
,
Ertékminták Nyugat-Európában,

,
az Egyesült Allamokban és Kanadában

1978-ban Jan Kerkhofs, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora kutatócsopor
tot hozott létre főként társadalom- és politikatudománnyal foglalkozó tudósok
ból, hogy tanulmányozzák éJ. Nyugat-Európában érvényes alapvető értékrend
szereket. Ennek az Európai Ertékrendszereket Tanulmányozó Kutatócsoportnak
(angol rövidítése: E.V.S.S.G.) sikerült anyagi alapokat teremtenie ahhoz, hogy
1981-ben széles körű felmérést végezzen Franciaországban, Angliában, az
NSZK-ban, Olaszországban, Hollandiában, Dániában, Belgiumban, Spanyolor
szágban és Irországban. A minta a legtöbb országban legalább 1200-1300 meg
kérdezettet ölelt fel, de Spanyolországban 2300 személyt kérdeztek meg. A min
tavétel módja lehetövé tette, hogy bizonyos súlyozás után általánosítsák a ku
tatási eredményeket az egyes országok teljes népességére. A technikai koordí
nációt Gordon Hea1d végezte, a londoni Gallup Intézet munkatársa.

A kutatási téma érdeklódést keltett sok más országban is, tudósok és kutató
intézetek csatlakoztak a projekthez, az E.V.s.s.G. kérdőívét használták, és ada
taikat összehasonlították a kutatócsoport adataival. Ily módon hasonló felméré
seket végeztek Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Magyarországon,
Izlandon és Máltán, és Európán kívül az Egyesült Allamokban, Kanadában,
Mexikóban,Dél-Afrikában, Japánban, Chilében, Argentinában, Ausztráliában és
Uj-Zélandon. Sok összehasonlító és országos publikáció jelent meg a nyolcvanas
években a kutatási eredményekről.

A felmérés második lépcsőjét az E.Y.S.s.G. 199O-ben és 1991-ben végezte el
Franciaországban, Nyugat-Németországban, Olaszországban, Spanyolország
ban, Portugáliában, Belgiumban, Hollandiában, Angliában, Irországban, Ma
gyarországon és Csehszlovákiában. A munkaterületet az Institut für Demosko
pie, Allansbach (Németország) koordinálta. Ezen kívül társult kutatócsoportok
megismételték a felmérést (vagy éppen első alkalommal alkalmaztak) Dániában,
Norvégiában, Svédországban, Izlandon, Auszttáliában, Svájcban, lengyelor
szágban, az Orosz Köztársaságban, Bulgáriában, Esztországban, Litvániában,
Lettországban, a régi NDK területén, az USA-ban, Kanadában, Dél-Afrikában
és Japánban. A spanyol adatokról szóló első publikáció már meg is jelent: F. A.
Orizo: Los nueoos va/ores de los Espanoles, Fundacion Santa Maria, 1991.

A főbb megállapítások

A továbbiakban ismertetjük az 1990-es felmérés néhány fontos megállapítását,
és összehasonlítjuk az 1981-es felméréssel. Jelenleg a feldolgozás a Közös Piac
országaira (Görögországot kivéve), valamint Nervégiára. Svédországra, Izland
ra, az USA-ra és Kanadára korlátozódik. Portugália esetében az 1990-es és 1981
es adatokat nem lehet összehasonlítani, mert nem vett részt az 1981-es felmé-

A tanulmányt a Leuveni Katolikus Egyetemen működó Európai Értékrendszereket
Tanulmányozó Kutatócsoport munkatársai készítették.
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résben, Izland 1981-es adatait az E.V.S.s.G.még nem elemezte és Olaszországról
több információ értékelése folyamatban van.

Az elmúlt három évtizedben a gazdasági ~s technikai változások mélyen át
alakították a nyugati társadalmak kultúráit. Osszegezve azt mondhatjuk, hogy
két fő folyamat jellemzi e kulturális változást: az índívídualizádó és a szekula
rizádó, s e kettő közül az individualizádó mutatkozik alapvetóbbnek. Ez első

sorban a vallás és az erkölcs területén jelentkezik, de megjelenik a politikában,
a munkában és a családi életben is. Ahogyan a társadalmak közötti vallási ér
tékrendek különbözöségei mutatják, az individualizádó nem vezet minden te
kintetben szükségszerűena szekularizádóhoz. Az USA esete világosan mutatja,
hogy - legalábbis mind ez ideig - a hagyományos vallásos hit és a meglehe
tósen gyakori templomba járás aránya fennmaradt, nem úgy, mint a gazdasági
lag hasonló fejlettségú európai országokban, ahol új értékrendek alakultak ki a
növekvő individualizáció hatására.

Az individualizádó tág értelmezése szerint az egyén céllá és mércévé válik
az értékek és a viselkedésformák kialakulásában. Az önkifejlesztés és az egyéni
boldogság előnyt élvez mind a családi élettel, mind általában a közösségi élettel
kapcsolatos hagyományos kötelességekkel és kötelezettségekkel szemben. Az
egyéniség kevés korlátozást túr el szabadságában, és nem a hagyományos nor
mák alapján, hanem a maga feje szerint ítéli meg, mi a jó és mi a rossz.

