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Ez az elsû ¢s utolsÂ k´nyv akarva-akaratlanul
k¢tszÂlamÃ. Az egyik szÂlam a vallÀsszociolÂ-
giÀ¢, vagyis HorvÀth Zsuzsa vallÀsszociolÂgiai
ÁrÀsai a vallÀskutatÀsrÂl, az Evang¢liumi P¡n-
k´sdi K´z´ss¢grûl, egy szabadkereszty¢n gy¡-
lekezetrûl, a Hit Gy¡lekezet¢rûl, Ãj vallÀsi
mozgalmakrÂl, a kisegyhÀzi szocializÀciÂrÂl,
katolikus bÀzisk´z´ss¢gi mozgalmakrÂl, a val-
lÀsi pluralizmusrÂl, az Àllam egyhÀzpolitikÀ-
jÀrÂl, az Ãj vallÀsi jelens¢gek v¢lt vesz¢lyeirûl
¢s az ûket vesz¢lyeztetû elûÁt¢letekrûl. A mÀ-
sik a vallÀsszociolÂgus¢, ugyanis Âhatatlanul
az û ¢let¢nek ¢s halÀlÀnak kontextusÀba ke-
r¡l a k´nyv minden sora. HorvÀth ZsuzsÀt te-
matikusan elsûsorban a szektÀk, a (magyar-
orszÀgi) kisegyhÀzak ¢s Ãj vallÀsi mozgalmak
¢rdeklik, ami pedig a vizsgÀlt probl¢mÀt ille-
ti, legfûk¢ppen a meggyûzûd¢s vÀltozÀsa, a
megt¢r¢s. BÀr û ezt a szÂt nem hasznÀlja, ¢r-
deklûd¢se kiterjed m¢g az inkulturÀciÂra, a
nÀlunk m¢g nem honos vallÀsok ¢s irÀnyza-
tok lefordÁthatÂsÀgÀra ¢s meggy´kerez¢s¢re.
írÀsai k´z´tt ugyan vannak vitacikkek is,
t´bbs¢g¡k azonban olyan r´videbb-hosszabb
tanulmÀny, mely a szociolÂgia ¢s a szociogrÀ-
fia, illetve a szociolÂgia ¢s a szociÀlpszicholÂ-
gia hatÀrÀn foglal helyet.

A p¡nk´sdiek vizsgÀlata a àpontosan, sz¢-
penÊ jegy¢ben fogant mintaszerüen alapos
munka, amely egyfelûl ¢rz¢kletesen megjele-
nÁtett leÁrÀs, mÀsfelûl olyan megÀllapÁtÀsokat
tartalmaz, amelyek, Ãgy v¢lem, nemcsak erre
az egyhÀzra ¢rv¢nyesek, hanem szempontul,
hipot¢zis¡l szolgÀlhatnak mÀs kutatÀsok szÀ-
mÀra is. Izgalmas megÀllapÁtÀsnak tartom a
protestÀnsbÂl p¡nk´sdiv¢ (karizmatikussÀ)
vÀlÂ egyhÀzrÂl, hogy aszk¢zise a vilÀgiasodÀs
jegy¢ben vÀltozik, s nem ker¡l szembe sem
az ¢rz¢ki ¢lettel, sem az embers¢g mÀs meg-
nyilvÀnulÀsaival, tovÀbbÀ azt is, hogy mik´z-
ben a r´gzÁtett hitelvek a pszichoemocionÀlis
¢lm¢nyhez k¢pest mÀsodlagosak, az egyhÀz
tagsÀga intellektualizÀlÂdik. A p¡nk´sdiek
eset¢ben nem igazolÂdik Kardos LÀszlÂ hipo-
t¢zise, mely szerint az ilyenfajta vallÀsi k¢p-

