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A SZEKULAR IZÁCIÖ KIHIVÁSAI A KERESZTI!NY SZÁMÁRA

Fogalomtisztázás

Ha a szeku larizáció k i1ejezést halljuk, legtöbbünk lelki szeme i el ő tt lefe lé
hajló statiszt ikai görbék, nulla felé haladó számsorok jelennek meg : a vasár
napi templombajárók száma csökken, a szentségek használata mind ritkább
lesz, egyre kevesebben választják a papi vagy szerzetes i hivatást stb . - Ha kö
zelebbről megvizsgáljuk ezeket az irányvonalakat, rögtön felmerül a nagyon
fontos kérdés: Hogyan kell értenünk, hogyan kell értelmezn ünk ezeket a jelen
ségeket? Mivel a szekularizáoió fogalmának lényeges szempontjáról van sz ö.
közelí tsük meg a témát egy konkrét példával.

Pitirim Sorok in szooiológ us tartalmi elemzés nek vetette alá a keresztény
Nyugat műalkot á sa i t. Szakemberek segitségével kiválaszt ott több mint 100.000
szob rot és festményt, melyek szer inte az uto lsó tíz évszázad nyuga ti képző 

múvészelének reprezentatív múalkotásai. A tartalomra vonatkozó egyetlen kér
dés az volt , hogy témájuk vallásos-e vagy profán. Min t ak övetkez ő ábra mu
tatja . meg lepó eredményeket tárt fel a kutatás :

A vall ásos tarta lmú rnűalkot ások százalék os aránya az utols ö t lz évszázad
nyugati szobrászatában és festészelében :
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Az ábra önmaga helyett beszél. A középkorban 3% a profán témák arány
része, a 20. században a múalkotások 4%-a vallásos témájú, vagy is valódi " ő r

ségváltásról" beszélhetünk. De éppen a pontos felmérés jelent kihivást szá
munkra, hogy kérdéseket tegyünk fel: Lényeges vagy lényegtelen ismérvel-e a
vallás fogalmának a mért jelenségek? A vallásosságra mint olyanra jellem
z öek-e ezek a konkrét kHejezési formák, vagy inkább arra a fe.lfogásra, hogy
hol és hogyan kell a vallásnak k<ifejeződésre jutni, vagy esetleg csak arra a
rangra, amelyet a vallás a múvészetekben és a nyHvánosságban kap? Csak
egy történelrnileq és intézményesen megh atározott elgondol,ásnak felel-e meg
az a vallásfogalom, amit itt vizsgáfat alá vettünk, vagy érvényes a mai felfogás
ra ls? - Kérdések, amelyekre a jelen tanutm ány 3. és 4. részében fogunk vá
laszokat keresn i.

A negatív számsorokon túl a szekularizáció fogalmához tartozik a vallási
és profán sz.féráknak a szétvá lása a modern i pari társada lmakban. Erre a tényre
jellemzök egy újabb osztrák felmé rés eredményei : ,,61 % kérne tanácsot paptól
vallási problémákra, 56 % sz.emélyes kétségbeesésben , 46 % le lkJiismereti ne
hézségekben, 17 % házassági gondokban és 16 % a gyermeknevelés ké rdései
ben. Szinte telj esen jelen téktelen azonban a pap szerepe a fog lalkozással kap
csolatos gondokban (2 %), anyagi ügyekben (2 %) és pol lt lkai kérdésekben
(2 %). - A vallás és a ,ki nti' éle t között tehát éles választóvonal húzód,ik. A
politikának, a gazdasági életnek és ·a foglalkozá·snak tehát a z emberek véle 
ménye szerint kevés köze van a valláshoz."! - Szakk ifejezéssel élve funkció
veszteségről van szó. Már a házasság i és nevelési területeken 'is csak a né
pesség elenyésző hányada tartja szükségesnek a vallás szerepét, a társadalmi
élet többi szektorában a vallás lrántl igény szinte nem létezik. A vallás funkció
Ja tehát a szoros értelemben vett szernélyl értelemkeresésre korlátozódik .

