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A "HITÉLETI SZOCIOLÓGIA" PROBLEMATIKÁJA

Előző. tanulmányomból, amelyben a vallásszociológia megujhó
dásával foglalkoztam, eléggé kitünhetett, hogy csakis a tények és

. összefüggések megállapítását tekinthetjük a vallásszociológia felada
tának. A hitélet katolikus kutatói is ebből indultak ki, azért tago
zódhatott be munkásságuk a vallásszociológia körébe és hathatott
arra továbbfejlesztő módon. Ugyanakkor azonban ezek a katolikus
szociológusok egyáltalán nem titkolták, hogy a tények megismeré
sével és az összefüggések feltárásával az egyház alkalmazkodását kí
vánják elősegíteni a modern idők követelményeihez. Ez a kettősség

óhatatlanul felidézte azt a lehetőséget, hogy minél szélesebben és
mélyebbre szántanak ezek a kutatók, annál könnyebben összeüt
közhetnek tevékenységük értékelésében a tisztán tudományos szem
pontok az egyház gyakorlati szempontjaival. Hogy miért, az talán
magától is meg fog világosodni, ha végigviszem az olvasót egy ki
mondottan vallásszociológiai tanulmányon.

Egy kutatás eredményei

Helene Cassin, a tudományos kutatások francia központjának
munkatársa, 1953 és 1955 között Délolaszországban tartózkodott,
hogy kinyomozza a protestáns szekták terjeszkedésének okait. Két
fő tényezőt és két járulékos tényezőt állapított meg.

Az egyik fő tényező szerinte az, hogy a katolikus egyház, mint
a klasszikus Róma politikai szervezetének örököse, papjai útján
minden vonatkozásban maga kívánta vezetni az olasz társadalmat
s ezzel gátolta egy igazán laikus élet kibontakozását és fellendülé
sét. A katolikus vallás így túlságosan "szocializálódott", ami ugyan
annyi, mint .Jaícízálódott", mert annyira belevegyült a köznapi
élet aktusaiba, hogy mint vallási erő elvesztette külön vonzását.
"A szentmise például, amelyben a hívő számára összpontosul a ke
resztény misztérium, elvesztette misztikus [ellegét, cselekménnyé
vált, amelynek kétségkívül van értelme, de ez az értelem csak tár
sadalmi, nem pedig vallási." Míg Franciaországban - mondja Cassin
- lassú folyamat után, amely az emberi jogok kinyilvánításával kez
dődött s az állam és az egyház szétválasztásával végződött, a laikus
nemzet megkövetelte és elérte, hogy az egyház az egyének lelki
gondozására korlátozza tevékenységét s ezzel közvetve éppen a
laicizmus óvta meg a vallásos érzés erejét a francia katolicizmusban,
addig Olaszországban a klerikális ráfekvés a közéletre - kivéve egy
rövid időszakot 1870 és 1929 között - a vallásos érzés gyöngülését
hozta magával az olasz tömegekben. "A mindennapiság lecsökken
tette az értékét annak, ami szent." Ilyen körűlmények között azok,
akik a szorosabb kapcsolat szükségét érezték Isten és a hívők kö
zött, mind nagyobb számban figyeltek fel a protestantizmusra, amely
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a maga követőit mint Isten kiválasztottjait, mint Isten egyénileg
meghívottjait kezeli.

A másik fő tényező Cassin szerint a földműves ligák, majd szin
dikátusok színrelépése. Ami rendkivül tanulságos, hogy nem az a
szerepük bizonyult a legfontosabbnak, amelyre általában gondol
nánk. A kezdet tudvalevően az, hogy a mult század vége felé a dél
olaszországi paraszti tömegek is ráébredtek arra, hogy a földesurak
kizsákmányolják őket. Önvédelmi szervezetekbe, úgynevezett ligák
ba kezdtek tehát tömörülni, amelyek 1908 után már a sztrájk fegy
verét is felhasználták. Harcoltak a magasabb bérekért, a gépek el
távolitásáért, a helybeli munkások foglalkoztatásáért. A papság nem
tanúsított irányukban egységes magatartást. Ahol a ligák gyöngék
voltak, ott a helyi papság inkább közömbös maradt, ahol azonban
erősek és támadók voltak, ott a papság ellenségesen viselkedett és
a birtokosokkal haladt együtt. "A déli földműves ligák története
még megírásra vár - mondja Cassin -, de a tévedés félelme nélkül
állíthatjuk, hogy az egyháztól tapasztalt távolodás elsősorban ér
zelmi elfordulás a katolikus papságtól."

Lényeges mozzanat - mutat rá Cassin -, hogy egy olyan társa
dalomba, ahol minden közösségi élet keretét a katolicizmus szolgál
tatta - még a nyilvános szórakozások is a Szent Szűz vagy a szentek
jegyében folytak - hirtelen új elem tört be: az emberek először

találtak egymásra és csoportosultak nem vallási, hanem kifejezetten
gazdasági és jóléti célból. S ezek a társulások, amelyekben a nők is
részt vehettek, hamar belefolytak a szociális élet olyan szektoraiba
is, amelyek mindaddig a papságnak voltak fenntartva, kivált a me
nyegzőbe és a temetésbe. Főleg a temetés nyert nagy jelentőséget.