Az individualizáció - legalábbis a demokratikus társadalmakban - a gaz
dasági és technikai fejlődés következménye, és majdnem elkerülhetetlenül hoz
zájárul a szekularizádóhoz, ami a gazdaságilag fejlett társadalmakban a kultu
rális változás második jelensége. A szekularizáció abban nyilvánul meg, hogya
népesség egyre nagyobb hányada fordul el az egyházaktól, egyre kisebb száza
léka őrzi meg a vallásos hitet, és így az egyházaknak csökken a befolyásuk a
társadalom életére. Ez utóbbi jelenséget gyakran a "vallás privatizációjának" is
nevezik. Az egyházak csökkenő befolyása az erkölcsi normák, különösen a sze
xuális normák ésa házastársi erkölcs területén figyelhetőmeg, valamint az abor
tusszal és az eutanáziával kapcsolatban. Az individualizáció és a szekularizáció
úgy működík, mint egy olló, melynek mindkét szára közreműködik annak a
helyzetnek kialakulásában, hogy az erkölcsi választások individuális választá
sokká válnak. Az erkölcsi engedékenységnek ezt a koncepcióját tisztán kell lát
nunk. Ez nem jelenti azt önmagában véve, hogy liberális társadalomban a több
ség viselkedése eltér a hagyományos normáktól. De azt jelenti, hogy általánosan
elfogadják a társadalomban, hogy az emberek a saját, eltérő normáik szerint
cselekedhetnek, ha akarnak.

Vallási és erkölcsi értékek

A szekularizáció első megnyilvánulása, hogy a népesség nagy része elidegene
dik az egyházaktól. Ennek az elidegenedésnek egyik jele, hogy mind keveseb
ben járnak templomba. Elsősorban az északi országokban, azután Franciaor
szágban, Angliában, Hollandiában és Belgiumban lehet észrevenni az elidege
nedésnek ezt a jelét a legszélesebb körben. Nemcsak azoknak az embereknek a
százalékos aránya alacsony, akik legalább hetente egyszer elmennek a templom
ba, hanem azoknak a százaléka is magas, akik gyakorlatilag sohasem mennek
el. Nyugat-Németországban a százalékos megoszlás éppen fordított, itt a népes-
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ség nagy része jár istentiszteletre, de legtöbben csak egyszer egy hónapban, vagy
még ritkábban. csak a két írországban tapasztalhaljuk azt, hogya lakosság nagy
része gyakran jár templombá, és nagyon alacsony azoknak az aránya, akik so
hasem járnak. A három dél-európaí és a két észak-amerikai államban az elide
genedés sokkal kisebb, mint az északi- és észak-nyugat-európai országokban.

Kicsit jobban meg tudjuk közelíteni ezt a kérdést, ha megkülönböztetjük az
emberek öt típusát, aszerint, hogy az adott népesség milyen kapcsolatban van
az egyházaival:

- aktív hívek: olyan hívek, akik rendszeresen látogatják az istentiszteleteket
Gegalább egyszer egy hónapban), és aktívan részt vesznek az egyház tevékeny
ségében vagy dolgoznak az egyház számára

- formális hívek: olyan hívek, akik rendszeresen eljárnak az istentiszteletek
re, de máskülönben nem vesznek részt aktívan az egyház életében

- marginális hívek: rendszertelenül járnak templomba
- az egyháztalanok első generációja: már nem járnak templomba, de vala-

mikor még jártak
- az egyháztalanok második generációja: sohasem jártak templomba

A legmeglepőbb felfedezés az aktív tagok magas aránya az USA-ban. Ez az
amerikai egyházak és a társadalmi élet erős összefonódását mutatja. A temp
lomba járó emberek több mint a fele aktívan bekapcsolódik az egyház tevékeny
ségeibe. Hollandia egy másik tipikus eset. A holland egyházaknak a társadalmi
életben hagyományosan nagyon fontos szerepük volt. Az egyházi tevékenysé
gekben való aktív részvétel hagyománya és az egyházaktól való nagymérvű

elfordulás folyamata éles megosz1áshoz vezetett. Egyrészt majdnem teljesen el
forduló tpbbséggel, másrészt aktív kisebbséggel találkozunk.

A két lrországot és Kanadát egyaránt az aktív tagok viszonylag I,nagas aránya
jellemzi, de a többi kategória számai is azt sugallják, hogya két Irországban a
népesség nagyobb része még mindig erősen kötődikaz egyházakhoz. Kanadára
ugyanez már nem vonatkozik. Azok az országok, amelyekben alacsony az aktív
tagok száma, két csoportba oszthatók: az egyikbe Olaszország, Spanyolország
és Portugália tartozik, ahol az egyháztól való elszakadás még nem olyan nagy,
mint a másik csoportba tartozó észak-nyugat-európai országokban.

A skandináv országokban a lutheránus egyház annyira összekapcsolódik ma
gával az állammal, legalábbis formailag, hogy az egyházakhoz tartozás szinte
állampolgári kötelesség számba megy. Ezért marginális hívőnek lenni sokkal
kevesebbet jelent ezekben az országokban, mint másutt. Ha feltételezzük, hogy
a jövőben a marginális hívek fiatalabb generációi részben el fognak szakadni
egyházaiktól, és az ő gyermekeik még nagyobb mértékben el fognak szakadni,
akkor szamolnunk kell azzal, hogy az emberek egyre távolabb kerülnek az egy
házaktól. Az Ir Köztársaságot kivételnek tekinthetjük, ha a marginális hívek
százalékát nézzük, de látnunk kell azt, hogy a modem gazdasági fejlődés vi
szonylag későn indult meg ebben az országban. Es a gazdasági fejlődés a vele
járó társadalmi változásokkal, legalábbis a nyugati kultúrákban, individualizá
cióhoz és azután szekularizációhoz vezet.

