják be normáikat, 
annak ellenére, hogy voltaképpen társadal-
maik történelmét és társadalmi-gazdasági 
jellemzőit tükrözik. Bármilyen kizárólagos 
hitrendszer merevsége vakbuzgósághoz és 
türelmetlenséghez vezethet, mint ahogy ezt 
már megmutatták a katolikusok és protes-
tánsok, illetve a keresztények és muszlimok 
közti történelmi konfliktusok.

Ahogy a társadalmak a mezőgazdasági 
típusúból iparivá és tudásalapúvá fejlődnek, 
a növekvő létbiztonság nyomán csökken a 
vallás fontossága az emberek életében, ezért 
kevésbé engedelmeskednek a hagyományos 
vallási vezetőknek és intézményeknek. Ez az 
irányvonal valószínűleg folytatódni fog, a jö-
vő azonban mindig bizonytalan. A covid–19-
hez hasonló világjárványok hatására csökken 
bennünk a létbiztonság érzete. Ha még sok 
évig eltart a pandémia vagy egy új világvál-
sághoz vezet, akkor az utóbbi évtizedek kul-
turális változásai visszájukra fordulhatnak.

Ennek a váltásnak azonban nem túl nagy 
a valószínűsége, mert ellene szól a növekvő 
jólét és a várható élettartam erőteljes, hosszú 
távú, technológiák által vezérelt trendjének, 
amely elősegíti az emberek eltávolodását a 
vallástól. Ha továbbra is ebben az irányban 
mennek a dolgok, a hagyományos vallási 
tekintélyek közerkölcsre gyakorolt hatása 
csökkenni fog, miközben egyre erősebbé vá-
lik a másik elfogadásának kultúrája.

(Foreign Affairs)

Zanny Minton Beddoes

Kína, a vizek ura

Ha Kína nem hajlandó kevesebb gátat építeni, 
legalább megoszthatná az információt

Kína titkolódzása azzal jár, hogy az alsó fo-
lyamszakasz mentén lévő országokban nem 
tudnak tervezni a gazdák és a halászok

A folyók lefelé folynak, ami Ázsia nagy 
részén azt jelenti, hogy a Tibeti-fennsíkon ered-
nek, mielőtt lezúdulnak kelet, nyugat és dél irá-
nyában. Ezek a meredek esésviszonyok ideális 
körülményeket teremtenek vízerőműprojektek 
megvalósításához. S mivel Tibet Kína része, a 
kínai mérnökök igyekeznek a lehető legjobban 
kihasználni ezt az adottságot. Nagy gátakat 
építettek nemcsak a Sárga-folyó és a Jangce 
mentén, amelyek Kínán át haladnak a Csendes-
óceánig, hanem más folyókon is, mint például 
a Brahmaputrán és a Mekongon, amelyek szá-
mos további országot átszelve érik el a tengert. 
Kínának ehhez joga van. Azok az országok, 
amelyek elég szerencsések, hogy területükön 
eredő hatalmas folyamokat hajtsanak uralmuk 
alá, gyakran vízenergia nyerésére vagy öntözés-
re használják azokat, mielőtt áthaladnának a ha-
tárokon. Az alsóbb szakasznál lakó szomszédaik 
természetesen igencsak sérelmezik ezt. Ha az 
eredetvidékhez legközelebb lévő országokban 
túlságosan megcsappan a vízáram, vagy ha 
gátak építésével egyszerűen csak megállítják az 


