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New Age - régi pogányság

Nem túl nehéz a New Age (szekta? kultusz? ideológia? divat?) diagnózisát fel
állitani, ha látjuk, hogy korunk olyan ökumenére törekszik, amelynek az elmé
lete egyetemesnek szánt szinkretikus formákat ölt. Az eddig domináns vallások,
ideológiák és filozófiai rendszerek a háttérbe szorulnak, száraznak és kimerült
nek látszanak; a gondolkodók (rnint a "princetoni gnosztikusok" néhány évvel
ezelőtt, lásd Raymond Ruyer munkáját> ilyenkor olyan múltba nyúlnak vissza,
amelyb6l a jövőre is lehet jósolni, sót (fél)tudományos terveket szőni. Többen
azt állitják, köztük Nietzsche és Heidegger hívei, hogy a kozmosz egészét illenék
újból átgondolni. Eltörölni azt, amit ma kozmológiai alapelvnek tekintünk: a
világegyetem élettelen tárgyakból, értelmetlen mozgásokból áll, és ezeknek sem
célja, sem szimbolizáló tartalma nincs. Uj (ugyanakkor ősrégi) élő kozmoszt kell
a modem helyébe állitani, melyben jó és rossz indulatok, istenek, szellemek,
békés és átkos befolyások léteznek. Tehát: élő kozmosz a tárgyi helyébe, így
megfordítva A. Koyre könyvárnét mely még néhány évtizede diadalmasan írta
le, hogyan lett a zárt világból (monde dos) vég nélküli univerzum (univers infini)
a tudósok és a közvélemény szemében.

A "New Age" elnevezés ne vezessen félre. A régi pogány, még inkább a
hellenisztikus/szinkretista kor tűnik fel újra, ahol az asztrológia, a mágia, az
alkímia (Hellasztól Kínáig), a nekromantia, a talizmánok és amulettek jelentették
cl népszerű tudást és vallást. Eme általános hit és tudás szerint a makrokozmosz
döntően befolyásolja a mikrokozmoszt, tehát. az emberi sorsot, és ez utóbbi fe
lesel a mágikus-sámáni rituáléval, megpróbálva az erőket és szellemeket a kö
zösség és az egyén iránt megbékíteni. Ez a kozmikus alkudozás a keresztény
századok alatt sem tűnt el, Eliade utal rá a "dunai parasztok" életéről szölva,
akiket ő még mindig pogánynak tekint. A New Age átvette, vagy inkább foly
tatja ezen üzelmeket és praktikákat, persze új körülmények között, a modern
ség, sót a futurológia nevében. A reneszánsznak is megvolt a saját, a keresz
ténységgel szembehelyezkedő New Age kutatása, szellemi divata, zsidó és ke
resztény kabalisztikai tana. Pico della Mirandola röviddel a jubileumi év, 1500
előtt egy új vallást kívánt alapítani a világ összesített bölcsességéb6l; ezt óhaj
totta ismét meg ismét megfogalmazni Giordano Bruno (akit Frances Yates ezért
"mágusnak" nevez), a nettesheimi Agrippa, a francia Jean Badin, az angol
Fludd, de talán Kepler is Rudolf császár prágai udvarában. C. G. Jung szerint
voltak keresztény alkímisták is, akik Krisztus eljövetelét próbálták lombikjaik
ban felgyorsítani; a domonkos-rendi Campanella még börtöncellájában is vég
zett kísérleteket, hogya kozmikus erővonalakat a civitas solis szolgálatába állítsa.

Ha meg is értjük mindezt, és azt, hogy mi is történik a múlt és jelen világban,
nem hagyjuk jóvá, még kevésbé hívunk a követésére. Történelmileg újonnan
alakuló ökumenében élünk, melynek akkori "romai-mediterrán" alapját manap
ság az "amerikai" értelmező alap váltotta fel. Amerikából érkeznek ugyanis
főként a .félígsülr" tanok: az európai ember úgy keresi ma az "új vallást", mint
az amerikai keresi saját azonosságát a melting pot káoszában.
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Ez a keresés (és az egész New Age mozgalom) az öntudat felsmbadítására
irányul: a vallás súlya alól, de az elme korlátai alól is, nunden intézménnyel
szemben állva, amely gátolná a pszichológiai mélység búvárlását. Ez a vágy
vezetett a "végtelen, kozmikus öntudat", a "filozófiai kó" után a Harvard egye
temen kábítószer (LSD) használatához, vagy a kisebb iskolák "kurzusaihoz",
ahol tanár és diákok lemeztelenített lábujjukat bámulták és egymás testrészeit
tapogatták a "sensitivity training" CÚTIén. Megszabadulni a kötöttségekt6l, az
egzotikumot hajhászni, ópiummal és hasissal a térbe utazni (trip), tapasztalni
amit még senki nem élt át, hacsak nem az indiai guru, vagy Jézus, a "Super-star",
vagy éppen a szexualitás atlétája. Ahogy az egyházat felváltani igyekszik a
spontán gyülekezet, úgy a metafizika elveit helyettesíti a fizikán-túli (extra-physi
cal), a földöntúliság, de mindenképpen a gnózis valamely formája, amely által
a hívő önmagát kiválasztottnak, a jón és rosszon kívül álló Iénynek tekinti. R.
e. Zaehner, az Angliába áttelepült német tudós már két évtizeddel ezelőtt írt
John Custance-ről,aki meg volt arról győződve,hogy benne fut össze a jó és a
rossz, a férfi és a női elv, a véges és a végtelen. Ugy vélte, határzónában él, akár
a már elboruló elméjű Nietzsche, aki Custance-éhoz hasonló képeket vetített
képzelete vásznára.

