
ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

Szekularizéció és útkeresés:
skandinév kereszténység

A skandináv országok lakói keresztényeknek tartják magukat. Az állam és' a
lutheránus egyház szoros szövetségéhez is ragaszkodnak. Nem ritka azonban az
a vélemény, hogy ez Európa legvallástalanabb csücske. Kinek van hát igaza?
Lehet-e egyáltalán összefoglalóan Skandináviáról beszélni, hiszen minden or
szágnak megvannak a maga sajátosságai? A skandináv országoknak. is. Es mégis.
A négy országot összeköti múltja... Dánia, Norvégia, Svédország és Finn
ország egyaránt színevangélikus ... A négy ország nem egyforma, de kultúrájá
ban s kereszténységében azonos modellt formál. Akkor is, ha 'ez a kereszténység
a többségi lutheranizmus, akkor is, ha a katolicizmus. Ráadásul nem is akár
milyen modellt. Olyant, ami más szempontból vonzó. Olyant, ami a keresztény
hagyományt jócskán megkérdőjelezi. Olyant, amely saját nehézségeivel mások
nak is kérdéseket tesz fel. A skandináv országokat rokonszenvessé teszik a II.
világháború alatti-utáni segélyakciók, a (viszonylagos) politikai semlegesség, a
finn-magyar rokonság stb. Sokan vannak, akik a "svéd mintát" korunk legszociá
lisabb (legemberségesebb?) társadalmának tartják, - talán egyenesen a jövő ígé
retének. Számunkra ez a skandináv kereszténység megértésének kerete.

Skandinávia története a normanokkal, vagy ahogy önmagukat nevezték, a vi
kingekkel "kezdődik". A IX-XI. század~an, az európai népek mai mozaikjának
kialakulása idején a normanok rabló, hadakozó, államalapító csapatai sokhelyütt
alakítottak a történelmen. Franciaországban Normandia megkaparintásával ta
láltak új hazára. Angliát előbb a dániai normanok foglalták el, majd normandiai
rokonai váltak az angol nép egyik ősévé. A vikingek a Földközi-tenger országait
is megsarcolták, letelepedve Észak-Olaszországban, Szicíliát pedig a szaracénok
tól foglalva vissza. A svéd normanok Novgorodot foglalják el- s teremtenek a
Fekete-tengerig terjedő államot. A norvégiainormanok ugyanekkor Grönlandon
alapítanak falvakat s alig később eljutnak Amerikába is. Az újonnan meghódított
területeken a normanok hamarosan beolvadnak. Oshazájukban ellenben meg
indul a nemzeti fejlőd~s. Ennek egyik alapja a kereszténység.

Szent Ansgár, az "Eszak apostola" a IX. század közepén többször járt Dániá
ban és Svédországban. Az ezredfordulót (Finnországban az 1157. évi svéd hadjá
ratot) követően pedig a kereszténység gyorsan. terjed, intézményesül. - De ko
rántsem zavartalanul! A norvégek előbb a dán befolyás ellen lázadoztak, majd a
"papi párt" befolyása szült ellenkezést és vezetett polgárháborúhoz. A finnek
számos erőfeszítést tettek a svéd uralom megszüntetésére.jrmi mégis közel hat
száz évig tartott. A katolikus egyházat minduntalan a nemzeti törekvések akadá
lyának tekintették. A ;,történelmi tehertétel" hozzájárult a reformáció gyors győ

zelméhez. Noha a katolikus vallásgyakorlat - s itt-ott az egyházi szervezet - kül
sőségei még hosszú ideig megmaradtak, a lutheranizmus 1527-1537 között mind
a négy országban győzött és államvallássá vált. Skandináv polgár évszázadokig ,
nem lehetett katolikus. Ismert Krisztina svéd királynő esete, aki lemondott trónjá
ról és külföldre ment, mielőtt katolizált (1654). A katólikus-ellenesség mára
ugyan megszűnt, de mind a négy országban a népesség több mint 90 százaléka az
államegyház tagja. A más vallásúak elsősorbana bevándoroltak közül kerülnek ki.
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A hagyományos skandináviai vallásosság ellentmondásokkal teli. Kérdés, val
lás-e egyáltalán? "Hogy mikor válik a vallásosság mágiává? - teszi fel a kérdést a
Finn Lutheránus Egyház Vallás szociológiai Intézetének egy tanulmánya. - Nem
akkor, amikor egy dogmát elutasítanak. A keresztelés például jelentős mérték
ben kifejező erejéből él, abból, hogy ez az egyház közösségébe való belépés ün
nepe. De a kifejező erő önmagában nem elegendő, ha a többi funkció megsziínik.
A közösséghez tartozás kifejezése értelmetlen, ha a közösség nem létezik, vagy
érdektelen. Ilyenkor a kultusz mágiává válik. Ez a kultusz a személyes vallásos
ságtól és a közösségi kapcsolatoktól egyaránt elszakadva az egyházból való
visszahúzódás utolsó lépcsőfoka."