Vajon az egyházaktól való eltávolodás együtt jár-e a vallásosság gyengülésé
vel? A felmérés során többek között a következő kérdések vonatkoztak egy-egy
olyan értékre, mely a vallásosság különböző fokozataként volt értelmezhető:
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- Függetlenül attól, hogy jár-e templomba vagy sem, vallásos embemek
tartja magát; nem tartja magát vallásosnak; meggyőződéses ateista?

- ~ennyire fontos Isten az ön életében (1-10 pontig)?
- Ugy gondolja, hogy vigaszt és er6t merít a vallásból vagy nem?

Ha a vizsgált 16 országot az e kérdésekre adott válaszok,szerint rangsoroljuk,
akkor azt ta1áljuk, hogy két egyenlő részre oszlanak. A két Irország, a két észak
amerikai ország, a három dél-európai ország és Izland a legvallásosabbak, míg
a már évtizedek óta gazdaságilag legfejlettebb európai országok, az észak-nyu
gati országok a legkevésbé vallásosak. Spanyolország és Dánia azonban helyet
cserélt a három kérdés szerinti felosztásban, mivel Spanyolország határesetnek
bizonyult, Dánia pedig figyelemre méltó eltérést mutat a három kérdésre adott
válaszokban. A dánok többsége ugyanis vallásos embemek tartja magát, mégis
csak kis százalékuk állitja, hogy Isten fontos az életében, és hogy vigaszt és erőt
merít a vallásból.

Bár Dánia példája a legszembeötlőbb, rajta kívül még a legkevésbé vallásos
országok és Izland népessége is hasonló eltérésekét mutat az egyes kérdésekre
adott válaszokban. Erre az egyik magyarázat az lehet, hogya szekularizáció
bizonyos mértékben az egyházakban kialakult intézményesített vallással szem
ben megnyilvánuló idegenkedés kifejeződése. Egy másik magyarázat hasonló,
de még általánosabb feltételezést sugall, mégpedig azt, hogy az individualizáció
az embereket kritikussá teszi az intézmények iránt, különösen azok iránt, me
lyeket autoritív intézményeknek tartanak.

Ha elfogadjuk, hogya vallásosság nem velünk született, hanem elsősorban

kulturálisan meghatározott tulajdonság, akkor az országok között meglevő kü
lönbségek újabb feltételezéshez vezetnek: az emberek vallásossága csökkenni
fog, amikor egy intézményesített forma már nem tartja többé fenn, vagyis az
egyházak nem támogatják..

A két hipotézis együtt azt jelenti: az individualizáció a vallásos embereket
még kritikusabbá teszi a vallás intézményesített megjelenésével szemben, és ha
a vallást megfosztjuk intézményeitől,akkor az hosszú távon a vallásosság meg
szúnéséhez vezet.

A vallás intézményes megjelenési formái közé tartoznak az úgynevezett "át
meneti rítusok". Egyes országokban, mint például Franciaországban és Nagy
Britanniában, még ha az emberek nem vallják is magukat hívőknek,fontos szá
mukra a keresztelés, a házasságkötés és a temetés egyházi szertartása.

Legalább két magyarázat kombínácíójéról lehet itt is szó, Az első magyarázat
szerint azok az emberek, akik elfordultak az egyháztól a vallás intézményes
megjelenése iránti ellenszenvük miatt, életük fontos eseményeinél mégis szeret
nék kifejezni vallásosságukat. A másik magyarázat az, hogy a lakosság nagy
része ilyen alkalmakkor úgy érzi, hogya vallási szertartások hozzátartoznak a
tágabb kultúrához, melynek nincs vallásos jelentése. Ez utóbbi magyarázat tűnik
elfogadhatóbbnak, ha figyelembe vesszük, hogy azoknak az aránya, akik ra
gaszkodnak ezekhez az átmeneti rítusokhoz, mennyire fölülmúlja azokét, akik
vallásos embernek tartják magukat.

Nem csak olyan országok vannak, amelyekben az egyháztalanok szembeötlő

része ragaszkodik az átmeneti rítu sokhoz, hanem vannak olyan országok is,
ahol a hívők jelentős része semmilyen jelentőséget nem tulajdonít ezeknek a
rítusoknak vagy csak nagyon csekélyet. Az előbbi megállapítás érvényes az
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északi országokra (ahogyan ezt várni lehetett), amelyekben illedelmes polgári
magatartást jelent a lutheránus egyházhoz tartozás. Am igaz ez Nyugat-Német
országra is, és mindez arra enged következtetni, hogya németországi 55%-os
marginális hívők nagy része valójában már elszakadt egyházától. Az előbbiek

ben bemutatott adatokkal együtt ez a tény még általánosabb következtetést su
gall: az egyháztalan emberek és a marginális hívők közötti határok erosen füg
genek azoktól a szociális-kulturális tényezőktől, amelyekben az egyes országok
különböznek egymástól.