zûdm¢nyek l¢lektani ¢s tÀrsadalmi zsÀkutcÀk,
ugyanis HorvÀth Zsuzsa Ãgy v¢li, hogy ¢ppen
a tÀrsadalmi-gazdasÀgi t¢nyezûk Àltal kik¢ny-
szerÁtett tÀrsadalmi helyvÀltoztatÀs ¢s ¢let-
mÂdvÀltÀs hÁvta elû azt a vallÀsi sz¡ks¢gletet,
mely a p¡nk´sdi hitben talÀl kiel¢g¡l¢st,
amely megk´nnyÁti az ¢letmÂdvÀltÀssal jÀrÂ
neh¢zs¢geket. Ez az ¢rtelmez¢s, Ãgy v¢lem,
harmonizÀlhat az eny¢mmel, mely szerint a
lelki-szellemi ¢s tÀrsadalmi mozgÀsok egy-
mÀsba sz´vûdtek.

A szabadkereszty¢n gy¡lekezet vizsgÀla-
ta sorÀn nagyobb teret kap a szociÀlpszicho-
lÂgiai elemz¢s. Fontos ¢s a tovÀbbi kutatÀ-
sok szempontjÀbÂl term¢keny megÀllapÁtÀsa
HorvÀth ZsuzsÀnak az, hogy az Ãjdons¡lt hÁ-
vû a megt¢r¢s kontextusÀban Àt¢rtelmezi ¢s
a valÂsÀgosnÀl boldogtalanabbnak ¢s bün´-
sebbnek Át¢li mÃltjÀt, valamint az is, hogy a
megt¢r¢s ¢rzelmi-¢rtelmi d´nt¢s, amikor a
büntudat ¢s a k¢ts¢gbees¢s Àtalakul felszaba-
dultsÀggÀ, hogy a nyilvÀnos bünvallÀst nem
mindig elûzi meg a büntudat k¢sztet¢se. Er-
rûl a kisegyhÀzrÂl is megÀllapÁtja, hogy tagjai
egyre rugalmasabbak az Ãjabb hitt¢telek ¢s
normÀk befogadÀsÀban. °rdekes ¢szrev¢tele
az is, hogy az egykor a nagyegyhÀzakbÂl ki-
szakadt szektÀk ma mÀr egyre inkÀbb a vilÀg-
hoz, mint a àmeghaladottÊ egyhÀzhoz m¢rik
magukat.

A kisegyhÀzi szocializÀciÂt tanulmÀnyozva
a szerzû a vallÀsi ¢s a mindennapi ¢let egy-
mÀsba csÃszÀsÀt, az ¢letk´z´ss¢g l¢trehozÀsa
irÀnyÀban tett l¢p¢seket, ¢rt¢kvez¢relt ¢let-
mÂdot ¢s feltünûen magas ¢letminûs¢get re-
gisztrÀlt.