A gyermekeket a skandináv országokban is megkeresztelik - Norvégiában és
Finnországban 90-95,' Dániában, Svédországban 75-80 százalékukat. (Az utóbbi
években ez az arány hirtelen esik. 1982-83-ban a nagyvárosi gyermekeknek
csupán 50-60 százalékát keresztelték meg.) A megkereszteltek közül konfirmált
197D-ben 90, 1980-ban 60 százalék. Hasonló a tendencia a: házasságkötéseknél.
Csupán a temetések 90-95 százalékát végzik változatlanul egyházi szertartással.
Rohamosan csökkennek a vallási ismeretek. A Lutheránus Világszövetség egy
tanulmánya' szerint például Finnországban a tíz parancsolatot 1951-ben a felnőt
tek 47 százaléka; 1982-ben 24tszázaléka tudta. 'A közösségi vallásosságtól való
elfordulás leghatározottabb jele az istentiszteleteken való részvétel ritkulása.
1900 táján Svédországban egy-egy vasárnapon a lakosság 17 százaléka ment
templomba. Ma ez az arány 3 százalék körül van. Finnországban 1948-1970 kö
zött az istentiszteleten résztvevők aránya 25-ről 4 százalékra csökkent. Dániá
ban ennél 1-2 százalékkal magasabb, Norvégiában inkább alacsonyabb az arány.

A magányossá vált társadalom "vallásosságának" sajátos megnyilvánulása a
rádiós, televíziós prédikáció és szertartás közvetítés, és ezek nézése, hallgatása.
(A szakirodalom "elektronikus egyházról" beszél.) A skandináv országok sok
vallási műsort sugároznak. Számos külföldi állomás is sugároz a skandináv né
peknek szóló vallási rnúsort, Dánia minden hétköznap imaelmélkedést, vasár
naponta két (I) lutheránus istentiszteletet és kéthavonta katolikus igeliturgiát
sugároz. A hallgatók aránya 16 (városon) és 44 százalék (falun) között ingadozik.
Adásidejéből a Norvég Rádió évi 250 órát, a Norvég Tévé évi 42 órát szán val
lási nnisorokra. A hétköznap reggeli és délelőtti rádiós áhítatot a felnőtt népes
ség 10-25 százaléka, a vasárnapi istentiszteletet 15-20 százaléka hallgatja. A
vasárnapi két vallásos tévéműsort a lakosság 15-25 százaléka nézi. A svéd rádió
ban reggel és este imaműsor, délelőtt -minden nap! - istentisztelet 'van, amit a
népesség körülbelül negyede hallgat. A vallásos tévéműsorok nézőinek aránya
ennél valamivel magasabb. Végül a két finn rádióműsorban napi 40-40 perces,
illetve vasárnap 70 és -85 perces vallásos adás van, amit vasárnap a helyi adók
további 60 perccel toldanak meg. Ezeket a rmísorokat a lakosság 42 Százaléka
hallgatja rendszeresen. A televízió évente 10 istentiszteletet közvetít és további
heti 5 perces vegyes vallási nnisort sugároz. A vallási műsorok közönsége nagy,
de rohamosan csökken. .

Ellentmondások terhelik a vallásosság továbbadását és nyilvános megjelené
sét. A szülők nagy többsége megtanítja gyermekeit az esti imádságra. Ugyancsak
a.szülók zöme igényli a vallásos tömegkommunikáció létét, sőt az iskolai vallás
tanítást is. A vallásoktatás azonban - főleg Norvégiában és Svédországban - tel
jesen elszakadt a keresztény tanítástól: inkább tárgyszerű leírás, semmint egy
életforma és életcél bemutatása. Az állami egyetemek teológiai fakultásain sem
más a helyzet. A vallástanítás műveltséget ad, ideálokat nem. Ezzel alighanem
összefügg egyfelől a lelkészi hivatások. csökkenése, másfelől a magánkezdemé
nyezésből létesülő teológiai tanfolyamok, sőt főiskolák szaporodása Átalakul a
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papság. A dán evangélikus egyház legújabban megfelelő teológiai képzettséggel
nem. rendelkező világiakat is elfogad lelkésznek. Dániában és Svédországban
száz, illetve 200 felett van, Norvégiában még csekély a lelkésznők száma.