A nyomor ugyanis gyakran megakadályozta a hszzátartozókat ha
lottjuk méltó megtisztelésében. Már a harangozásnál kezdődtek a
bajok. A nagyharangot csak a gazdagok tudták megszólaltatní, a
szegényeknek be kellett érniők a kisharang, a "campana della selva"
félénk zengésével. A szegények halottját csak a falu utolsó házáig
kísérte ki a pap. Ha nem fizették meg a külön stólát, akkor onnan
a pap már visszafordult s így az elhantolás, a tulajdonképpeni te
metés már pap nélkül ment végbe. Ezzel szemben aki tagja volt a
Iigának, mindenképpen biztos lehetett arról, hogy neki is, meg övéi
nek is megadják a tiszteletet. A liga testületileg, zászló alatt vonult
fel a végtisztességre. Nem kellett alkudozni a pappal. A legszegé
nyebb paraszt is szép temetéshez jutott, akárcsak a földesúr. A bú
csúztatók a sírnál még lelkesebbek és átérzettebbek is voltak. A pa
rasztok így megszekták a pap nélküli temetési szertartást, "Végül
is a pap - írja Cassin - olyan notabilitássá vált a parasztok szemé
ben, mint az orvos vagy az ügyvéd, akivel csak alkalmilag kell
érintkezniők, s akinek, mint a kisburzsoázia tagjának, nem ismerik
el azt a jogát, hogy magánéletükbe avatkozzék."

A protestantizmus ügyét szolgálta járulékos tényezőként a ki
vándorlás, amely 1869-ben indult meg s előbb a Földközi-tenger me
dencéjébe, majd 1880 után a tengerentúlra irányult. A kivándorlás
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a gondolkodás mély átalakulását eredményezte. A parasztok rájöt
tek arra, hogy a birtokosok uralma nem kikerülhetetlen végzetsze
rűség, hanem olyan adottság, amely alól az ember máris kivonhatja
magát. Akik pedig idővel visszatértek az Uj Világból, már teljesen
más fogalmakat tápláltak a szociális kapcsolatok felől. Azon sem
csodálkozhatunk - mondja Cassin -, hogy éppen azok a kiván
dorlók, akikben élt a vallási igény, különös fogékonysággal viseltet
tek a protestáns eszmék iránt. Az olasz protestánsoknak 1911-ben
már 250 saját templomuk volt az Egyesült Allamokban, míg az
olasz katolikusoknak csupán 150. További 10 év alatt, 1921-ig az
olasz protestáns templomok száma 304-re nőtt. Kereken egy millió
olasz veszett el ilyen módon a katolikus egyház számára. S ezek az
amerikai olasz protestáns egyházak elég izmosak ahhoz is, hogy
igehirdetőket küldjenek az anyaországba. Utóbbival kapcsolatban
emeli ki Cassin második járulékos tényezőként azt a hatósági üldö
zést, amelynek a protestáns lelkészek és hívek vannak kitéve Olasz
országban. Bárhogy is vélekedjünk ugyanis a közigazgatási beavat
kozásról a vallási ügyekbe, kétségtelen, hogy az ilyen eljárások,
amelyekben sok a fölöslegesség is, a szándékolt hatásnak rendszerint
az ellenkezőjét szülík, Bizonyság rá, hogy valamennyi protestáns
szekta közül a "pünkösdösöké" terjed a legjobban, amely legtöbbet
szenved a rendőri üldözések miatt.

Az "elkereszténytelenedés" jelenségei

Gondolom, nem kell hosszasabban elmélkednünk ezen a tanul
mányon, hogy megsejtsuk a kényelmetlenség érzéseit, amelyeket egy
házi oldalon kiválthat. Cassin persze mint vallásszociológus kizáró
lag tudományos megismerésre törekedett. Nem volt semmiféle gya
korlati célzata és értékelni sem értékelt semmit. Azok az egyházi
személyek vagy tényezők, akiknek más a nézetük, megtehetik, hogy
vitába szállnak vele, de arra sem kötelezi őket senki vagy semmi,
hogy egyáltalán tudomást vegyenek róla. Más azonban a helyzet,
ha a "hitéleti szociológia" katolikus művelői állnak elő a Cassin
dolgozatában foglaltakhoz hasonló megállapításokkal. Róluk ugyanis
köztudomású, hogy tudományos eredményeikkel az egyházi tevé
kenységet is befolyásolni kívánják. Vajon hasznos-e akkor, hogy ők

is nyiltan és katolikus szempontú értékelés nélkül bocsássák a nagy
nyilvánosság elé kutatási eredményeiket ? Az eddig megnyilatkozott
egyházi vezetők tekintélyes része ma már tagadja ennek hasznossá
gát. Allásfoglalásuk mögött - ahogy én látom - az a meggondolás
húzódik meg, hogya katolikus szociológusok, amikor lépten-nyomon
észlelik egy meglehetősen általános "dekrisztianizáció" folyamatát,
a feltehetően orvosolható okok mellett olyan okokra is rámutatnak,
amelyeket az adott társadalmi viszonyok között az egyház a saját
elhatározásából és erejéből nem szüntethet meg. Maguknak a tár
sadalmi viszonyoknak kellene megváltozniok. A tehetetlenség be
vallása pedig egyetlen intézmény számára sem előnyös.
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Mindenesetre nem fog ártani, ha magunk is megnézzük, mit ta
pasztaltak az "elkereszténytelenedés" körül a katolikus kutatók. L. J.
Lebret és J. Le Duigou sarkalatos tényezőnek jelöli meg Franciaor
szágban azoknak a szellemi irányzatoknak terjedését, amelyek a
legkülönbözőbb ellenvetéseket hozzák fel a vallás ellen, s a mai
technikai kultura fokozódó materializálódását. M. D. Chenu hozzá
veszi még a keresztény értelmezésű családi közösség válságát, amibe
belejátszik a lakóhely és a munkahely mind általánosabb különvá
lása. Paul Schmitt-Englin főkép a vallásos elit hiányát panaszolja
föl s ezt a hiányt a nagyváros "deperszonalizáló", személytelenítő

hatásának tulajdonítja, amely - a nagyfokú vándorlás, a közlekedés
gyorsulása és a mezőgazdaság gépesitése nyomán - a vidék lakos-
ságát sem hagyja érintetlenül.