Viszonylag új tartalom a szekularizáció fogalmában 'az egyh áztól független
vagy egyházon kívül i vallásosság. Számos empirikus kutatáss mutat ki olyan
rétegeket, melyek vallásosan hívönek tartják és mondják magukat, ténylegesen
hisznek és vallásos gyakorlatokat végeznek, az intézményes egyházi szerkeze
teket és formákat azonban részben vagy egészében elutasitják. S ezekhez a
rétegekhez nem olyan személyek tartoznak, akik emberi gyengeségböl kerül
nek szembe az egyház i hierarch iával vagy rendelklezésekkel, hanem akik eze
ket elvileg nem fogadják el.

Helyzetelemzés

A szekularizáoló kiihivásait akkor tudjuk legjobban megérteni és egyházunk
javára fordítan i, ha a fej lemények hátterét elemezzük. Szooiológiai szemszögből
nézve a szekulerlzáció elkerülhetetlen folyamat. amennyiben szakad ék keletkezik
a társadalom egészében létre jött alapvető változások és a vallási ill. egyh áz'i
elvárások k öz ött. I:rlhetó ugyanis, hogy ilyen körűlmények között a csökkent
mctiváelő negativ számsorokat eredményez, a "vallás'i" és a "profán" területe
szétvá llk, és (mivel a személyes vallásos életet könnyebb az új társadalmi fel-
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fogáshoz és sttlushoz idomítani, mint a szilárd egyhá zi szerkezetet és normá
kat) egyházon kivüti vallásos hit -keletkezik. - Ez az egyszerú elvi meghatáro
zás a gyakorlatban persze rendkivül komplikált. Ebben a rövld tanulmányban
csak néhány példéra utalnatunk.

Már a görög és a róma i birodalom dokumentum aiból tudjuk, hogy ko rábbi
társ adalmakban ~ s múködtek hagyománybon tó erők. Igy pl. alkotó erejú sze
mélyiségek újftásokat vezettek be, a fiatalabb generáció ellenszenve a mege
lőző generáció magatartási mintáival szemben vál toz ásokhoz vezete tt , a társa
dalom újabb feladatok megoldására k ényszer ült és új eszközök birtokába ju
tot t. A hagyomány egyes elemei lassan kimentek a diva tböl vagy új magyaráza
tot kaptak.3 Az ipari társadalom azonban - az újftások megbecsülésével és
dijazásával -kifejezetten el6segítette és jutalmazta ezeket a változási folya ma
tokat, s ezzel a hagyományok jelentóségét e rősen csök kentette . - A vall ásos
hit hagyományok ra támaszkodik De a hagyománynak egyházi téren kettős ér
telme van : Krisztustól , apo stoloktól és az ősegyháztól átszármaz tatoll tanítás,
s enn ek kulturális (hagyományos) öltözete. Nem abban áll-e az egytláz egyik
lény eges feladata. hogy éppen nem "hagyományos", hanem i dő sze rű fo rmában
testesítse meg az örök i gazságot ?

A legújabb kor emberében kloltnatatlan Iqé ny él a szabadság iránt. Nagy
betúvel frja az emb er szernélyí méltóságát és önrendelkezési jogát . Az utóbbi
évtizedek történelmében az egyik emanoipác ióra és dernokratízál őd ásra irányu
ló mozgalom a másikat váltja fel. Ez az új embertipus szinte képtel en e4fogadni
az ember lényegi függőségét Istentől , ha nem sikerűí nyilvánvalóvá tenni szá
mára, hogy mi az alapvető kül önbség a Teremtőtől és teremtmé nyektől (em
berektól) való fÜ9góség között. Az önmaga fö lött rende lkezni akar ó embernek
nehézséget jelent végleges, felbonthata tlan elkötelezettségeket eltogadni ill.
váll alni. De leg inkább az zavarja. ha olyan valamit tála lnak fel neki végleges
és megváltoztathatatl anként, ami átl átszóan nem az. - Miért nem vagyunk ké
pesek a történelem tanulságai alapján őszinte és ny ilt l<li fej ezésmódra, megkü
lön böztetve hitünk örök lényegét minden mástól, ami leg jo bb tud ásu nkra vagy
az adott körülmények kényszeritő döntéseire alapul?