Mind az individualizációnak, mind a szekularizációnak egyik eredménye,
hogya vallásos hitek változatosabbak lettek, és csökkent az ortodoxia. Mivel
hogy a vallásosság értéke emocionálisabb irányba mutat, az ortodoxia értéke
kognitív természetű. Mind 1981-es, mind 199D-es adataink elemzése világosan
megmutatja, hogya vallásosságot és az ortodoxiát meg kell különböztetnünk
egymástól, mint .kűlönállő értékeket, habár természetesen összefüggésben van
nak egymással. Osszefüggő értékek, mert egészen nyilvánvaló, hogya vallásos
emberek sokkal inkább hajlanak az ortodox gondolkodásra, mint a vallástala
nak, ugyanakkor mégis különbözö értékekről van szó, mert gyakran előfordul,

hogya vallásos emberek nem ortodoxok, mig gyakran az ortodox emberek
ragaszkodnak különböző okoknál fogva a kognitív tartalomhoz, bár nem vallá
sosak egyáltalán.

Habár Svédországon kívül az összes országban az emberek többsége még
hisz Istenben, a legtöbb országban csak egy kisebbség tartja magát a hagyomá
nyos vallási szokásokhoz. Az ortodoxia foka szerint ismét jelentős különbsége
ket találunk az egyes országok közőrt. A rangsor nagyon hasonlít a templomba
járás és a vallásosság rangsorához. Ha a halál utáni életben való hitet és a ha
lottak feltámadásában való hitet tartjuk a legalapvetőbb keresztény hitnek, ismét
azt tapasztaljuk, hogy a két Irország, a két észak-amerikai ország és Izland a
leghagyományőrzőbbek hitükben. Ezután következik - közbülső helyen 
Olaszország, és azután nagyon kicsi különbséggel vagy különbség nélkül jön
Nagy-Britannia, Spanyolország, Nyugat-Németország, Portugália, Hollandia,
Belgium, Franciaország és Norvégia, míg a sort egyértelműen Svédország és
Dánia zárja be.

Teljesen nyilvánvaló, hogya halál utáni élet hite nem azonos a halottak fel
támadásában való hittel. A legtöbb országban sokkal többen vannak azok, akik
az előbbiben hisznek, mint akik a feltámadásban. Nagyon valószínű, hogy ez
utóbbiban való hit inkább a keresztény hitet jelenti, míg a halál utáni életben
való hit nyomai a reinkarnációban való hithez nyúlnak vissza, mely meglehető

sen széles körben elterjedt.
Még a feltámadásban való hit is részben egybeesik a reinkarnáció hitével.

Azoknak a 4O%-a, akik hisznek a feltámadásban, hisznek a reinkarnációban is,
míg azoknak a 3O%-a, akik hisznek a reinkarnációban, hisznek a halál utáni
feltámadásban. Ezek a számok az összes országból vett adatokra vonatkoznak.

Az ilyen megállapítások és ellentmondások, melyek a halál utáni élet, a fel
támadás és a mennyországra vonatkozó hit számaiban mutatkoznak, azt sugall
ják, hogy ezeknek az elképzeléseknek más és más a jelentésük a különböző

emberek számára, és hogy sokan vannak, akiknek bizonytalan a vallásos hit
rendszerük. Egyrészt a népesség nagy része a hagyományos hitrendszerekben
szocializá1ódott, másrészt ez a hitrendszer elidegenedett a kísérleti és empirikus
tudományos gondolkodásmód által erősen befolyásolt modem embertől.
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A hagyományos hitelvek olyan kognitív rendszer alkotóelemei, melynek kő

zéppontja a személyes Istenben való hit. Bár azt tapasztaljuk, hogy az emberek
többsége még mindegyik országban hisz Isten létezésében - csak elenyésző

kisebbség tartja magát meggyőződésesateistának - az emberek sokkal kisebb
része hisz a személyes Istenben. Ez a helyzet részben a skandináv országokban
és az észak-nyugat-eur6pai országokban, melyekben a szekularizáció minden
tekintetben a legelőrehaladottabb. Ezekben az országokban az istenhit kevésbé
széles körű, mint másutt, itt ez a hit körülhatárolt, mi több, a hívők nagyobb
része valamilyen szellemben vagy életerőben hisz. Az Istenről alkotott ilyen
elképzelés nem illik olyan magától értetődően abba a hitrendszerbe, melynek
alkotóelemei a menny, a pokol és a bún.

Nyilvánvaló, hogy az egyházak szerepe a társadalomban mindenekelőttattól
függ, mennyire fontos a vallás az állampolgárok számára. A családot, a munkát,
a barátokat és ismerösöket valamint a szabadidőt. röviden azokat a dolgokat,
amelyek közvetlenül kapcsolódnak az egyének életéhez, és ezért befolyásolják
boldogságukat, messze a legfontosabb dolgoknak tartják. A családot szinte
egyöntetűen nagyon fontosnak vélik. Ugy találtuk, hogy a politika és, a vallás
sokkal kisebb jelentőségű, és relatív helyzetük is különbözö. Míg a két Irország
ban, az USA-ban és Kanadában, Izlandon és a három dél-európai országban
még a többség azt mondja, hogya vallás fontos szerepet tölt be az életükben és
a politika az utolsó helyen áll, addig Skandináviában és az észak-nyugat-európai
országokban a népességnek kevesebb, mint a fele érzi úgy, hogy számára fontos
a vallás. Legtöbbjük fontosabbnak tartja a politikát a vallásnál.

