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Egészen biztosan nem. A statisztikai adatok ugyan azt mutatják,
hogy egyre kevesebben járnak templomba, és az egyházaknak is
egyre kevesebb tagjuk van, de nem egyértelmű, hogy a számok
pontosan mit is jelentenek. A katolikus tanítás szerint vasárnap kö-
telező templomba menni, a protestánsokat azonban például nem
köti ilyen előírás. Ezért az üres templomok nem feltétlenül azt jel-
zik, hogy eltűnőben van a hit — azt viszont igen, hogy átalakul.

Pontosan. Ha például Kelet-Németországot vesszük szemügyre,
olyan „hitetlenséggel” találkozunk, amelynek már nem sok köze
van ahhoz a harcos vallásellenességhez, amely a szocializmusnak
volt a következménye. A kelet-németek nagy része nem tartja ma -
gát hívőnek, de nem ütközik meg azokon, akik hisznek. Hasonló-
képpen semleges magatartást tanúsítanak a vallással szemben ma
már olyan nyugat-németországi nagyvárosok lakói is, mint Berlin
és Hamburg. Ugyanakkor továbbra is léteznek vallásos miliők. A ka-
 tolicizmus fellegvárának például Bajorország és a Rajna-vidék szá-
mít. Összességében azonban a hagyományos vallásoknak tagad-
hatatlanul egyre kevesebb hitvalló követőjük van.

A német lakosságnak szűk egyharmada katolikus, szűk egyharmada
protestáns és szűk egyharmada semmilyen felekezethez nem tarto-
zik. A vallástudományi média- és információs szolgálat (REMID) ada-
tai szerint a buddhisták, a hinduk, a New Age-követők vagy más val-
lási közösségek tagjai összesen alig két százalékot tesznek ki. Az
országban élőknek szűk öt százaléka származik muszlim országból,
s így Németországban az iszlám a második legjelentősebb vallás. De
az érintetteknek csak egy része gyakorolja aktívan a vallását. Szó sincs
arról, hogy a többiek mind szekuláris önértelmezésűek vagy egyene-
sen ateisták lennének. Akárcsak a protestánsok, sok muszlim is úgy
véli, hogy az istentiszteleten való részvétel nem feltétlenül kötelező.

Globális összefüggésben az iszlám jelentős mértékben terjed, noha
nem Európában, hanem főként Afrikában és Ázsiában. Ám a ke-
reszténység ennél is nagyobb mértékben terjed ma! Csak az afrikai
kontinensen naponta több tízezer új követője van a Krisztusba vetett
hitnek. A jelenségnek két oka van. Egyrészt Afrikában gyors ütem-
ben növekszik a lakosság száma, s így a keresztények is egyre töb-
ben vannak. Másrészt megtérések révén is bővül az afrikai keresz-
tények köre. Becslések szerint a növekedésnek mintegy a hatoda
fakad áttérésekből. Az iszlám hasonló okokból terjed Afrikában.

RABEA RENTSCHLER

Kedves Joas professzor
úr, Németországban
egyre üresebbek a temp-
lomok — lassan kihal-
na errefelé a hit?

Árnyaltabban kell tehát
látnunk a dolgokat.

Mi a helyzet a többi val-
lási közösséggel?

És hogyan változnak a
vallások számarányai?
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Ez természetesen egyes iszlám országok kétségeket keltő politikai
fejleményeivel magyarázható. Ráadásul Németországban a legtöbb
bevándorló török származású. Franciaországban és Nagy-Britan-
niában más a helyzet. Ezekbe az országokba elsősorban afrikai or-
szágokból, a Karib-térségből és más egykori brit gyarmatokról ér-
keznek a bevándorlók — akik gyakran keresztény hitet vallanak.
A német média egyoldalúan az iszlámra irányítja a figyelmet, s
ezért nem látszik, milyen hatalmas lendületük van a keresztény
egyházaknak világszerte.

Igen, csak Párizs térségében több mint kétszáz új protestáns temp-
lom épült az elmúlt néhány évben. Hagyományosan Franciaország-
ban csupán kis jelentősége van a protestantizmusnak, a protestáns
bevándorlók hatására azonban átalakul ez a helyzet. Londonban ma
a templomba járók nagy része fekete. A helyben született britek vi-
szont egyre ritkábban vesznek részt istentiszteleten.