Mindezek az okok így általánosságban nyilvánvaló közhelyek s
nem hihető, hogy alapos megtárgyalásuk ellen hivatalos egyházi
részről is bárki kifogást emelhetne. Találkozunk azonban, különösen
a monográfiákban, olyan megállapításokkal is, amelyek bizonyos
szempontból kényeseknek és kellemetleneknek tűnhetnek fel. G.
Roquais például az általa vizsgált bányavidéken kénytelen volt oda
következtetni, hogy a hitoktatás nem tart lépést a fejlődéssel s az
egyházi szertartások, amelyek túlságosan hozzátapadnak az agrár
hagyományokhoz, nem számolnak az ipari kor vallási igényeivel. S
egészen természetes, hogy a katolikus szociológusoknak észlelniök
kellett azokat a sajátos problémákat is, amelyek a tőkés gazdasági
rendszer velejárói. Annak ellenére például, hogyapárisi elővároso

kat vizsgáló A. Lavendeyre megállapítása szerint a vallásos érzület
és a keresztény erkölcsi felfogás szétesése mindenütt a burzsoá
miliőből indult ki, a gyakorló katolikusok zömét is a burzsoázia
teszi. Saint-Pothinben - mint Emile Pin írja - a misehallgatók fele
a burzsoáziából kerül ki, holott a lakosságnak csupán 20 %-a tarto
zik ide, míg az ugyancsak 20 %-ot jelentő ipari munkások a mise
hallgatóknak mindössze 6 %-át szolgáltatják. Az olasz A. Leoni a
mantovai egyházmegyében kiszámította, hogy társadalmi osztályok,
illetve csoportok szerint a katolikusoknak hány százaléka teljesítette
husvéti kötelességét. Táblázata szerint a köztisztviselők 53, a föld
birtokosok 48, a földbérlők 64, az ipari és mezőgazdasági munkások'
25 %-a. A volterrai egyházmegyében az a helyzet, hogy a vallás
gyakorlat azokban a körzetekben a leggyengébb, ahol legkedvezőt

lenebbek a munkafeltételek. Délolaszországban - ugyancsak Leoni
megfigyelése szerint - a nagybirtok uralma és a tömegeknek az
egyháztól való elfordulása egyenes arányban van egymással. A spa
nyol F. del Valle azt fejtegeti, hogy hazájában a hitélet mélyülésére
gondolni sem lehet addig, amíg a szociális feszültség a mai mérték
ben fennáll. Szerinte a tömegek közömbösségének, sőt ellenségessé
gének legfőbb rúgója a társadalmi és gazdasági viszonyokban rejlik.

Felvetették azonban katolikus szociológusok azt a kérdést is,
hogy a kapitalizmus által teremtett szociális helyzet mennyiben köz
vetlen okozója a hitélet hanyatlásának és a vallásgyakorlásban részt-
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vevő társadalmi rétegek eltolódásának. Több kutató kétségbe vonja
a közvetlenséget és a papság magatartásában jelöli meg a tulajdon
képpeni tényezőt. G. Roquais a maga bányavidékén úgy találta"
hogy a templom kerülése elsősorban reakció a papság ellen, amelyet
az ottani nép az agrárburzsoázia csatlósának tekint. Paul Schsnitt
Englin is hangsúlyozza az "affektiv reakciói", amely sok embert a
pap ellen fordít, mint olyasvalaki ellen, akinek szorgalma és mun
kája nem áll arányban társadalmilag még mindig kiemelt állapotá
val. F. A. Isambert, aki a párisi munkások vallésgyakorlatáttanul
mányozta, úgy tapasztalta, hogy ha az egyház bármi okból hozzáköti
vaav hozzákötni látszik magát valamely társadalmi osztályhoz, ak
kor ez hátrányosan hat vissza a más osztályhoz tartozók hitéletére.
P. Greco, aki a Milano peremén fekvő Sesto S. Giovanni ipari köz
pontot vizsgálta, azt írja, hogy még azok a munkások is, akik kato
likusnak vallják magukat, ellenszenvvel nézik papjaikat. Azt ál
litják, hogy papjaiknak nincsenek tiszta fogalmaik a munkások élet
körülményeiről, "retrográdok" és betegesen félnek az újításoktól.
G. Pagani a Milanotól északra eső Saronno ipari városkában 3900'
katolikus hívőnek tette fel a kérdést: hogyan vélekednek papjaik
ról ? Meg volt elégedve 23.1 %, többet várna tőlük 49 Ofn, élesen bí
rálta őket 19.2 %, kitért a válasz elől 8.7 %' Arra a kérdésre, hogy
milyen papokat szeretnének, a válaszok összegezéséből a következők

tűnnek ki: legyenek buzgóbbak, kevésbé tradicionalisták, igazodja
nak a modern időkhöz, álljanak ki a szociális igazságosság és hala
dás mellé, a gyóntatószékben tanúsítsanak több megértést, alaposab
ban készüljenek szentbeszédeikre, híveikkel szemben tegyenek le a
parancsolgató modorról s minden vonatkozásban viselkedjenek de
mokratikusan.

