
RÉVAY EDIT

Született 1966-ban Buda
pesten. Egyetemi tanul
mányait az ELTE szocio
lógia szakán végezte. k
OLI Vallásszociológiai Köz-
pontjának tudományos
munkatársa. Legutóbbi
írását 1994. 7. számunk
ban közöltük.

Megosztottság

Új típusú vallásosság

A megújuló egyház
épító1Cövei
Saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy a politikai fordulat beköszönte
óta az egész társadalomban gyökeres változások zajlanak. Hosszú
idő után végre az egyház is szabadabban munkálkodhat belső meg
újulásán.Mind az újjáéledésért folytatott küzdelemben, mind a reá
lis jövőkép felvázolásában elengedhetetlen a tisztánlátás. Ennek ér
dekében három tételt állítunk fel.

(1) A magyar társadalmat a világnézeti különbségek három nagy cso
portra tagolták. E csoportok kialakulásában nemcsak az elmúlt rendszer,
hanem a városiasodás is döntő szerepet játszott. Az egyház a vallásosak
csakkisebb hányadának: az egyház tanítása szerint vallásosaknak életében
tölt be többé-kevésbé irányadó szerepet.

A magyar társadalom többszörösen széttöredezett. Vallásos
ságában is erősen megosztott. Igaz, sem a széttöredezettség, sem
a vallásosság minőségi változása nem tekinthető sajátosan ma
gyar jelenségnek. Éppúgy felismerhető a nyugati demokráciák
ban, mint a kommunista uralom alól szabadult társadalmakban.
Ezen a ponton felmerül a kérdés, vajon független-e a vallásosság
változása a politikai berendezkedéstől? Megfordítva, téves lenne
az a meggyőződés, hogy a totalitárius rendszernek meghatározó
szerepe volt abban, hogy a hívek közül sokan hátat fordítottak a
vallási közösségeknek?

A társadalom világnézeti megosztottságát önmagában nem ma
gyarázza a kommunista rendszer tudatos egyházsorvasztása. A be
jegyzések tanúsága szerint majdnem a teljes felnőtt népességet
megkeresztelték. Hol van hát ez a sok keresztény? Az egyházhoz
tartozás a felnőtt népesség kétharmadánál csupán formális. Az el
múlt rendszerben az intézményes vallásosság szándékos gyengíté
se és a fokozódó városiasodás hatására a valláshoz, egyházhoz fű

ződő viszony alapján három, egymástól elkülönülő csoport jött lét
re. Voltak, akik megmaradtak az egyház tanítása szerint vallásosak
nak. Másoknak - s ez a többség - gyengült a kapcsolatuk az
egyházzal, megint mások pedig teljesen elfordultak nemcsak az
egyháztól, hanem a vallástól is.

Az egyház tanítása szerint vallásosak továbbra is kötődnek az in
tézményes egyházhoz, többé-kevésbé rendszeresen járnak temp
lomba. Közülük jónéhányan vállalnak kisebb-nagyobb feladatokat
az egyházközség életében, s a "kötelezőkön" túl számos szállal
kötődnek egyházközségükhöz.

Az egyházhoz csak lazábban kapcsolódók a maguk módján val
lásosak. A vallásosság e típusának kialakulásában jelentős szerepet
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A vallásosság
meghatározó szerepe

a mindennapokban

Elszigetelődés

játszott a faluról városba költözés. Az evvel felvett uJ elettorma
magával hozta a hagyományos életformától és az azokat megtar
tó közösségektől való elfordulást. Ezzel egyidejűleg az addig ma
gától értetődő értékek - melyeket az egyház erőteljesen képviselt
és átadásában is jelentős szerepet vállalt - is megkérdőjeleződ

tek.
A társadalomban a legnagyobb csoportot a maguk médján vallá

sosak alkotják. Az önmagukat valamely egyház tagjának vallók
mintegy kétharmada tartozik ebbe a csoportba. Az adatok tanúsá
ga szerint a maguk módján vallásosak nagy része nem vagy csak
ritkán megy templomba. Az évente csupán alkalmanként templom
bajárókat az egyház nem igazán tudja megszólítani. Bár vallásos
nak tekintik magukat, egyházuk, de még egyházközségük esemé
nyeiről is csak esetlegesen szereznek tudomást. Alkalmankénti
megjelenésük kevés ahhoz, hogy gátlásaikat levetkőzzék és a
templomban otthonosan mozogjanak. A harmadik csoportba tar
toznak azok, akik határozottan nem vallásosak, a templomba még vé
letlenül sem mennek el. Azonban a többség inkább távolból ro
konszenvezőnek, mintsem kifejezetlen nem vallásosnak tekinthető.