Kétségkívül, de ez mindig is így volt. Egy bajor falusi egyházköz -
ségben a kereszténység teljesen másként jelenik meg, mint egy bré-
mai városi templomban, nem is beszélve például egy washingtoni
gospel-közösségről, ahol a pap és a ministránsok ének és tánc kísé-
retében vonulnak be a templomba. Minden egyes vallást meghatá-
rozott kulturális formában élnek meg a követői, és ezek a formák
szüntelenül átalakulnak. Ezért Karl Rahner egykor óva intett a
„néphagyományőrző” katolicizmustól, vagyis attól, hogy a vallá-
sokat összekeverjük a megjelenési formájukkal.

Rendkívül sokféleképpen! Közös jellegzetességnek tekinthetők az
istentiszteletek eksztatikus mozzanatai. Az ilyen jelenségek a pün -
kös dista mozgalomból származnak. A mozgalom neve az őskeresz -
tény pünkösdi eseményből ered, amelyet az Apostolok Cselekede-
tei mutat be az Újszövetségben. A történet szerint a Szentlélek szállt
alá a tanítványokra és az első jeruzsálemi keresztényekre, s ezért
hirtelen „nyelveken” tudtak beszélni, vagyis olyan nyelven szólal-
tak meg, amit nem tanultak. Ennek alapján ma a pünkösd kifejezés
a Szentlélek cselekvésére utal, az embereknek arra az érzésére, hogy
túlnőnek saját magukon és egységben vannak Istennel. A hívők va-
lamilyen erőt éreznek, és olyan dolgokat tudnak megtenni, amikre
korábban gondolni sem tudtak volna — például kötetlenül meg
tudnak szólalni mások előtt olyanok, akik valójában bátortalanok.
A legtöbb európai ember olyan kultúrában nő fel, ahol az embernek
illik visszafognia az érzelmeit, s ezért különösnek, nevetségesnek
vagy akár egyenesen taszítónak tartja az ilyesmit. Az afrikai, ázsiai
és latin-amerikai emberek számára viszont rendkívül vonzó ez az
érzelemteli vallásosság. A mi kultúrkörünkben élő emberek inkább
rockzenei koncerteken vagy futballstadionokban, mintsem isten-
tiszteleteken élnek át hasonlóan nagyfokú érzéseket.

A kereszténységnek eb-
ből a roppant mértékű
terjedéséből nálunk alig
észlelhető valami.

Európában is hozzájá-
rulnak a bevándorlók a
kereszténység újraéle-
déséhez?

Ennek következtében
az is megváltozik talán,
ahogyan az emberek
megélik a hitüket?

Hogyan nyilvánul meg
a kereszténység Afriká -
ban, Ázsiában és Latin-
Amerikában?
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Egyrészt azzal, hogy a tapasztalatra helyezi a hangsúlyt. Másrészt
azzal, hogy a keresztény üzenet rendet és fegyelmet visz a hívők
életébe. A pünkösdi mozgalom számos afrikai és latin-amerikai vá-
rosban és kisebb településen kimutathatóan megváltoztatja az életet.
Javulnak a bűnözési mutatók, a férfiak kevesebbet isznak, felhagynak
a szerencsejátékkal és általában nagyobb értéket tulajdonítanak a csa-
ládnak. A pünkösdi mozgalomnak köszönhetően az elmúlt évek ben
Brazília egyre inkább fel tudta számolni az egyoldalúan kihangsú-
lyozott férfiasság (az angol világban machismóként emlegetett masz -
kulinitás) romboló következményeit.

Kontinensünkre már a 20. század elején eljutott, és főként Svédor-
szágban, de más országokban is megvetette a lábát. Ám korántsem
ér el akkora sikereket, mint a világ más részein. Németországban el-
sősorban a migráció következtében növekednek a pünkösdi egy-
házak. Bizonyos mértékben a hagyományos egyházi közösségek is
reagálnak a mozgalomra, és az istentiszteleteken igyekeznek teret
engedni a karizmatikus és eksztatikus mozzanatoknak.