A két Irországot kivéve mindegyik országban kisebbségben vannak az aktív
és formális hívek, gyakran jelentősen, azokkal szemben, akiknek a vallás nem
fontos. Igy úgy tűnik, hogy az egyházak elveszítették vallási funkciójukat az
olyan emberek számára is, akiknek még vannak vallási igényeik.

A felmérés néhány kérdése arra kereste a választ, hogy az egyházak milyen
mértékben játszanak még szerepet az emberek vallási szükségleteinek kielégíté
sében, és milyen mértékben nyújtanak erkölcsi útmutatást. Az a kérdés, mely
nagy vonalakban az egyházak hitelességére vonatkozott, azt tudakolta, hogy
milyen mértékben bízik az interjúalany a saját egyházában. A válaszok ismét
azt bízonyítjék, hogy az egyházak pozícíója Eszak-Irországban (80%), az Ir Köz
társaságban, az USA-ban, Izlandon, Kanadában és Olaszországban (63%) a leg
erősebb. A holland egyházak kapták a legkevesebb bizalmat (32%).

E bizalomra vonatkozó még szélesebb körű kérdés jól mutatja az emberek
általános véleményét egyházuk iránt vagy általában az egyházak iránt a társa
dalomban. Amint az emberek specifikusabb kérdésekkel találkoznak, a százalé
kok drasztikusan csökkennek. A legtöbb országban meglehetősen kedvezőtie

nek a válaszok arra, vajon az egyház megfelelő válaszokat ad-e a családi élet
problémáira. A kedvező válaszok a legmagasabb százalékot az USA-ban érik el
(60%). A legtöbb országban a százalékok sokkal alacsonyabbak, Dániában és
Svédországban 11%. A szocíálís problémákra feltett kérdésekre még kedvezét
lenebbek a válaszokt a vallási szempontbóllegtradicionálisabb országokat kivé
ve,Irország (80%), Eszak Irország, az USA és végül Kanada (54%). Azt a hipo
tézist is fel lehet állítani, hogy az egyházak szociális doktrínáit annál kevésbé
fogadják el, minél fejlettebb a jóléti állam.

Mivel az egyház számára a vallási funkció áll a középpontban, még fontosabb
megtudnunk, vajon érzik-e az emberek, hogy szellemi igényeik meghallgatásra
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találnak egyházukban. Az erre a kérdésre adott kedvező válaszok százaléka 
általában - sokkal magasabb, mint a ,csa1áqra vagy a szociális problémákra
adott válaszoké. A százalékos adatok Eszak-lrországban és az USA-ban adott
75% és a Svédországban és Hollandiában adott 37 % között váltakoznak. A
számok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a százalékok a teljes mintára
értendők, melyben az országonként változó egyháztalanok is benne vannak.
Ezért a számok a különböző országok egyházainak helyzetét mutatják, röviden:
a szekularizáció fokát. Az aktív és formális hívők által adott kedvező válaszok
százalékai természetesen magasabbak.

A megítélés az egyházak által nyújtott segítségről és eligazításről nemcsak
annak a függvénye, hogy az egyházak mit tanítanak és mit gyakorolnak, hanem
annak is, hogy az emberek mit várnak el tőlük. A felmérés sok megállapítása
azt mutatja, hogy az elvárások - általában - nincsenek összhangban a hivatalos
doktrínával. Ez részben magyarázza azt a tényt, hogy miért gondolják úgy sokan,
hogy az egyházaknak nem kellene véleményt nyilvánítaniuk bizonyos kérdésekről.

Az elemzés nyilvánvalóvá teszi, hogy a válaszok - akár pozitívak, akár ne
gatívak - arra a kérdésre, vajon az egyházaknak egyá1ta1án véleményt kell-e
mondaniuk, két független értékorientációt mutatnak. Az abortuszra, a házassá
gon kívüli kapcsolatokra, az eutanáziára és a homoszexualitásra vonatkozó vá
laszok egy közös értékorientációt jeleznek, míg a leszerelésre, a harmadik világ
problémáira, a munkanélküliségre, a faji megkülönböztetésre, ökológiai és kör
nyezetvédelmi problémákra vonatkozó válaszok egy másik, közös értékorientá
dót körvonalaznak. Az első orientációt mikro-moralitásnak, a másodikat mak
ro-moralitásnak nevezhetjük.

Világos, hogya legtöbb országban az emberek többsége nem akarja, hogy az
egyházak beleavatkozzanak a szexuális kapcsolatokba. Kivételt képeznek a val
lási szempontból legtradidonálisabb országok, a két Irország és az USA. Az
abortusz és az eutanázia kérdésében az egyházak közéleti szerepét jobban elfo
gadják, különösen a fent említett országokban.

Az egyházak közéleti szerepét legkevésbé akkor utasítják el, amikor a mak
ro-moralitás problémái kerülnek szóba. Különösen azt igénylik, hogya harma
dik világról és a faji megkülönböztetésről alkossanak véleményt az egyházak.
Ezekben a kérdésekben az országok közötti különbségek kisebbek, mint a mik
ro-moralitás eseteiben. Mégis, érdemes megemlíteni, hogy az USA polgárai ve
szik legkevésbé szívesen, ha az egyházak eligazítást adnak a harmadik világ
problémáiban. A leszerelés, az ökológiai gondok és a munkanélküliség kérdé
seiről sem veszik szívesen, hogy az egyházak véleményt nyilvánítsanak, de
mégis inkább elfogadják, hogy az egyház szerepéhez tartoznak, mint az euta
názia, az abortusz vagy a szexuális kapcsolatok.