A világnézeti alapon elkülönülő társadalmi csoportok életében
a vallás, az egyházzal való viszony nemcsak azt befolyásolja,
hogy a liturgikus eseményeken kik, milyen gyakorisággal vesz
nek részt. Minél rendszeresebb az egyházzal a kapcsolat, annál in
kább képes a vallás a mindennapok szerves részévé válni. Minél
szorosabb szálak fűznek az egyházhoz, az életnek annál több terüle
tén válhat meghatározóvá. Az intézményes egyház keretein belül, az
egyház tanítása szerint vallásosak esetében várható a leginkább,
hogy egész életvitelükben az egyház tanításához igazodnak. Ök
azonban a társadalomnak csupán töredékét jelentik. A maguk mód
ján vallásosoknak talán legfőbb sajátossága, hogy az egyházhoz laza
szállal kapcsolódnak. A maga módján vallásos ember az egyház éle
tében legfeljebb alkalmanként vesz részt, viszont az egyházat sem
engedi be saját életébe ennél gyakrabban. Ily módon nem tud a val
lásosság, az egyház normáihoz igazodás meghatározóvá válni életükben.

Jelenleg a felnőtt társadalomnak mindőssze egyhetede az egy
ház tanítása szerint, csaknem a fele maga módján vallásos, s kö
rülbelül egyharmada kifejezetten nem vallásos.

(2) Az egyház tanítása szerint vallásosak a társadalmi életben perem
helyzetbe kerültek. Elszigetelődésiik egyik oka, hogy kevésbé tudják a
társadalomban megjeleníteni magukat.

A rendszerváltás utáni elemzésekben gyakran utaltak arra,
hogy az elmúlt rendszer a társadalom életének különböző terüle
tein, így a vallási életben is milyen károkat okozott. Noha ezek az
állítások igazak, és nem lenne helyes a hatalom korábbi birtoko
sainak felelősségét alábecsülni, ugyanakkor nem csak nekik volt
szerepük az egyház életében bekövetkező kedvezőtlen folyama
tok kialakulásában. A tények azt igazolják, hogy az egyház taní-
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Közösség belső

megújulása

tása szerint vallásosak hátrányban vannak az egyházhoz lazáb
ban kötődőkkel és még inkább a nem vallásosakkal szemben.
Hátrányaik leginkább a társadalmi átlaghoz képest alacsonyabb
iskolai végzettségben, erkölcsileg és anyagilag kevésbé megbe
csült foglalkozásban. alacsonyabb jövedelemben, bizonyos javak
nélkülözésében és a gyengébb társadalmi részvételben mutatkoz
nak meg. Az egyház megújulási törekvéseinek egyik legerősebb

gátja éppen az, hogy ezekben a társadalmi jellemzőkben az egy
ház tanítása szerint vallásosak messze alulmúlják a nem valláso
sakat.

Az egyház tanítása szerint vallásosak általában lényegesen ala
csonyabb iskolai végzettségűek, mint a nem vallásosak. Mind az
általános iskolát vagy annál kevesebbet végzettek, mind a közép
iskolát és az egyetemet végzettek körében a maguk módján vallá
sosak vannak legtöbben. A felsőfokú végzettségűek a legkevésbé
vallásosak. A magukat vallásosnak mondó értelmiségiek alig több
mint egyötöde vallásos az egyház tanítása szerint.

Az iskolai végzettségnél vázolt képhez nagyon hasonlót mutat
a vallásosság különböző csoportjainak foglalkozás szerinti meg
oszlása. A fizikai munkások az egyház tanítása szerint és a ma
guk módján vallásosak között, a nem diplomás szellemiek és az
értelmiségiek a bizonytalan, illetve a nem hívők körében vannak
a legtöbben. Az egyház tanítása szerint vallásosaknak kevesebb
mint egyharmada aktív. Ezzel szemben a maguk módján valláso
sak közel kétharmada és a nem vallásosaknak több mint SO%-a
aktív. A legmagasabb jövedelemmel rendelkezőkkőzött az egyház
tanítása szerint vallásosak vannak a legkevesebben.