Ellenvetések és bírálatok

Kézenfekvő, hogy az ilyen megállapítások az ottani -viszonyok
között nem kevéssé felkavarhatják a hívő katolikusok gondolati és
érzelmi világát. Sokan megriadnak attól, hogy ugyanakkor, amikor
a hívek zömét és az anyagi alapot ezidőszerint még mindig a bur
zsoázia adja, akkor a szociológusok - esetleg akaratuk ellenére is 
a proletariátus és a szocializmus felé forduló "avangardista" szel
lemet táplálják. S nyilván ez a magyarázata annak, hogy egyházi
részről folyvást erősödik az a kívánság, hogy a hitéleti kutatások bi
zonyos megállapításait tekintsék a szociológusok bizalmasoknak és
csak az érdekelt személyekkel közöljék azokat. A hitéleti kutatások
hivatalos egyházi pártfogolását illetően át is vetődött újabban a
hangsúly olyan intézetek felállítására, mint amilyen a "szociális
egyházi kutatások katolikus intézete" Hollandiában. Ez az intézet,
amelynek élén G. H. L. Zeegers professzor áll, rendes költségvetés
sei dolgozó és kifejezetten a püspöki kar szolgálatára szervezett in
tézmény, amely főleg konkrét megbízásokat vállal és hajt végre.
Hol kell például új templomokat építeni, a város mely pontjára kell
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helyezni a templomot, milyen egyházi feladatokat hoz magával új
lakótelepek létesítése vagy egyes városrendezési tervek végrehajtá
sa ? A szociológiai adatok bizalmas kezelésének óhajára következ
tethetünk abból is, hogy az amerikai Fichtert, aki pedig jezsuita
tudós, nemrégiben szigorú megrovásban részesítette az egyházi fel
sőbbség.

Mi persze, szocialista rendszerben élő katolikusok, sokban más
szemmel és szempontból nézzük ezeket a dolgokat. Számunkra jó
részt megszüntek az ottani problémák s az egyház jövő helyzetét,
vele együtt a hitélet alakulását is másképpen mérlegeljük. Nekem
egyébként is szilárd meggyőződésem, hogy a való tényeknek nem
csak megismerése, de nyilvánosság elé tárása és tudományos meg
vitatása sem sértheti a katolicizmus érdekeit. Annál kevésbé, mert
arról is meg vagyok győződve, hogy a vallás kérdésében amúgysem
a szociológia, vagy általában az emberi bölcseség mondja ki az
utolsó szót, Ha mi őszintén hisszük vallásunk isteni eredetét és
egyházunk isteni vezetettségét, akkor semmiféle, még olyan kemény
nek tetsző megállapítás sem csüggeszthet el minket. Sőt szerintem
éppen a szociológusok akadálytalan és szorosan tudományos kuta
tásaitól várhatjuk annak a hitünkből folyó tételnek tárgyi igazolá
sát is, hogy az egyének vallásos reakcióit sohasem magyarázhatják
meg csupán azoknak a társadalmi csoportoknak befolyásai, amelyek
hez tartoznak.

Azok a birálatok azonban, amelyek a katolikus szociológusokat
gyakorlati okokból érték, csakhamar átcsaptak a tudományelmélet
lényegesebb területére is. Jellemző erre az a frontális támadás,
amelynek "Egy méltatlankodó teológus" tollából a "Vie Intellectu
elle" adott helyet. A cikkíró szerint a "hitéleti szociológia" hova
tovább olyan lobogóvá válik, amely alatt a legkülönbözőbb áruk,
olykor romlott áruk is utaznak. Tartani kell attól - úgymond -, hogy
ez a szociológia "végeredményben mérték alá akarja venni a Szerit
lelket". Végül pedig felveti a kérdést a cikkíró: valóban hiszik-e a
katolikus szociológusok, hogy az ő megállapításaik képezik a lel
kipásztorkodás fundamenturnát ?

A szociológiai determinizmus kérdése

Ez az állásfoglalás, mondhatni, magába tömöríti mindazokat az
ellenvetéseket - és mint látni fogjuk: félreértéseket -, amelyek a
szociológiát illetően a katolikus közgondolkodásban meglehetősen

általánosak. Éppen a szociológia hivatalos szülőhazájában, Francia
országban tapasztalhattuk legkorábban, hogy ellentétben Comte he
lyes célkitűzésével, katolikus és többnyire papi szerzők "szocioló
giának" kezdték nevezni azokat az írásaikat, amelyekben a társa
dalmi valóság tudományos vizsgálata helyett a "jó társadalomra"
vonatkozó elképzeléseiket teregették ki. Párizsban töltött egyetemi
éveim alatt, a huszas évek első felében, talán a nagyszerű Paul
Bureau volt az egyetlen tanszéki katolikus tudós, aki lépten-nyomon
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felpanaszolta ezt a visszásságot és a saját előadásaiban és könyvei
ben ténylegesen szociológiát nyujtott. Ez a fogalmi ferdülés azután
Franciaországon kivül is annyira hatott, hogy ami tömérdek könyv
"katolikus szociológia" címen világszerte napvilágot látott vagy mint
kollégium a teológiai karokon elhangzott, csaknem a legutóbbi idők