Ezeket a válaszokat az egyházak elfogadott szerepéröl összefüggésbe hozhat
juk az individualizáció folyamatával. Az emberek elutasítják a személyes életük
be való közvetlen beavatkozást. Az ilyen beavatkozás direkt módon érvényesül a
mikro-moralitás területén és sokkal indirektebb a makro-moralitás kérdéseiben. S
mi több, az erkölcsi vélemények sokkal inkább eltérnek az eutanáziáról, az abor
tuszról és a szexuális kapcsolatokról, mint arról a kívánságról, hogy véget kell vetni
a faji megkülönböztetésnek vagy hogy segíteni kell a harmadik világot. Az indivi
dualizádó megerősítia faji egyenlőség értékét és a szegénység elleni küzdelmet.

Az abortuszt az emberek többsége - Dániát kivéve - mindegyik országban
morális kérdésnek tekinti.. Az abortuszt csak akkor tartják indokoltnak, ha az
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alternatíva rosszabb. Mindegyik országban a többség - a legtöbb országban
90% fölött - elfogadja az abortuszt, ha az anya egészsége érdekében történik.
A két lrországot kivéve mindegyik országban a többség jogosnak tartja az abor
tuszt, ha fennáll a valószínűsége annak, hogya gyermek testileg fogyatékos lesz.
Ha országonként vizsgáljuk meg a számokat, azt látjuk, hogy nincs összefüggés
az abortuszról való vélemény és az ország vallási helyzete között, Csupán az
írek utasítják el határozottabban az abortuszt.

A homoszexualitásr61 alkotott véleményekben az országok nem mutatnak
nagy különbséget, noha az írek, az USA és Portugália kevésbé liberá1isak, mint
a többiek. Nem állíthatjuk biztosan, hogy a homoszexualitásról alkotott véle
mény világosan tükrözi az országok vallási helyzetét. Igy van ez a válásról, az
eutanáziáról és az öngyi1kosságról alkotott véleményekkel is. Nyilvánvaló példa
Hollandia, ahol úgy látszik, hogya homoszexualitás, mint a heteroszexualitás
alternatívája társadalmilag elfogadott. A hollandok a legliberálisabbak e négy
kérdés mindegyikében.

Az öngyilkosság sokkal kevésbé elfogadott, mint az eutanázia az összes ország
ban, ami azt sugallja, hogy itt erkölcsi vélemények játszanak szerepet. Nyilvánva
lóan több és komolyabb indok szól az eutanázia, mint az öngyilkosság mellett.

Ami a szexuális normákat illeti - többek között -, két kérdés mutatja az
engedékenység fokát az egyes országokban. Az egyik így szól: "Meg kell adni
az esélyt arra, hogy az egyének teljes szexuális szabadságot élvezhessenek min
den korlátozás nélkül." Az emberek a következő válaszokat adhatták: egyet
értek, nem értek egyet vagy egyik sem. Ebben a tekintetben Spanyolország bi
zonyult a legliberálisabbnak, a megkérdezettek 48%-a egyetértését fejezte ki,
ezután következett Olaszország 37%-kal. Ebben a kérdésben a norvégok 10%
kal és a dánok 11 %-kal voltak a legszigorúbbak. A többi ország 34%-tól (Nyu
gat-Németország) 20%-ig (Svédország) adott egyetértő válaszokat. Az 1981-es
adatokkal összehasonlítva Spanyolországban az engedékeny válaszok jelentős

növekedését figyelhetjük meg (21 pont), A többi országban enyhén növekvő

tendendát láthatunk a liberálisabb irányban.
A másik kérdés az volt: "Ha egy nő gyermeket akar anélkül, hogy állandó

kapcsolata lenne egy férfivel, azt helyesli, nem helyesli, attól függ". Ismét Spa
nyolország mutatja a liberális válaszok jelentős növekedését (60%-ot az 1981-es
36%-kal szemben). Izland és Dánia a legliberálisabbak 83%-os és 65%-os helyes
lő válaszaikkal. A legszigorúbbak a németek, az írek és a svédek.

Ha összehasonlítjuk az 1981-es adatokkal, azt tapasztalhatjuk, hogy Franda
országban és Svédországban a liberális válaszok jelentősen csökkentek. A többi
országban enyhén növekedtek vagy enyhén csökkentek. De Spanyolországot
kivéve nem történt jelentős elmozdulás a liberálisabb nézetek felé ebben a kér
désben. Az 1981-es felmérés azt mutatta, hogy az idősebb generációk támogat
ták. inkább a hagyományos értékeket, míg az új nézetek inkább a fiatalabbak
csoportjaira hatottak. A generációs törésvonal élesen látszott a II. világháború
után született generádók és az idősebbek között.