A skandináv lutheránus egyházon belüli nézetek sokféleségét két folyamat
mutatja a legjobban. Egyrészt az államegyház egyre inkább a társadalmi szerve
zet egyik formája, amit éppen ezért sokan - az általános életbiztosításhoz hason
lóan -a társadalmi szolgáltatások közé szeretnének besorolni. Svédországban a
hangsúly annyira a társadalom szolgálatára került, hogy ott a keresztség nem
feltétele a (keresztény?) államegyházhoz tartozásnak. Teológusok is ellenzik a
keresztség feltétellé tételét, azzal érvelve, hogy az egyház nem zárkózhat el senki
elől. A másik folyamat a megújulási, "belső missziós" és szabadegyházi mozgal
mak burjánzása. Különösen a múlt század közepétől volt nagy jelentőségük.

Napjainkban Svédországban 120--140 ezer, Finnországban több, mint 240 ezer
ember vesz részt ezekben a rendszeres vallásgyakorlatot és személyes elkötele
zettséget elváró mozgalmakban. Norvégiában a felnőttek 18; a fiatalok 27 száza
léka vallja magát "újjászületett kereszténynek". (Dániában sem kisegyház, sem
belső missziós törekvés nem tett szert kűlönösebb jelentőségre.) A kép teljes
ségéhez azonban az is hozzátartozik, hogy mindezeknek a mozgalmaknak - a
Jehova tanúi szekta kivételével - a vonzása a 30-as évek óta egyenletesen
csökken.

A katolikus egyház Skandináviában pici: Dániában 28-30 ezer, Norvégiában
15 ezer, Svédországban körülbelül 120 ezer, Finnországban csupán 4 ezer hivő

vel. Mintegy 70 százalékuk - azaz igen nagy részük - gyakorolja vallását, bár a
szétszórtság és az óriási távolságok ezt rendkívüli mértékben megnehezítik.
Dániában és Svédországban évente 80--100 ember lép át a katolikus egyházba.
Különösen az értelmiség körében nagy a becsülete a katolikus hitnek és egyház
nak - ami számára százalékarányánál sokkal nagyobb kisugárzást biztosít. A II.
Vatikáni zsinatot követően Dániában nemzeti zsinatot tartottak, s minden skan
dináv országban megszervezték az egyházközségi és egyházmegyei tanácsokate
mint - egyebek között - a világi keresztények bevonásának intézményeit. Ezek
azóta az egyházszervezés élő központjaivá váltak. Dehát: a katolicizmus csak egy
vízcsepp a más hagyományú és másképpen gondolkodó tengerben.

A skandináv kereszténység jövőjéről a statisztikai prognózis nem sok biztatót
jósol. Igaz, a Stockholmi Vallásszociológiai Intézet az évezred végéig a katolikus
és az ortodox hívek számának több, mint megduplázódására (1968-hoz képest
230 százalékra növekedésére), a Jehova tanúi és a mormonok számának pedig
megkétszereződésére (pontosan 200 százalékra) számít, de ennek jelentősége

eltörpül amellett, hogy - szerintük - a pünkösdista és egyéb kisegyházak lét
száma 30 százalékkal, az államegyházé pedig felére (l) fog csökkenni. Hasonló
arányok érvényesek Nervégiában. Dániában és Finnországban az elvallástala
nodás lassabb, de ténye kétségtelen. 1984 nyarán a "Taizéi levél" is tükrözi ezt a
szomorúságot. "Lehetséges-e egy Dánián, Svédországon, Norvégián és Finn
országon keresztül vezető zarándokút, hogy ott is felfedezzük a remény jeleit? .
Ez kihívásnak tűnt számunkra. Még azok is, akik önmaguk a remény jelei, úgy
gondolták, hogy ez lehetetlen." De a keresztény remény nem statisztikára épít,
hanem Krisztus erejére, ami a kevesek elszántságát megszázszorozhatja. A
taizéi zarándokok első élménye mintha ennek a megerősítése lett volna. "Min
den ablakban imbolygó lángokkal koronázott gyertyatartókat láttunk. Ezeket,
régi szokás szerint, adventban teszik ki . .. Egy hajnaion nagyon korán mentűnk

imádkozni a székesegyházba - írja a Taizéi levél -. az autó csúszott a havon. A
hegyről lefelé jövet láttuk az egész völgyet, ezekkel a gyertyákkal kivilágítva.
Mennyi kis fény a téli sötétségben!" T. M.
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