ig szociálpolitíkával kevert társadalornbölcselet, nem pedig szocioló
gia volt. Agostino Gemelli, a milanoi Szent Szív-egyetem méltán
világhírű rektora, még 1951-ben írt egy tanulmányt a "Vita e Pen
siero" részére abból az alkalomból, hogy Don Sturzo könyveit an
gol nyelven is kiadták, s ebben a tanulmányában teljes nyiltsággal
rámutatott arra, hogy amit a szemínáríumokban "szociológia" cí
men előadnak. "semmi kapcsolatban sem áll a szociológiával". A
katolikusok - úgymond - "nem értették meg jól a szociológia ter
mészetének, tárgyának és módszerének problémáját". ci - tette hoz
zá - mint pszichológus és biológus nem illetékes arra, hogy konk
rét tanácsokat adjon, de kötelességének érzi, hogy figyelmeztesse
erre a katolikus tanulóifjúságot.

Az igazi szocíológiától való elfordulásnak és idegenkedésnek
megvolt persze némikép az oka is. Az nevezetesen, hogy a szocioló
gia megindítói és legjelesebb úttörői már eleve a társadalmi deter
minizmus álláspontjára helyezkedtek, s ez túlságosan megriasztotta
a katolikusokat. Túlságosan, mert nem vették figyelembe, hogy ez
a determinizmus szükségszerű kelléke - mai nyelven: munkahipoté
zise - volt annak, hogy a társadalomról egzakt tudományt próbál
janak összehozni. Valamilyen determinizmus feltételezése nélkül
ugyanis nem is gondolhatunk arra, hogy a társadalom mozgásában
fejlődési "törvényeket" állapítsunk meg, de még arra sem, hogy
mai szociológusok sokkal szerényebb becsvágya szerint "tendenci
ákat" fedezzünk fel. S nemcsak elméletileg nincs akadálya annak,
hogy ez a szociológiai determinizmus adottságok gyanánt tudomásul
vegye a szellemi jelenségeket, de gyakorlatilag is az a helyzet, hogy
még "törvény"-megállapításaiban is éppen elég teret hagy ahhoz
a "véletlenek" és "esetlegességek" számára, hogy ne kelljen félte
nünk sem a nagy egyéniségek szerepét, sem az emberi szellem sza
badságát,

Kétségtelen, hogy a .Jritéleti szociológia" körül támadt elvi ag
gályoskodásokat is végső soron ennek a szociológiai determinizmus
nak hibás szemlélete váltotta ki. Csakis ezzel maR"Varázhatj uk ugyan
is az olyan feltevéseket, hogy a hitélet katolikus kutatói ki akar
nák szorítani az isteni kegyelmet a vallásosság és az eredményes
igehirdetés tényezői közül, Ilyesmiről nincs és nem is lehet szó. A
katolikus szociológusok ismételten leszögezték: annak meghatáro
zását, hogy mi az egyház lényege és mi a kegyelem műve akár az
egyház működésében, akár az egyének lelkében, semmiképpen sem
tekintik a szociológiára tartozónak. A szociológián kívül álló dolgok
ezek. Eppen ezért azonban - emelték ki újból és újból - a hitélet
búvárlőjának sem szabad, mint "szociológusnak", túllépnie a tapasz
talati tények körét, hanem csupán e tények alapján szabad keresnie
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a magyarázátot az általa észlelt csoportjelenségekre. Magyarázatori
pedig azt kell értenünk, hogy a jelenségek tömegét olyan láncolatba
fűzzük, amelyben a megelőző jelenséget a rákövetkező jelenség oko
zójának, utóbbit annak okozatának fogadhatjuk el. így nézve azután
a szocíológíát, világos, hogy legriasztóbbnak látszó ténymegállapí
tásai sem béníthatják a pasztorális buzgóságot, hanem éppen ellen
kezően: felszíthatják és helyesebb mederbe terelhetik.

A mondottak értelmében tűzték ki a "hitéleti szociológia" kima
gasló képviselői is az új tudományág határait és feladatkörét. A
.Jrítéleti szociológiának" minden szempontból szociológiának kell
lennie - jelentették ki egyöntetűen a la-tourettei kongresszuson.
Legfőbb teendője tehát - L. J. Lebret szavait idézve -, hogy "ta- .
nulmányozza keletkezésükben, összetételükben és fejlődésükben

mindazokat a csoportokat és társadalmi erőket, amelyek befolyásol
ják a vallásos csoportokat és vallásos magatartást". Ésszerűen kö
vetkezik ebből, hogya "hitéleti szociológiát" sem tekinthetjük olyan
autonom tudománynak, amely akár a módszert, akár a megfigyelés
tárgyait illetően nélkülözhetné a folytonos és szoros kapcsolatot a
szociológiával. Le Bras nyomatékosan hangoztatta, hogya "szocioló
gia" szó nagy követeléseket támaszt azokkal szemben, akik a "hit
életi szociológia" művelésére vállalkoznak. Egyik legsúlyosabb kö
vetelmény - úgymond - az általános szociológia kiterjedt ismerete,
hogy megérthessük a tényeket, okokat és következményeket. Mert
hogyan vizsgálhatnók a vallásgyakorlatot a foglalkozások, osztályok,
az életszínvonal és életmódok s mindazok szabatos tipizálása nél
kül, amik az ember környezetét teszik? Tudományelméletileg a
.Jütéletí szociológia" is teljes mértékben vallásszociológia kíván len
ni. Ahogyan Jacques Leclercq is rámutatott, a .Jrítéletí szociológia"
valójában nem más, mint "katolikusok által művelt vallásszocíoló
gia", vagy "a katolikus egyházra alkalmazott vallásszociológia".