Rendk ivül erősen rányomta bélyegét a modern társadalomra a felvilágo so
dás és a felv ilágosu ltság . valam in t az ezzel párosult . M. Webertől alaposan
elemzett rac iona litás, vagy is a vi'lág "varázslattól való Ie lsza bad ltása"." l-de
tartotik a természettudományos gondolkodás felerősödése , a fö ld rajzilag távoli
kultú rák elérhetósége és megismerése, valamint a tömegtájékoztatási eszközök
robbanásszerú kifejlődése és az ezzel k apcsolatos gyors és l eleplező ér tesült 
ség. Bár az újsá g, a rádió és a te lev ízió sok maszlagot közö l, a ma embere
mégsem hajlandó mindent lenyelni, amit meggyőzö érvelés nétkül mondanak
nekI. - A hivő keresztény megvetássel utasit el babonás szartartásokat. Meg
lepödhet tehát, ha saját rit usait a ",J< [vüJáll ók" hasonló mentalitásnak könyveli k
el, amennyibe n nem képes a mai gondolkodásmódnak megfelelő formákban
bemutatn i és szükség esetén Igazolni ?
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Hátrányok és előnyök

A szekularizáoió folyamatának rengeteg hátránya és elónye van . Az itt kö
vetkező utalások inkább csak arra a beállílottságra és magatartásra akarnak
céloznl, amellyel a keresztény embernek a szekularizáclő kihívásaira válaszol
nla kellene.

Az egyházak befolyása a társadalmi szerkezetekre és a profán i ntézmények
re nyilvánvalóan csökkent. Hiábavaló lenne ezt a tényt szépítgetn i. Veszteség
ről van szó, amely ellen fel kell venrri a 'küzdelmet az elemzés és alkalmazko
dás minden jogos eszközével. - De a fej lemények hasznosak arra is, hogy
megértsük a kereszténység lényegét: "A hit , amely a szívet meqváltoztatja. az
lsten iránbl szeretet, amely valóban megigazu l,áshoz vezet, egy nép- vagy tömeg
egyházban is lsten kegyelmének hallatlan , egyszeri csodája , amely, amennyi
ben egyáltalán emberi összetevőkt ől hordozott, mindenesetre más oko któl függ ,
mint amelyek a nép- vagy tömeg-egyházban hatásosak. . . . Valószínü:leg léte
zik a kereszténység legnagyobb személyi rneqvalóslthatésáqának olyan opti
muma, amely a mi/iőnek éppen nem maximális kereszténységében Ieledzlk."!