- Elméletileg a korcsoportok közötti különbségek vagy generádók közöttí vál
tozást tükrözhetnek, vagy életciklus-effektust mutatnak. Ez utóbbi interpretáció
melletti érvként azt lehet mondani, hogy teljesen természetes, hogy Isten kevés
bé fontos a fiatalok számára, de ahogyan az emberi élet a vége felé közeledik.
Isten és a túlvilág egyre fontosabbá válik. Vagy: a szexuális kapcsolatokban mi
mást lehetne elvárni a fiataloktól, minthogy liberálisak legyenek, de megnő a
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felelősségérzetük, amint saját gyermekeik lesznek. Mégis, ez az interpretáció
nem elegendő,hogy megmagyarázza azt a nagy, nemzeteket átfogó, széles va
riációt, mely a korcsoportok közötti kü1önbségekben tapasztalható. Például a
fiatal amerikaiak sokkal ortodoxabb nézeteket vallanak, mint az idős franciák
vagy dánok. csak a generációk közöttí változás magyarázhatja meg a legtöbb
értékváltozást.

A generációk közötti változások fokozatosan, az egymás után következőgene
rádók szemléletváltozásain keresztül vezetnek el a társadalomban bekövetkező

megváltozott világnézethez. Most, hogy összetudjuk hasonlítani az 1981-6 és az
199O-es adatokat, biztosabban válaszolhatunk arra a kérdésre, hogy történtek-e vál
tozások.

Ami a templomba járást illeti, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy azokban
az országokban, ahol a látogatottság már elég alacsony volt megelőzőleg,a 80-as
években többé-kevésbé stabilizálódott. Stabilizálódást figyelhetünk meg az
USA-ban és Kanadában is, de ezekben az országokban sajátságos a helyzet, mert
a látogatottság aránya itt viszonylag magas. Hollandiában, Belgiumban és Spa
nyolországban azonban tovább csökkent, melynek részben, ha nem is teljes egé
szében a generációváltás az oka. Az Ir Köztársaság 17%~s csökkenése önmagában
is olyan nagy, hogy arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a szekularizáció fo
lyamata - már amennyire a templomba járás mutatja - valóban felgyorsult.

Hollandiában és Belgiumban az aktív és formális hívek aránya olyan mérték
ben csökkent, amilyen mértékben az egyháztalanok százaléka nőtt. Spanyolor
szágban csak az aktív hívek száma lett kevesebb a marginális hívek és az egy
háztalanok százalékos növekedésének arányában. E három ország között meg
lévő különbségek nagy valószínűséggelazt tükrözik, hogy az egyháztól való
eltávolodás folyamata újkeletű jelenség Spanyolországban. A két Irországban az
aktív és formális hívek teljes százalékaránya nem változott, de az aktív hívek
formális hívekké váltak, és - az Ir Köztársaságban - a hívők a heti egy temp
lomba járást ·havi egyre csökkentették. Ez azt bizonyítja, hogya szekularizáció
folyamata még nagyon kezdeti stádiumban van.

Mindez a 80-as években bekövetkezett szekularizáció viselkedésbeli aspektu
sa. Ami az érzelmi szempontot illeti - amit mi vallásosságnak neveztünk - a
legtöbb országban enyhén csökkenő vallásosságot figyelhetünk meg, amit a ge
nerációváltással magyarázhatunk meg. Arra a kérdésre, hogy fontos-e Isten az
egyén életében, csak Nagy-Britanniában esett feltűnő módon (20 ponttal) a po
zitív válaszok száma.

A hagyományos hit fokozatosan csökkenő tendenciája figyelhető meg. A leg
több változást a generációváltással,magyarázhatiuk, Es nem is alaptalanul, amikor
arról a jelenségről van szö, hogy Eszak-Irországot kivéve csökken az emberek bi
zalmaegyházaik iránt. Belgiumra, Nyugat-Németországra, Hollandiára, az USA-ra
és Kanadára a generációváltás azonban mégsem elegendő magyarázat.

Végül itt van az erkölcsi értékekben bekövetkezett változás. A legbőségesebb

érvelést az abortusz erkölcsi megítélésében lelhetjük fel. Már 1981-ben a legtöbb
országban majdnem egyhangúan hangot kapott az a vélemény, hogy az abor
tusz indokolt, amennyiben a terhesség az anya egészségét veszélyezteti. Ez a
felfogás nem sok teret engedett az abortusz szélesebb körű elfogadásának. Ahol
mégis ilyen irányban hatott, ott most azt látjuk, hogy ezen az alapon a lakosság
nagyobb része elfogadja. A legszembeötlőbb példa Irország, ahol 43%-ról 64%-ra
növekedett a támogatók aránya.
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Kevésbé világos a másik magyarázat tendenciozitása és hatása, amikor a szüle
tendő gyermek valószínű fogyatékosságával érveltek. Spanyolország és kisebb
mértékben Irország kivételével ennek az érvnek ~ elfogadása nemhogy nem nö
vekedett, hanem Dániában, Svédországban, Eszak-Irországban és még több ország
ban vagy kiegyenlítódött az érvelés, vagy megindult az enyhe szigorodás folyamata.