Ami szerintem új vonása - legalább is egyelőre "új" vonása 
a .Jiítéletí szociológiának", hogy művelői elvileg sem keresik a val
lások belső igazság-tartalmát s nem kutatják a vallási jelenség vég
ső magyarázatát sem, mert azon az állásponton vannak, hogy mind
ezek a kérdések kiesnek a szociológiai megfigyelhetőségek köréből.

Ugyanakkor azonban éppen kutatásaik érdekében szorosan rátá
maszkodnak a teológiára is. Egyrészt, mert meggyőződésük, hogy
bármely vallásközösség hitéletét csak a tanok ismeretében bírálhat
ják el, másrészt, mert ha eredeti célkitűzésük szerint az egyház szá
mára is hasznos munkát akarnak végezni, akkor olyan témákat is
ki kell választaniok, amelyeknek tanulmányozását a teológusok
szükségesnek tartják.

Szociológia és teológia

A teológiának ez a figyelembevétele vonatkozik nemcsak a ka
tolikus, de bármilyen más teológiára is, ha történetesen az általa
irányított vallásközösség hitéletéről van szó, Helyesen mondja
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Leclercq, ha mi tiltakozunk az ellen, hogy a katolikus vallást abból
itéljék meg, amit a megkeresztelt katolikusok többségének élete
tükröz, akkor nekünk is óvakodnunk kell attól, hogy ugyanígy jár
junk el a protestáns vagy a muzulmán vallás tekintetében. A tant
is kell ismernünk minden részletében, nemcsak az egyéni és a cso
portos magatartásokat. Itt van például az a tap - folytatja Leclercq
-, hogy a vallási élet és az erkölcsi élet kapcselatban áll egymással.
A szociológus kénytelen megállapítani: egyik ok, amiért kortársaink
jelentős része elveszíti -hítét, hogy ezt a kapcsolatot, amelyet fiatal
éveikben szüntelen hirdettek nekik, a valóság később megismert
tényei nem látszanak megerősíteni. Csak a tények gondos elemzé
séből deríthetjük fel tehát, hogy vannak-e az erkölcsi életnek bizo
nyos szektorai, teszem a családi szektor, ahol a katolikus vallás erős

befolyást gyakorol, esetleg más szektorok, például a politikai vagy
gazdasági szektor rovására? S kivánatos lenne meghatározni az in
tenzitásnak azt a fokát is, amelyet a vallási életnek el kell érnie ah
hoz, hogy hatásosan irányíthassa az erkölcsi életet. Annak pedig,
hogya természetfölöttiség érzése és igényei kifejlődjenek a lélekben,
szükségesek az életszínvonalnak korok szerint változó minimális
mértékei is. Nem változik meg ezzel a kegyelem tana, de a szoci
ológía sokban gazdagíthatja és pontosabbakká teheti ismereteinket
a kegyelem működésének feltételei felől.

Le Bras is utal arra, hogy a szociológus csak akikor ragadhat
ja meg a katolikus hitélet problémáit, ha tisztában van az összes
dogmáknak és parancsoknak szabatos értelmével, úgy ahogy a te
ológia nyujtja azt. Hogyan foglalkozhatnék a szociológus a bűn

bánat jelenségeivel, ha nem tudja, hogy mi a gyónás, a töredelem,
az elégtétel? Mit kezdhetne a Mária-tisztelettel, ha nem ismeri tü
zetesen az egyházi kultuszok fokait és jogcímeit ? Valamely vallást
tanulmányozni tehát nemcsak azt jelenti, hogy megfigyeljük és
kapcsoljuk a külső cselekedeteket, hanem azt is, hogy ráfordítjuk
tekintetünket egy egész kulturára. Ismernünk kell ezt már ahhoz
is, hogy haszonnal érintkezhessünk papjaival és híveivel. Az intui
ció, amely szűkséges a hipotézisekhez, nem kizárólag a tények meg
figyeléséből támad. Kell hozzá az a "megértés" is, amellyel a kutató
igyekszik maga is "átélni" a dolgokat. A kinyilatkoztatás persze
olyan adottság a katolikus szociológus számára, amelyet nem neki
kell taglalnia. Azok az emberek azonban, akiknek a kinyilatkoztatás
szól, s azok is, akik terjesztik, társas alakulatokat képeznek, ame
lyeknek elemzése megvilágítja a hajlandóságokat a kinyilatkoztatás
elfogadására vagy elutasítására, s a dolgoknak ezt az oldalát a teoló
gusnak is úgy kell tekintenie, mint egy érthető részt az isteni terv
ből. Ha például megállapítottuk ebben vagy abban az országban,
ezen vagy azon a tájékon, hogy a munkástömegek közömbösök vagy
ellenségesek a vallással szemben s hogy a burzsoázia tölti meg a
templomokat, akkor nyilván utána kell járnunk a kérdésnek: mi
óta és miért? Maguk az összeírások, statisztikák és kimutatások
ugyanis még semmi lényegessel nem gyarapítják ismereteinket. Az
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értelmezés a szociológiára vár. S akárcsak Leclercq, Le Bras is oda
következtet, hogy a teológus annál mélyebbre hatolhat a kegyelem
tanába, minél hívebben feltárják előtte a szociológusok annak az
emberi környezetnek összefüggéseit, amelyben a kegyelem működík,