A világ krllikus szeme rajtunk - és ez nem mindig kellemes dolog. Egyház i
személyek helytelen viselkedésétől kezdve, az egyes k özütetek zavart anyag i,
pénzügyi helyzetén keresztül, egészen az ún. katol ikus országok magzateIhaj
tást statiszloikáiig szinte minden nyilvánosságra jut, A felmerüló vallási és egy
házi problémákat igen gyakran sokmilliós televízi ós közönség el őtt kell " meg
vitatni" , mert a tömegtájékoztatási eszközök éppen a kényes pon tokat szellóz
telik. A szekularizált társadalom ped ig szigorúan ltétkezik pontosan a vallást
és erkölcsöt képviseló személyek és i ntézmények felett. Elvárja, hogy betart
sák, amit hirdetnek; öntudatlanul is kibúvót kereshet maga számára: lám, nem
is kell olyan komolya" venni ezeket az elveket, hiszen kép'J'iselói sem tartják
be. - Ha ez az állapot nem is kényelmes, megtisztító hatása vitathatatlan. Az
igazságnak nem ,kell trtöznía a nYÍ'lvánosságtól, és a kr it ika megtanitja nekünk,
hogy mi a felfogása és az igénye azoknak, akikhez küldetésünk szól. Talán eló
ször van esélyünk a kereszténység történelmében arra, hogy fel\'ilágosult, és
nem egykönnyen megféleml íthetó emberek józan kr'itikája segítségével csiszol
gassuk az lsten és az ember viszonyára, az emberi lét értelmére vonatkozó fel
fogásunkat és mondanivalónkat. Más szóval : manapság nem mondhatunk bün
tetlenül üres fráz isokat. Ez egyúttal igazi kihívás az ószinteségre és a szava
hihetóségre, mely ellenállhatatlanul hódít.

Ezen a rögös úton többször jövünk zavarba, mint régebbi korok keresz 
tényei, amikor az egész társadalom hívőnek vallotta magát. De ez a szakadék
szélén való vándorlás rákényszerít minket arra , hogy megszok:juk, és a ránk
bízottakat Js arra szoktassuk, hogy az igazság birtokában sem lehet minden
kérdést azonnal és véglegesen megválaszolni. A történelmi, lélektani és sz0

clolóqial relativitásokat ismeró ember számára eleve gyanús , ha minden fel
merüló problémára kész recept-válasz van kéznél. Ugyanígy meggondolandó.
hogy elegendó-e az esetleg 'ismertté vált visszásságokra az általános válasz :
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Az egyház, saját tanítása szerint, a búnösök egyh áza is. KJi fogadna el egy ilyen
általános választ valamelyik po litíke l párttal kapcsolatban? - Ha a szekular izált
világ igényeinek megfe lelóen a kendózetlen ósz inteségre törekszünk, akkor
megnyílik az út az egyház lényegi hivatása, az állandó "aggfornamento" felé ,
amely csak az örök igazságok nap i árfolyamon való értelmezésében valósít
ható meg a szüntelen dialógus segítségével.

Következmények

Ha a fenti rövidre fogott elemzés találó, igen sok következtetést lehet le
vonni a szekularizált társadalmakban szükséges keresztény beállítoltságra és
magatartásra nézve. A legfontosabbnak az túnik, hogy mindenki szemé lyesen
elmélkedje át hivatását az adott körülmények között, és állapí tsa meg a teen
d öket saját maga számára . - Itt csak példaként két szempontra térünk ki, me
lyek a legfontosabbak közé tartoznak, és talán képesek je lezni a szükséges
megfontolások sokrétúségél.