Az elsûk k´z´tt Árt HorvÀth Zsuzsa a ma-
gyarorszÀgi katolikus bÀzisk´z´ss¢gekrûl.
L¢trej´tt¡ket taglalva jÂl lÀtja a vilÀgi hÁvek
szeml¢letvÀltozÀsÀt, de mintha kiss¢ alÀbe-
cs¡ln¢ az eg¢sz egyhÀznak azt az ä akÀr
strukturÀlisnak is ¢rtelmezhetû ä vÀltozÀsÀt,
amit a II. vatikÀni zsinat eredm¢nyezett.
(MÀskor is tapasztalhatÂ ÁrÀsaiban a t´rt¢neti
egyhÀzak irÀnyÀban n¢mi kis elfogultsÀg,
igaz, mindig t´bb-kevesebb igazsÀggal keve-
redve.) JÂl lÀtja a magyar helyzetnek azt a sa-
jÀtossÀgÀt, hogy nÀlunk egyszerre hatott az
elvallÀstalanodÀs ¢s az elvallÀstalanÁtÀs. (àMi-
k´zben a tÀrsadalom t´bbi szf¢rÀjÀban erûteljes a
liberalizÀlÂdÀsi folyamat, az egyhÀzzal szemben fo-
kozott terror ¢rv¢nyes¡l..., mert a rezsim fû ellen-
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s¢ge az ´v¢tûl elt¢rû gondolkodÀsÃ emberÊ, Árja
nem kev¢s bÀtorsÀggal a nyolcvanas ¢vek ele-
j¢n.) ögy v¢li ä szerintem ezt is helyesen ä,
hogy ennek k´vetkezt¢ben a papok nagy r¢-
sze a tÀrsadalom perif¢riÀjÀra szorult. A ma-
gyar bÀzisk´z´ss¢gek sajÀtossÀgait a szerzû a
k´vetkezûkben lÀtja: 1. szem¢lyess¢g, 2. elk´-
telezetts¢g, 3. papok ¢s vilÀgiak, valamint
nûk ¢s f¢rfiak k´z´tti egyenlûs¢g, 4. decent-
ralizÀlt szervezet, 5. egys¢ges ideolÂgia, 6. az
int¢zm¢nyes¡lt egyhÀzra nem jellemzû gyors
horizontÀlis kapcsolatok, 7. ÀtjÀrhatÂsÀg, 8.
nyitottsÀg a mozgalmon kÁv¡liek irÀnyÀban.
JÂl lÀtta meg, hogy eme k´z´ss¢gek tagsÀga
elsûsorban vÀrosiakbÂl, fiatalokbÂl ¢s szel-
lemi foglalkozÀsÃakbÂl rekrutÀlÂdik, hogy az
elsû idûben m¢g csak a k¡l´nb´zû lelkis¢gi
stÁlusokat k¢pviselû mozgalmak (Regnum
Marianum, katolikus karizmatikusok, Bokor,
Focolare) k´z´tt a c¢lok tekintet¢ben teljes az
egys¢g, s csak a hetvenes ¢vektûl alakul ki a
sajÀtos arculat, BulÀnyi Gy´rgy 1982-es elÁt¢-
l¢se utÀn pedig a szakadÀs. JÂl lÀtja a bÀzis-
k´z´ss¢gek kovÀszszerep¢t a pl¢bÀniÀkon, jÂl
¢rz¢keli, hogy bÀr eleget tesznek a szentsz¢ki
elvÀrÀsoknak, hazai p¡sp´keik m¢gsem b¡sz-
k¢lkednek vel¡k. KutatÀsra nem volt lehetû-
s¢ge, csupÀn egy k¡lf´ldrûl megrendelt ta-
nulmÀny erej¢ig vizsgÀlÂdott ebben a szÀmÀ-
ra kev¢ss¢ ismert k´rben, ez¢rt ismereteit el-
sûsorban a mozgalmak vezetûitûl szerezte.
Mint a bÀzisk´z´ss¢geket tÁz ¢vig kutatÂ kol-
l¢gÀja igazolhatom, hogy e t¢mÀban is kivÀ-
lÂan tÀj¢kozott, s jÂ ¢rz¢kkel h¡velyezte ki a
sokf¢le informÀciÂbÂl a l¢nyeget. Azt pedig
n¢mi nosztalgiÀval ¢s irigys¢ggel ÀllapÁthatja
meg a magamfajta katolikus vallÀsszociolÂ-
gus, hogy milyen remek ä mert k´lcs´n´s bi-
zalmon ¢s tiszteleten alapulÂ ä egy¡ttmük´-
d¢s alakult ki a nyolcvanas ¢vek elej¢n egy
nem vallÀsos vallÀsszociolÂgus ¢s a m¢g a f¢l-
legalitÀs k´r¡lm¢nyei k´z´tt tev¢kenykedû
lelkis¢gi mozgalmak vezetûi k´z´tt.