Már ezekből a fejtegetésekből is kiviláglik, hogy a katolikus
szociológusok megítélése szerint maga a teológia is nagy hasznát
veheti a hitéletre vonatkozó szociológiai kutatásoknak. J. F. Motte
szellemesen festi alá ezt az igazságot. "Mit kell ismernünk, hogy an
golnyelvre tanítsuk Jánost ?" "Az angol nyelvet" - feleli a teológus.
"Jánost" - válaszolja a szociológus. Az igazság az - jelenti ki Motte
-, hogy mindkettőt. Az előbbit, hogy meghatározzuk az elérni kí
vánt célt, az utóbbit, hogy megállapítsuk az eredményesség konkrét
feltételeit.

Méltán rögzíti Le Bras, hogy a hittudomány, míután nemcsak
Istenről, hanem az embernek Istennel való kapcsolatáról is szól,
feltételezi az ember ismeretét, a teológus azonban csak úgy érheti
el a reális és konkrét embert, ha a történelem és a lélektan mel
lett a szociológiához is odafordul. Egyik értekezésében saját szak
tárgyára, a kánonjogra utalva, előadja Le Bras, hogy az egyházi
jogalkotás, amely a multban helyi megoldásokat olykor helytelenül
terjesztett ki az egész egyházra, a Kódex összeállítása óta kevésbé
az egyéni kívánalmakat, mint inkább az általánosabb ankétokat
veszi kííndulásul. A kiadványok vitája, a növekvő publicitás jobban
felszínre is hozza a katolikus nép valódi szükségleteit. S a vallás
szocíológía fejlődésével csak erősödhetik ez az üdvös irányzat,
amelytől azt várjuk, hogyakánonjog kellő mértékben számoljon a
tényekkel. "A XX. század szociális struktúráinak és kollektív pszí
chológiájának felismerése megkívánja például a De Matrimonio té
teleinek, a püspök és a plebánosok, az egyháziak és a világiak vi
szonyának olyan interpretálását, amely az elvek érintetlenül hagyá
sa mellett átalakítaná a magatartásokat. símább és csiszoltabb kap
csolatokat teremtene és nemesebbé tenné az életet." Altalában pe
dig a kánonjogász - mondja Le Bras - az "emberinek" érzékét me
ritheti a hitéleti szociológiából, annak nyomán autentikusabban és
teljesebben töltheti be hivatását, mert ellenőrizheti. hogya jogsza
bály elősegíti-e a kívánt fejlődést.

S nem valószínű, hogy lenne a hittudománynak egyetlen ága
is, amelynek előnyére válnék, ha érdektelenséget tanúsít a vallás
szocíológía iránt. Vannak egészen sarkalatos kérdések, amelyeket
csakis a szociológia vetett fel eddig igazi élességükben. J. Rozier, a
római karmelita főiskola professzora, figyelmeztet például arra a
paradoxonra, hogy a dekrisztianizálódás folyamatában nem ritkán
a "rekrisztianizálódás" jelenségeit fedezhetjük fel.

Olyan felfogásokban és magatartásokban - úgymond -, ame
lyeket a dogmatika tudósa "totálisan heterodoxnak", a moralista
"abszolut immorálisnak" nyilvánít, nagyon is meglehetnek a meg
ujhódás egészséges csírái. Amiről ugyanis nem szabad megfeledkez
nünk: hogy a kereszténység is, ahogy a térben és időben megjele-
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nik, szísztéma, Nem mentes tehát attól a hajlandóságtól. hogy túl
zottan ragaszkodjék a járulékos tradicionális elemekhez, amelyek
elfojtással fenyegetik az életet. A szisztematizált kereszténységtől

való távolodás éppen ezért tartalmazhat egy igazi pozitiv értéket: a'
személyes és bensőleg átélt kereszténység igényét. A közömbössé
get sok esetben úgyis felfoghatjuk, mint a lázadás tudattalan meg
nyilatkozását, a lázadás pedig nem mindíg merőben negativ jelen
ség. Természetes - folytatja Rozier -, hogy a kereszténység a maga
valójában sokkal több, mint szisztéma: találkozás Isten és az ember
között, végső felelet az emberi lét és a teremtés kérdéseire. És szük
séges a szisztéma is, mert ha kivonjuk magunkat belőle, elsodor
hatnak a saját gyöngeségeink. Megtörténhetik azonban, hogya val
lási szisztematika és kodifikáció úgy jelenik meg az egyháziak és a
világiak, a buzgók és a nem-buzgók mindennapi érintkezésében,
mint egy riasztó formalizmus homlokzata, amely mögött emberi te
kintetek, sőt képmutatás húzódnak meg. Ilyenkor azután az olyan
tények is, mint a szentmiséröl való elmaradás és a gyakorlat foko
zódó hiánya, új színt és értelmet nyernek. Nem az aposztázia, ha
nem a defektusok irányában, amelyek orvoslásra várnak. Hadd dol
gozzanak tehát a szociológusok - ez Rozier végső következtetése 
s ne kivánja meg senki tőlük, hogy eltorzítsák a valóság igazi képét.