Egy közösségen belül a megújulás folyamata akkor egészséges,
ha abban a közösség minden tagja tehetségéhez, lehetőségeihez

mérten kiveszi a részét. Az együttműködés azonban néha még
akadozik. Egyrészt azért, mert túlzottan belegyökerezett a köz
gondolkodásba, hogy minden egyházi szolgálatot a paptól kell és
lehet elvárni. Másrészt különösen az elmúlt rendszerben a papok
rákényszerültek arra, hogy mindent egyedül csináljanak. Azokban
az országokban, ahol az egyházak szabadsága korlátozva volt, e
szemlélet mellett a korábbi elnyomásban a beidegződött félelem
is munkált. A világiak szerepének növelését azonban erősen meg
szabják társadalmi-demográfiai jellemzőik is.

Az egyház tanítása szetini vallásosak ma a legkiszolgáltatottabb
társadal~i csoportokban vannak a legtöbben. Életfeltételeik is ál
talában rosszabbak a nem hívőkénél. Azokkal a modem javakkal,
amelyek a háztartási munkát megkönnyítik, illetve a világ esemé
nyeit és a kultúrát közelebb hozzák, az egyház tanítása szerint
vallásosak rendelkeznek a legkevésbé. Összességében az egyház
tanítása szerint vallásosak általában kevésbé iskolázottak, rosz
szabb társadalmi pozíciót nyújtó foglalkozásúak, szegényebbek, a
hirektől. eseményektől többé-kevésbé el vannak zárva, és jóval
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kevesebben rendelkeznek a távolságok leküzdésében segítő esz
közökkel, telefonnal és gépkocsival, mint a kifejezetten nem val
lásosak. Az egyház tanítása szerint vallásosaknak sem továbbta
nulási lehetőségeik, sem az általuk betölthető állások, sem anyagi
lehetőségeik nem tették lehetővé, hogy képviselni tudják érdekei
ket, s fokozottabban részt vegyenek a társadalom életének alakí
tásában. Az egyház tanítása szerint vallásosak ezek hiányában ke
vésbé képesek önmagukat megjeleníteni a társadalomban, mint a
nem vallásosak. Ez egyfelől azt eredményezi, hogy a közvélekedés
ben élő hamis egyházkép szükségszerűen fennmarad mindaddig,
amíg az egyháznak nem nyílik lehetősége a hathatósabb társadalmi
jelenlétre. Másfelől viszont hozzájárul az egyház viszonylagos elzárt
ságának fenntartásához az, hogy a társadalmi átlaghoz, de különő

sen a nem vallásosakhoz képest az egyház tanítása szerint valláso
sak közül csak kevesen rendelkeznek tömegkommunikációs eszköz
zel, telefonnal vagy autóval. Emiatt őket is nehezebb megszólítani,
ők is nehezebben jutnak el másokhoz, s kevésbé tudnak részt venni
a közvélemény formálásában.

(3) A nemzedékoáliás az egyházat érő egtjik legnagyobb kihívás.
Az egyház tanítása szerint vallásosak között legnagyobb

arányban, 74%-ban az 50 év fölöttiek vannak, közülük is kiemel
kedően sokan 70 év felettiek. Az 50 és 69 év közöttiek leginkább
a maguk módján vallásosak táborát erősítik. A fiatal és közép
nemzedék a nem vallásosak és bizonytalanok körében tűnik ki. A
legfiatalabbaktól a legidősebbek felé haladva az egyes korcsopor
tokban egyre inkább és jobbára egyenletesen növekszik a magu
kat vallásosnak mondók és ezen belül 'az egyház tanítása szerint
vallásosak aránya. Miért lehet a nemzedékváltást az egyházat érő

egyik legnagyobb kihívásként értelmezni?
A mindenkori egyház szegletkövei azok, akik az intézményes

egyház keretein belül maradva hűséggel kitartanak. Ök alkotják
az egyháznak ezt a magvát. Korunkban, amikor a társadalom
vallásosságában is erősen megosztott, leginkább rájuk vár az a
feladat, hogy az egyházat megfelelően jelenítsék meg a társa
dalomban. Ök azonban többnyire nyugdíjasok, erejük fogytán,
így nagyon nehéz testre szabott feladatra találniuk. Emellett so
kukba belecsontosodott a tradicionális egyházszemlélet, s az új,
számukra túl modern szokásokat nehezebben tudják elfogadni. A
fiatal és középgeneráció, amely leginkább lenne képes az egyház
életében aktív szerepvállalásra, az egyház tanítása szerint valláso
sak helyett a bizonytalanok, illetve a nem vallásosak körét gyara
pítja.