A dolog nem könnyű, mert a vallásosság rendkívül összetett jelen-
ség. A kutatók három területen vizsgálódnak: megállapítják, hogy
egy-egy vallási közösségnek hány tagja van; utánajárnak, hogy mi-
lyen mértékben végeznek az emberek spirituális cselekményeket,
például hányan járnak istentiszteletre vagy imádkoznak rendsze-
resen; harmadsorban az egész lakosság körében vizsgálják a val-
láshoz fűződő viszonyt. Csakhogy ezen a három területen egyálta-
lán nem egymással párhuzamosan zajlanak a változások. Az
angolszász kutatásnak ezzel kapcsolatban van két találó kifejezése,
a believing without belonging és a belonging without believing — az
utóbbi értelmében lehetséges, hogy valaki tagja valamely vallásnak
vagy felekezetnek, de nem hisz a tanaiban, az előbbi értelmében le-
hetséges, hogy valaki elfogadja egy olyan vallási közösség nézeteit,
amelynek nem tagja. Például Dánia egész lakossága a lutheránus
egyházhoz tartozik, de csak a dánok töredéke fogadja el a lutherá-
nus tanokat. Vagy vegyük a német császárságot. A császárság ide-
jén számos férfi belépett a vallásellenes munkáspártba, az SPD-be,
ugyanakkor hiába voltak ateisták, az egyházukból nem léptek ki,
mert a feleségük és az anyjuk hívő keresztény volt. Ennélfogva sok-
szor a valósnál csekélyebb mértékűnek tartják Németország háború
előtti szekularizálódásának mértékét, és úgy vélik, hogy az ország
csak jóval később szekularizálódott.

Ez a vélekedés széles körben elterjedt, de már idejétmúlt. A legtöbb
vallásszociológus húsz évvel ezelőtt még azt gondolta, hogy a mo-
dernizálódás szükségképpen szekularizálódást eredményez. Ma már
a kutatók nagy része szakított ezzel a felfogással. Az iparosodás ko-
rában ugyan számos európai ország valóban nagyfokú szekularizá-

Mivel magyarázható a
pünkösdi keresztény-
ség előretörése?

Vajon az európai ke-
resz ténységben is hoz-e
majd változást a moz-
galom?

Lehet-e egyáltalán mé-
ré seket végezni a val-
lá sossággal kapcsolat-
ban?

Európában a felvilágo-
 sodás óta egyre gyako-
ribb a hit hiánya vagy
a hitetlenség. Kijelent -
hető tehát, hogy a tár-
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lódáson ment keresztül, az Egyesült Államokban viszont soha nem
történt ilyesmi. Ezt nemcsak a vallási közösségek tagjaival kapcsola-
tos adatok tanúsítják, de az amerikaiak vallási nézeteit vizsgáló fel-
mérések is. Az elmúlt években számos Európán kívüli állam is jelen-
tős gazdasági és társadalmi fejlődésen ment keresztül — csakhogy a
modernizálódásnak rendszerint nem volt szekularizálódás a követ-
kezménye. Éppen ellenkezőleg: ezekben az országokban csak foko-
zódott a vallásosság mértéke. A leglátványosabb fejlemények Dél-Ko-
reában figyelhetők meg, ahol nemcsak a gazdaság, de a kereszténység
is robbanásszerűen fejlődik. Egyértelmű tehát, hogy nincs törvény-
szerű összefüggés a fejlődés és az ateizmus között. Érdekes, hogy Eu-
rópában nagy érdeklődés van az olyan könyvek iránt, amelyek a ke-
reszténység túlélési esélyeit latolgatják, miközben a világ más részeit
a kereszténység olyan rohamosan fejlődik, mint soha korábban.

Nem. A vallásosság mértékének megállapításához elsősorban nem
az intézményesített vallási formákra és a vallási tanokra kell össz-
pontosítanunk a figyelmünket, hanem a vallási tapasztalatból kell
kiindulnunk. Vallásszociológiát akkor lehet termékenyen művelni,
ha a vallási tapasztalat egyéni és kollektív megnyilvánulási formáit
elemezzük. Európában is figyelmet kell végre szentelnünk annak,
hogy minden ember szert tesz „nem hétköznapi tapasztalatokra”
— ahogyan a szociológus Max Weber mondta. Ilyen váratlan ese-
mény a hétköznapok világában például a szerelem — az ember hir-
telen egynek érzi magát egy másik emberrel; de az is elég, ha hosz-
szas túra után a hegycsúcsra felérve mélységes békét élünk át, és
úgy érezzük, hogy harmóniában vagyunk a természettel. A szen-
vedés keltette belső megrendülés szintén kiválthat ilyen érzést: ez
az öntranszcendencia, az önfelülmúlás tapasztalata. Az ilyen él-
ményekhez nincs szükség konkrét hitrendszerre, de minden vallás
szóba hozza, értelmezi és ritualizálja őket.