A hazÀnkban Ãj vallÀsi szervezûd¢sek k´-
z¡l a legdinamikusabban fejlûdû s a szektÀbÂl
szem¡nk elûtt egyhÀzzÀ vÀlÂ Hit Gy¡lekeze-
t¢t vizsgÀlva is fontos ¢s pontos megÀllapÁtÀ-
sokat tesz, melyek szerint ez a vallÀsi szerve-
zûd¢s attÂl olyan vonzÂ, hogy m¢g lend¡let-
ben, ÀllandÂ megÃjulÀsban van, m¢g nem
k¢sz tanokat ad, hogy tagjaiban az isteni vo-
nÀsokkal rendelkezû megvÀltott embert lÀtja,

hogy vilÀgias stÁlusban nem elvetni akarja a
vilÀgot (s vele egy¡tt a modernizÀciÂt, a vÀl-
lalkozÀst ¢s a politizÀlÀst), hanem kijavÁtani,
hogy v¢di az erk´lcsi ¢rt¢keket, hogy nem tit-
kolja rokonszenv¢t a legliberÀlisabb pÀrttal,
az SZDSZ-szel, amelynek vezetûi k´z¡l t´b-
ben tagjai ennek az egyhÀznak. Az igazÀn iz-
galmas k¢rd¢s azonban HorvÀth Zsuzsa szÀ-
mÀra is az, hogyan f¢r ´ssze a liberÀlis poli-
tizÀlÀs az erûsen fundamentalista BIBLIA-¢r-
telmez¢ssel ¢s a konzervatÁv ¢rt¢krenddel.

A àhitv¢delemmelÊ ¢s az elûÁt¢letes tÀma-
dÀsokkal szemben HorvÀth Zsuzsa a vitÀt is
vÀllalta, s r¢szben a szektÀkkal ¢s az Ãj vallÀsi
mozgalmakkal kapcsolatos szakirodalomra,
r¢szben igen gazdag tapasztalataira tÀmasz-
kodva bizonyÁtja be ellenfeleinek, hogy mi¢rt
nem vesz¢lyesek a szektÀk, s hogy ami igazÀn
vesz¢lyes, az ¢ppen a szektÀkkal szembeni
szektÀs attitüd. Sorra cÀfolva a vÀdakat, û is
nevets¢gess¢ teszi az agymosÀs teÂriÀt, rÀmu-
tat a t´rt¢neti egyhÀzakba ¢s a szektÀkba t´r-
t¢nû megt¢r¢sek hasonlÂsÀgÀra, ¢s m¢g a
v¢rÀt´mleszt¢st elutasÁtÂ Jehova TanÃit is
àmegv¢diÊ (ismertetve a v¢rÀt´mleszt¢s orvo-
silag elfogadott alternatÁvÀinak k¡lf´ldi gya-
korlatÀt).

Mintegy f¡ggel¢kk¢nt szerepel m¢g k¢t
mÀsf¢le tanulmÀny ebben a k´tetben, Hor-
vÀth Zsuzsa ugyanis àbedolgozÂk¢ntÊ r¢szt
vett a szeg¢nys¢gvizsgÀlatokban. Ezek is iz-
galmas ÁrÀsok. El¢g csak egyetlen p¢ldÀt ki-
emelni, amikor a les¡llyedû ¢s mozdulatlan
csalÀdok t´rt¢net¢ben a k´vetkezû àkÂroko-
zÂkatÊ fedezi fel: Trianon, zsidÂ¡ld´z¢s, II.
vilÀghÀborÃs hadifogsÀg, orosz megszÀllÀs,
n¢met kitelepÁt¢s, a proletÀrdiktatÃra ¢rtel-
mis¢g- ¢s kulÀk¡ld´z¢se, t¢eszesÁt¢s, '56-os
àforradalomÊ (term¢szetesen ezzel a szÂval,
de ezt felesleges is emlÁtenem). JÂl ¢rz¢kel-
teti ez a mozzanat, hogy HorvÀth Zsuzsa
nem szektÀsan, hanem tÀvlatosan lÀt ¢s gon-
dolkodik.