Az előző rendszernek az egyházra mért egyik legkomolyabb
csapása talán itt érződik a legerőteljesebben, Az intézményes egy
házban kitartóknak számolniuk kellett azzal, hogy az egyháztól
elfordulókhoz képest hátrányos helyzetben lesznek. Egyetlen
uralmi rendszer sem jutalmazza meg az ellenszegülőket, a pa-
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Az oktatási rendszer
felelőssége

Felnövekvő generációk
egyházképe

rancsuralomra épülő rendszerek pedig még kevésbé. Akik ezt
mégis vállalták, azok nemcsak maguknak, hanem gyermekeiknek
is hosszú időre megváltották a "társadalmi érvényesülésből való
kirekesztettséghez való jogot".

Azzal, hogy az oktatás az ideológiai monopóliumot birtokló
állam kezében volt, az uralmon lévők minden nehézség nélkül
biztosíthatták, hogy a számukra kedvező ideológia szellemében
nevelkedjenek az eljövendő nemzedékek. A kommunista rend
szerben a hatalom birtokosai az értelmiségiek társadalomformáló
hatását felismerve - főként ideológiai szempontból - ellenőrzés

alá vetették az értelmiségi pályákon lévőket, illetve az odakészü
löket. Az érteimiségbe jutás lehetőségének szabályozása a pártál
lami időszak szinte legutolsó pillanatáig érvényben volt. Azokról
az értelmiségi pályákról, amelyek az átlagosnál több alkalmat ad
tak a világnézet formálására, a másképp gondolkodás magvainak
elvetésére, kínos gonddal zárták ki az "ideológiailag fejletlene
ket". Az egyházi iskolákban érettségizettek és a felvételi vizsgán
magukat vallásosnak vallók a humán értelmiségi pályákra nemi
gen kerülhettek be. Igaz, a nyolcvanas évek második felében már
érezhetően enyhült a helyzet, ez az erős kontroll leginkább és leg
tovább a pedagógus-képzésben tartotta magát.

Ez tulajdonképpen törvényszerű, hiszen a mindenkori hatalom
arra irányuló törekvése, hogy az általa előírt normák, eszmék to
vábbadását a lehető legjobban biztosítsa - totalitárius hatalom
esetén akár erőszak és törvénytelenségek sorozata árán is - álta
lános. Ideológiailag szabadabb világunkban még csak most kerül
nek ki az elsők azokból az iskolapadokból, amelyekben elvileg
már szabadabb légkörben tanulhattak. A kérdés az, hogy kiktől.

A ma tanító pedagógusok jelentős része ahhoz a korosztályhoz
tartozik, amelyik csak komoly ideológiai nyomás mellett tudott a
pályára kerülni és megmaradni. Az egyházi egyetemekről, főisko

lákról kikerülők pedig még nagyon kevesen vannak, a rájuk váró
feladat pedig túl sok.

Mennyiben jelent ez az egyház számára kihívást?
Generációk nőttek fel vallási nevelés nélkül. A hagyományos

keresztény értékek helyett tálcán kinált szabadosság elviselhetet
lenül nehéznek, gúzsba kötőnek mutatta az egyház által képviselt
erkölcsiséget. A hamis propaganda által rendszeresen és módsze
resen lejáratott egyháznak nem, vagy csak kevéssé volt lehetősége

a hazugságok cáfolására, ezért a társadalom nagy részében, de
különösen a vallási nevelést nem kapó fiatalokban teljesen torz
egyházkép alakult ki. A fiatalok körében a hivatások nagyon
megcsappantak. A papság nagy hányada már most igen idős és
rendkívül túlterhelt. Az 50 év alatti világiak között pedig lényege
sen kevesebben vannak az egyház tanítása szerint vallásosak,
azaz az építőkövek, mint a maguk módján vallásosak.
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