Valóban így jár el a szcientista világkép, amely a felvilágosodás óta
számos európai és észak-amerikai értelmiségi körében meghonoso-
dott. Véleményem szerint azonban téves az a felfogás, mely szerint
az említett tapasztalatok kizárólag biológiai jelenségnek tekinten-
dők. Olyan ez, mintha Rembrandt vagy Monet valamely remek-
műve előtt állva azt mondanánk: ez az egész nem több vászonra fel-
vitt festéknél. Alapvetően így van, de aki ilyet mond, az figyelmen
kívül hagy egy fontos dimenziót: a műalkotás értelmét. Éppen ezért
nem is lep meg, hogy a szekuláris európaiak nagy része spirituális
beállítottságúnak vallja magát — bár ettől még nem csatlakoznak új
vallásokhoz vagy valamilyen ezoterikus csoporthoz.

Először is folytatódni fog az a tendencia, hogy a felekezetek közötti
határok elmosódnak. Ma már nem kelt feltűnést, de ötven éve még
kisebb botránynak számított, ha egy katolikus férfi protestáns nőt

sadalmi fejlődés óha-
tat  lanul együtt jár az
ate izmus térnyerésével?

Nem állítható tehát,
hogy egyre hitetlenebb
lesz a világunk?

Nem magyarázhatók-e
meg ezek az érzések
biológiai és pszicholó-
giai alapon?

Hogyan fog alakulni a
vallások sorsa Német -
országban?
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vett feleségül. Új felekezetközi miliők fognak kialakulni. De sok szülő
számára továbbra is fontos lesz, hogy keresztény értékek szerint ne-
veljék a gyermekeiket. Másodsorban a vallási viszonyok átalakulá-
sának mérhetetlen következményei lesznek más területeken, nem
utolsósorban annak köszönhetően, hogy muszlimok s keresztények
vándorolnak be Ázsiából, Afrikából és Latin-Amerikából. A keresz-
tény egyházakon belül is meg fognak változni az erőviszonyok. A ke-
resztények például valószínűleg a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt
fognak helyezni a szegénység és a diakónia kérdésére. Szintén fontos
tényező, hogy sem Németországban, sem másutt a világon nincsenek
arra utaló jelek, hogy különösebb sikert aratnának mindeddig nem
intézményesült irányzatok és vallási gondolkodásformák. Azok, akik
hátat fordítanak az egyházaknak, nem találnak egymásra, és nem al-
kotnak saját közösségeket. Ennek ellenére a hagyományos vallások-
nak helyt kell majd állniuk a világnézetek piacán. A vallásos embe-
rekre ma már nem lehet azt mondani, hogy nem modernek; azt
viszont nem tudjuk, hogy a vallási közösségek milyen mértékben
fognak élni ezzel a pozitív lehetőséggel.

Görföl Tibor fordítása

Forrás: Renaissance der
Re ligion? Gehirn und Geist,
2011. már  cius, 20–23.
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Ahol szeretet van, ott az Isten 

Ez a könyv bizonyos fokig folytatása a Jöjj, légy a világosságom!
című könyv nek. Ott Teréz Anya elsősorban példaként és mo-
dellként áll előttünk, itt a szerepe főleg a tanítóé és a vezetőé.
A könyv az eddig legteljesebb gyűjteményét adja Teréz Anya
gondolatainak, tanításainak, tematikus rendben összegezve
őket. Tömör összefoglalást találunk arról, amit ő hitt és tanított
az emberi életnek azokról az alapvető kérdéseiről, amelyek kü-
lönösen is fontosak napjaink ban. Reméljük, hogy szeretetének
pél dája és bölcs szavai sokakat segíteni fognak abban, hogy
több szeretetet vigyünk a világunkba, és azt egy kicsit jobbá
tegyük. 
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