Ami ezenkÁv¡l maradt: mÀr csak kutatÀsi
tervek. KihÁvÀsok ¢s hamuban s¡lt pogÀcsÀk
szÀmunkra, az Ãtra kelû itt maradottaknak.
SzÂlni kell azonban a bevezetû tanulmÀnyrÂl,
amelyet a k´tetet szerkesztû CsÀkÂ MihÀly,
HorvÀth Zsuzsa f¢rje Árt. Ez az ÁrÀs az¢rt szÁv-
szorÁtÂ, mert hihetetlen¡l pontos ¢s tÀrgyila-
gos. °s m¢gsem semleges. BÀr ¢rz¢seirûl csu-
pÀn annyi Àrulkodik, hogy HorvÀth Zsuzsa

Figyelû ã 1183



helyett egyszer-k¢tszer ZsuzsÀnak nevezi tÀr-
sÀt. JÂl lÀtja, hogy Zsuzsa (ez egyszer hadd
Árjam ¢n is Ágy kedves pÀlyatÀrsam nev¢t) in-
kÀbb felfedezû, mint feltalÀlÂ. HozzÀteszem:
meg¢rtû szociolÂgiÀt müvelt, amelyben az
empatikus befogadÀst ¢s a szakszerü ¢rtelme-
z¢st egyarÀnt müvelte. Sosem spekulÀlÂ, jÂ-
val inkÀbb szeml¢lûdû szociolÂgus volt. írÀ-
sait olvasva szinte halljuk ¢rdeklûdû ¢s bizal-
mat gerjesztû hallgatÀsÀt, amellyel megszÂlal-
tatta azokat, akiknek hit¢t nem osztotta, de
tisztelte, becs¡lte, s ha kellett, meg is v¢dte,
hiszen ä kutatÂi tÀrgyilagossÀgÀt sosem felad-
va ä rendre megszÂlalt a megbÀntottak ¢s ki-
semmizettek mellett. Az ¡ld´z´tt N¢meth
G¢zÀval jÂban volt, de amikor û ä sokunk szÀ-
mÀra teljesen vÀratlanul ä nagy h¢vvel tÀ-
madni kezdte a szektÀkat, felvette a kesztyüt
legfûbb ¢rt¢ke, a szabadsÀg nev¢ben. A har-
cot azonban csak becs¡letbûl vÀllalta, nem ez
volt igazi ¢nje, hanem a segÁt¢s. Errûl besz¢lt
IvÀnyi GÀbor, e k´nyv egyik lektora is, a te-
met¢si szertartÀst v¢gzû lelk¢sz, sejtetve,
hogy aff¢le anonim kereszt¢nynek ¢rzi Hor-
vÀth ZsuzsÀt, ¢s ugyanerrûl szÂl az a KassÀk-
vers is, amellyel CsÀkÂ MihÀly bevezetûje v¢-
g¢n tÀrsa szellem¢t id¢zi:

à°ltem, bÀr nem akartÀk, hogy ¢ljek;
Dolgoztam, bÀr nem hagytÀk, hogy dolgozzam;
Meghaltam, mi mÀst tehettem;
BocsÀssÀtok meg minden jÂsÀgomat.Ê

KamarÀs IstvÀn

ESSZ°K A XIX. SZçZADI
OROSZ IRODALOMRñL

Pjotr VajläAlekszandr Genisz: Rodnaja recs'
Nyezaviszimaja Gazeta, Moszkva,
1995. 190 oldal

BÀrmilyen meglepûen hangzik is, nincs ma
MagyarorszÀgon forgalomban orosz iroda-
lomt´rt¢net. Nincsen egy, az orosz iroda-
lommal rendszeresen foglalkozÂ magyar
nyelvü k¢zik´nyv. Az orosz irodalmi àarany-

korÊ-rÂl, a XIX. szzÀzadrÂl is alig-alig valami,
csak T́ r´k Endre AZ OROSZ IRODALOM A
XIX. SZçZADBAN (Bp., 1970) cÁmü k´nyve.
K¢ts¢gtelen, a szovjet korszak orosz iroda-
lomt´rt¢n¢szei sem kÀprÀztattak el olyan iro-
dalomt´rt¢netekkel, melyeket ¢demes lett
volna lefordÁtani.