Az elsó az egyház kütdetésének és megnyila tkozásának a formájára vonat
koz ik. - Köztudomású, hogy az emberek közötti közlekedés a gondolkodás
mód s annak eszköze, a nyelv segítségével történik . Nos, ha a vallá si és a
profán szféra, a vallásos hit és az intézményes egyház között szakadék kelet
kezett,a~kor ezt az egyház képviselóinek 'is tekintetbe kell venniük . A kétnyel
vúség különleges feladata válik i tt nyilvánvalóvá. A hagy ományos keresztény
gondolkodásmód és k'ifejezésmöd meg tartása mellett t örődni kell a profán világ
gondolkodásmódjának és ~ifejezésmódjának elsajátításával. A teológ iai kép
zettség és az elmé lkedésekben való átéltség sok vallásos elemet emel be az
ún. plauzibilitás síkjába (vagyis abba a gondolatvi lágba és gondol'kodásmódba,
amelyben elfogadhatóvá, valószínúvé vagy egyenesen magá tól értet ődőv é vá
lik) , de tökéletesen értelmetlen maradhat a "kívülállók" számára. Ezoterikus,
vagy is a csak egy csoporton belül é rthet ő elgondolás és " tolvajnyelv" a tagok
számára ugyan hasznos és fontos lehet, de ugyanakkor a csoport izoláltságát
is növeli. A szekularizált Világ ténye ma a keresztény embert arra kényszeríti ,
hogy továbbra 'is ápol ja hagyományos fogalma it , de éppen olyan komolyan
vegye azok letord ítását a profán vi lág nyelvére. Az egyház .igen sok el
mélkedó hívének, papjának és szerzetesének érté kes és meleg élmény a
"Salve Regi na" örökszép szövege és dallama, de mit kezdjen egy keresztény
hagyománnyal nem rendelkezó gépészmérnök vagy segédmunkás azzal , hogy
"Odvözlégy" , és hogy "irgalmasság anyja"? Vagy milyen hatást vált ki egy rész
ben vagy egészen kivülállóban , ha azt hallja, hogya katol jkusok a "Szentszékról"
beszélnek? Ilye n értel emben nehe zed ik súlyos felelösség az egyhá z vezetó inek
és tag jainak váll ára: Az egyház kül detése minden embernek szól : medd ig zár
kózhat tehát be az örök igazságok hagyományos kifejezési formá iba, s meddig
kell bevetnie magát, hogy telj es erővel építsen hidat a tóle különbözó gondol
kodási formák felé.
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A második pékla tartalmi meggondolásokra utal. A protán világ egyik leg
főbb jell emzöje a relativitás tudatosítása. A történelemtudomány, a lélektan
és a szoc iológ ia alaposan hozzájárultak ehhez a fejlődésh ez. De pontosan itt
nyilik meg a vallásos hit igazi esélye. - A tapasz talati tudományok mindent
oksági összefüggésekre vezetnek vissza, és nem ismerik az ember személyi
fe l e lősségének a fogalmát. Ezzel egyér telmúen blzonyftják az emberi tran sz
cendens meggyőződés szükségességét. A gyermeknevelés példájával élve : Tel
jesen világos, hogy egy mohamedán világban nevelt ember saját gyermeke it
más elvek alap ján neveli, mint az, aki keresztény világnézetben nőtt fel. De
mindkettőnek, akkor is ha szocio lógiailag felvilágosult emberekről van szö.
dönten ie kell a nevelés konkrét lépései ről, ésped ig anélkül , hogy megvárná a
világnézetek és a szociológiai irányzatok küzde lmének végeredményeit. Hiszen
rnindenk], alda fiatal fej lődő embernek igazi javát akarja, a nevelés tartaimát
vagy a társada lmakban uralkodó különböző, tehát viszonylagos felfo gásokból
merJti, vagy a véletlenre bízza, vagy pedig szil árd meggyözódésé'ből vezet i le.
t S ebben a döntésben semmifé le profán rac iona litás nem segit nekii - itt csak
a hit biztonsága .mutat irányt. - A szekularízált világ legdrámaibb kihivása a
keresztény ember számára tartalmi lag 'abban áll , hogy meg kell okotrsa . mjért
az ő válasza a jobb.
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Waigand József

A SZEKULARIZÁ LT VILÁGBAN I!LO EGYHÁZ

Előre bocsá tom : egyházon nemcsak a római katol ikus egyházat értem, de
a testvér-egyházak k özösséqét i s, hiszen Krisztusról egyformá n kell tanúságot
tennün k ebben a mai vMágban. Tanu lmányomat három pontba foglalom össze :
1.) A szekula rizmus, mint vUágjelen ség. - 2.) A keresztény hivek szerepe a
szekularizált világban. - 3.) A hivatalos egyház és a szeku larizált világ viszonya .

Ez a kis tanulmány főleg Európára vonatkozik . Magától értetö dl k viszont ,
hogy oikkem forrásai elsősorban hazaiak: saját tapaszta lata imon kivül nagyon
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