A kettősség feloldása

A német Groner a vallásszociológia és a teológia összefüggéseit
annyira szorosoknak látja, hogy szerinte egy "szigorúan empirikus
vallásszociológia", amilyenné ugyancsak ő szerinte a .Jiítéletí szo
ciológiának" kellene válnia, egyenesen hozzátartozik a teológiához.
Ezzel szemben a franciák általában ellene vannak annak, hogy a
"hitéleti szociológiát" egyszerűeh a teológia és jelesen a pasztorális
teológia valamiféle segédtudományává tegyék meg. Hangsúlyozzák,
hogy a "hitéleti szociológia" nem része a teológiának, hanem önálló
tudományág, amelyet a teológia felé valódi autonómia illet meg.

Bizonyos azonban, hogy a tudományos és a gyakorlati szem
pontok folytonosan ütköznek a "hitéleti szociológia" tekintetében.
Mint N. de Volder a la-tourettei kongresszuson is szóvá tette, a pa
pok nagy része olyan felvilágosításokat, sőt kifejezetten tanácsokat
vár a szociológusoktól, amelyeket közvetlenül hasznosíthatna a maga
működési területén. Nyilvánvaló fogalmi tévedés ez - mutatott rá
de Volder -, amelyet csak a papság szociológiai képzése oszlathat
el. Mert hiszen - s ezt már Le Bras fejtette ki -, ha a katolikus
hitélet szociológusai szinte kizárólag csak a katolicizmussal foglal
koznak is, tudományos érdeklődésüketmindig a tények és a struk
túrák vonják magukra és csak ezek megértése okából a tanok és az
egyházi törvények. Mint szociológusok ők sem léphetik át semmiké
pen a tudomány határait. Az, hogy a lelkipásztorkodás módszereire
vonatkozó javaslatokkal álljanak elő, sem nem feladatuk, sem nem
tartozik illetékességük körébe. Ez a hierarchia dolga, amelynek a
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szociológia csupán a választást megkönnyítő elemeket bocsátja ren
delkezésére. Hogy pedig mindezt a papság egésze megértse, azért
sürgeti Le Bras is a szociológia tanításának bevezetését a szemi
náriumokban.

Annak ellenére azonban, hogy szerény véleményem szerint a
.Jutéletí szociológia" tudományelméleti tisztázását befejezettnek te
kinthetjük, a "hitéleti szociológia" konkrét feladatainak és rendel
tetésének megítélésében mutatkozó kettősség azóta is csak fokozó
dott. A kettősséget nemcsak nem sikerült feloldani, de határozott
jelei vannak annak, hogy amennyiben feloldják, ez a gyakorlati, az
empirikus irányzat felülkerekedését fogja jelenteni, azzal a követ
kezménnyel, hogy a "hitéleti szociológia" - úgy, miként a német
holland-angol, tehát a "germán" iskola óhajtja - a pasztorális te
ológiába tagozódik be segédtudományként. Erre kell gondolnom a
két éve Louvainban tartott immár ötödik kongresszus lefolyásából
is, ahol az angol Michael P. Fogarty beszámolója szerint nyoma sem
volt már a la-tourettei elméleti vitáknak, hanem csupa gyakorlati
kérdést tárgyaltak, köztük a tanácskozási idő felerészében a kutató
intézetek minimális személyi és anyagi szükségletének miként való
fedezését. Fogarty ki is emeli, hogy ezúttal "a delegátusok már nem
mint egyének, hanem mint intézetek és szervezett kutatócsoportok
vagy a püspökeik közvetlen tekintélye alatt álló országos és egy
házmegyei hivatalok képviselői jelentek meg". "Benyomásom az
volt - írja Fogarty -, hogy a püspökeik ügyeiben szorgoskodó fér
fiakkal - és szép számban nőkkel - kerültem össze." Tőle tudjuk
meg azt is, hogya "tiszta teoretikusok" egyre inkább a megujhó
dott vallásszociológia művelőit tömörítő "Archives de Sociologie des
Religions" körébe lépnek át. Fogarty ehhez ezt a sokatmondó meg
jegyzést fűzi: "A specializáció vonalai világosabbak lettek." Ha hoz
záveszem ehhez, hogy Olaszországban is volt azóta egy országos
kongresszus, amelyen Lercaro bíboros a "hitéleti szociológiát" mint
.,az egyházkormányzat értékes eszközét" jellemezte, akkor bizonyára
legkevesebb, amit megállapíthatunk, hogy elcsúszásnak vagyunk ta
núi arról az útról, amelyet Le Bras és társai nyitottak.

Alapjában nem is csodálkozhatunk ezen. Minden újonnan ín
duló tudományágnak megjönnek a maga elkerülhetetlen és áldásos
krízisei. Ilyenkor válik el, hogy szükség van-e rájuk s mennyiben
életképesek. Ahogy én látom, a .Jrítéletí szociológiáról" be fog bí
zonyosodni, hogy mint autonóm tudományág nem állhat meg. A
.Jrítéletí szociológia" mint tudomány, azaz mint "tiszta" szociológia,
egyszeruen része, bár igen fontos része a vallásszociológiának. Ugyan
akkor azonban "alkalmazott" formájában értékes ismereteket és
hasznos eligazításokat fog nyujtani mindazoknak az intézményesült
vallásközösségeknek, amelyek lépést akarnak tartani az emberi ha
ladással. Másként fogalmazva: fellendül a vallásszociológia, mint
tiszta tudomány, és kialakul a "pasztorális szociológia", mint a te
ológiához kapcsolt, rendkívül értékes gyakorlati diszciplina. Magá
nak a "hitéleti szociológiának" azonban alighanem a neve is eltűnik.
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