ValÂszÁnüleg az orosz nyelven olvashatÂ,
´sszefoglalÂ jellegü, friss szeml¢letü iroda-
lomt´rt¢neti munka hiÀnya k¢sztette az USA-
ban ¢lû orosz szerzûpÀrost, Pjotr Vajlt ¢s
Alekszandr Geniszt arra, hogy RODNAJA
RECS' cÁmmel rendhagyÂ XIX. szÀzadi orosz
irodalomt´rt¢neti essz¢k´tetet adjon ki. Illet-
ve nem is annyira rendhagyÂt... Vajl ¢s Ge-
nisz ä akik egy¢bk¢nt a posztmodern kivÀlÂ
ismerûik¢nt rendkÁv¡l izgalmas ¢s szellemes
k´tetet jelentettek meg a kortÀrs orosz iroda-
lomrÂl (SZOVREMENNAJA RUSSZKAJA PROZA,
New York, 1982) ä elvetett¢k az irodalmi
àaranykorÊ-rÂl a müvelt orosz olvasÂban ¢lû
klis¢ket, sablonokat, sztereotÁpiÀkat, ¢s meg-
prÂbÀltÀk ä ahogyan a BEVEZETý-ben ÁrjÀk ä
elûÁt¢letek n¢lk¡l Ãjraolvasni a XIX. szÀzadi
orosz irodalmi k´z¢piskolai tananyagot.

Az ÃjraolvasÀs mint strat¢gia t´bb elm¢leti
k¢rd¢st vet fel. Elûsz´r is a klasszikussÀ vÀlt
sz´vegeket igyekeztek ¢lû, hatÂ, mük´dû sz´-
vegekk¢nt felfogni, azaz Ãgy, mintha mai mo-
dern, az irodalmi kÀnonba m¢g nem tartozÂ
sz´vegek volnÀnak. MÀsodszor, minden igye-
kezet ellen¢re is lehetetlen nem figyelembe
venni e sz´vegek kanonizÀlt mivoltÀt ä ¢ppen
ez¢rt fordultak a szerzûk a k´z¢piskolai tan-
anyaghoz, hiszen ä mint v¢lik ä az iskola, az
oktatÀs a kanonizÀlÀs legfûbb eszk´ze. Har-
madszor, szÀmot kell vetni azzal a t¢nnyel,
hogy az orosz ember szÀmÀra a klasszikus
orosz irodalom nem csupÀn irodalom, ha-
nem olyan ideolÂgiai ¢s erk´lcsi alap, amely-
nek puszta emlÁt¢s¢re a legellent¢tesebb n¢-
zeteket vallÂ orosz emberek is kib¢k¡lni lÀt-
szanak, hiszen abban mindannyian meg-
egyeznek, hogy a klasszikus orosz irodalom
az emberis¢g szellemi ¢let¢nek egyik csÃcstel-
jesÁtm¢nye. Vagyis az orosz embert àmegszÂ-
lÁtaniÊ ¢ppen e kanonizÀlt sz´vegeken keresz-
t¡l lehet. MÀsr¢szt ¢ppen az e sz´vegekrûl va-
lÂ mÀsf¢le besz¢dmÂd az orosz ember szÀmÀra
botrÀnyosnak is tetszhet, hiszen ez a mÀsf¢le-
s¢g egy-egy, az irodalmi hagyomÀnyban szin-
te szakrÀlisnak tekintett sz´veg deszakralizÀ-
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