Még eltéróbbek a vélemények változásai arról a kérdésről, hogy indokolt-e
az abortusz, ha a nő nincs férjnél vagy ha a házaspárok nem akarnak több
gyermeket. Néhány országban sokkal inkább elfogadják ezeket az indokokat
1990-ben, mint 1981-ben, más országokban viszont kevésbé, vagy a vélemények,
úgy' tűnik, egyensúlyban vannak jelenleg. ,

Osszefoglalásul a következőket állapíthatjuk meg. Ugy látszik, hogya szeku
larizáció általános folyamata a generációváltás folyamatának eredménye. Van
nak jelek, amelyek arra vallanak, hogy a szekularizáció éppen azokban az or
szágokban gyorsult fel, amelyekre a többiekkel összehasonlítva 1981-ben még
kevésbé volt jellemző. Ez alól kivételt képez az Egyesült Allamok, mely mind
eddig, úgy tűnik, mentesebb a szekularizáció folyamatának néhány megjelenési
formájától.

1. táblázat
Az emberek életükben többé-kevésbé fontosnak találják az alábbiakat (orszá-

gonként, százalékban)

Munka Család Barátok, Szabadidő Politika Vallás
ismerősök

Franciaország 92 97 86 80 32 42
Anglia 76 97 92 86 43 31
Németország 78 88 88 83 41 36
Hollandia 90 92 95 90 53 44
Belgium 89 95 90 85 25 45
Dánia 90 98 93 89 43 31
Svédország 96 96 97 95 45 27
Norvégia % 99 97 92 50 40
Izland 91 98 92 83 26 56
Olaszország 95 99 91 82 30 69
Spanyolország 93 98 91 82 20 54
Portugália 94 97 83 75 21 56
Eszak-Irország 81 99 95 79 28 67
Irország 91 98 94 80 28 84
USA 86 98 93 86 51 79
Kanada 88 99 94 88 48 61
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2. táblázat
Ha hisz valamiben, mi az a felsoroltak közül (országonként, a minta százalé-

kában)

Isten Halál Pokol Menny- Feltárna- Lélek-
utáni élet ország dás vándorlás

Franciaország 57 38 16 30 27 24
Anglia 71 44 25 53 32 24
Németország 64 38 13 31 31 19
Hollandia 61 39 14 34 27 15
Belgium 63 37 15 30 27 15
Dánia 59 29 8 17 20 15
Svédország 38 31 7 27 19 17
Norvégia 58 36 18 39 27 13
Izland 79 71 11 51 44 32
Olaszország 84 54 36 45 44 22
Spanyolország 81 42 27 48 34 20
Portugélía 80 31 21 49 31 23
Eszak-Irország 95 70 68 86 71 30
lrország 96 78 50 85 70 19
USA 93 70 65 81 65 22
Kanada 86 61 38 67 50 27

3. táblázat
Az emberek hisznek egyházukban, mert úgy találják, hogy az hiteles válaszo-

kat ad családi problémáikra, lelki szükségleteikre, és szembenéz az ország napi
szociális nehézségeivel (országonként, százalékban)

Hit az Családi élet Lelki Szociális
egyházban szükségletek nehézségek

Franciaország 48 26 53 22
Anglia 42 31 53 25
Németország 40 29 57 27
Hollandia 32 23 37 21
Belgium 49 27 42 20
Dánia 47 11 41 7
Svédország 35 11 37 '9
Norvégia 44 25 45 15
Izland 68 32 47 42
Olaszország 63 41 63 36
Spanyolország 52 38 50 28
Portugália 56 47 49 33
Eszak-Irorszég 80 55 75 72
lrország 72 35 69 81
USA 68 60 75 64
Kanada 63 47 63 53
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4. táblázat
Az emberek véleménye szerínt az egyházaknak az alábbi kérdésekr6l nyilat-

kozniuk kellene (országonként, százalékban)

Faji
Homo- Házasságon Abortusz Munka- Környezet- meg Harmadik
szexualitás kívüli kapcs. nélküliség védelem külön- világ

böztetés

Franciaország 26 34 36 36 38 5 71
Anglia 43 49 53 45 60 65 74
Németország 25 28 48 37 51 69 77
Hollandia 34 35 46 39 52 67 44
Belgium 24 30 39 24 33 53 64
Dánia 32 47 37 33 38 48 60
Svédország 35 33 43 35 57 64 71
Norvégia 42 46 57 45 58 69 73
Izland 67 44 42 33 55 81 77
Olaszország 36 40 57 57 57 77 84
Spanyolország 38 47 55 49 47 70 77
Portugália 39 50 60 62 63 71 73
~zak-lrország 64 69 72 65 63 74 90
Irország 59 71 81 77 59 82 92
USA 57 70 64 48 57 69 55
Kanada 50 48 54 37 50 67 71

Becz Judit fardítása

WILHELM ZAUNER

Kereszténynek lenni az új Európában

Századunkban Európa egyre inkább elveszíteni látszik jelentőségét. Legalábbis
a második világháború befejezése óta úgy ~t, hogya világ jövője nem Euró
pában, hanem inkább Amerikában vagy Azsiában dől majd el. Walter Bühl
mann, a missziókkal foglalkozó tudós többedmagával azt az álláspontot képvi
selte, hogy az egyház története a jövőben Európából a déli féltekére tevődik át.

Jelenleg olyan fejlődés tanúi vagyunk Európában, amelyet senki sem látott és
mondott meg előre. A "keleti blokk" szétesett, politikai és gazdasági rendszerek
omlottak össze hangtalanul, avasfüggönyt elsöpörték. mint papírdarabkákat a
szél. Németország újból egységes. Fejlődik a gazdasági, kulturális és vallási
együttműködés. Megnőtt a kelet-nyugati és a fordított irányú turizmus.
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