Mint az ókori ezoterika és hermetikus tanok, a New Age is azt vallja, hogy
hullámok érkeznek a kozmoszból (egy szuperkommunikádó technikájával), és
a világ egységét hozzák nekünk hírül. Erre mi a saját hullárnainkkal válaszo
lunk, amennyiben kinyitjuk a "jó hír" előtt eddig leplezett kozmikus harmónia
érzetünket. Valójában újfajta tömeghisztériáról van szó. Kinyitva a New York-i
telefonkönyvet, a következő, itt csak részlegesen ismertetett listát ta1á1juk New
Age alatt: Hare Krisna; Ramatha hangja (aki Atlantiszban születettl); asztrológiai
hétvégek; az Elet energia alapítói; a Numerológisták; a magukat átalakítók (au
to-transformation); az Ujjászületettek; az Istent magukban hordók; a Teremtő

Utánzás Alap; a Vibrádósok; a Nap üzeneteit fogadók; a Mozgás és Meditádó
hívei; a Tapogatók; stb., stb. Ann Karl vibrádóvezetó kijelenti, hogy előző életé
ben Szent Péter felesége volt, akivel együtt sokakat térített a római birodalom
ban, de férjét keresztre feszítették, ót pedig meggyalázták, majd az oroszlánok
elé dobták. Egy másik női hívó azt állítja, hogy matrózként szolgált a Spanyol
Armadában (1588); Shirley Lane színésznö úgy érzi, hogy 1983-ban újjászületett,
mint Jimmy Carter is.

Már azt mondanánk, hogy ismét tanűi vagyunk a piad veszekedések egy
válfajának, amelyről Ireneusz lyoni püspök számol be a második században: a
sok gnosztikus szektavezetó azon vitázik minden reggel, kinek van több híve,
és egymástól ragadják el a jelölteket! De a New Age tovább megy hódításai
során. A nagy amerikai vállalatok New Age terapeutákat alkalmaznak csoport
terápiára, melyen minden dolgozónak részt kell vennie azzal a céllal, hogy a
produkció emelkedjék és javuljon (Kraft durch Freudei). A szeánszokon a család
tagok is aktív szerepet játszanak. Az iskolai programban is szerepel efféle terá
pia. A hadsereg zöldsapkás (Green Beret) osztagait is kioktatják - arra az esetre,
ha a dzsungelben vagy a sivatagban egyedül találják magukat, és lelki (?) báto
rításra lenne szükségük.

Melyek a New Age általános vonásai? Miben áll "kísértő" mivolta, és milyen
eszközeink vannak ellene?

Az utóbbi félévszázad folyamán, főleg a technika befolyása révén (kommu
nikáció, úr-utazás, stb.) az emberek új dimenziót vé1nek felfedezni, melyben -
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talán nem is tudatosan - keresik a tradicionális alapokat. Sajátos elegy jön létre
a régi hitekb6l, misztérium-vallásokból, hamis elitizmusból (Gnózis), annak se
gítségével vélik leküzdeni allogenes ("máshol született" - gnosztikus hittétel a
beavatottakra .vonatkozöan) voltukat, melyet ma elidegenedésnek (alienácioJ ne
vezünk. A keresztényalapokra a New Age ráépíti a megújhodás és inkarnáció
fogalmait. Valamilyen formában újjá lehet születni, a rosszat eltörölni: a teljes
önmagába merülés által, de ugyanakkor a közösségben is feloldódva. Vissza
lehet és kell lépni az ős ceremóniákon keresztül az eredeti, isteni bölcsességbe,
ahol az én-t levetjük, és feloldódunk az ős id-ben.

A kerete mindennek a keleti hatás (tao, buddhizmus, zen, jóga, hinduizmus)
mellett az amerikai ökumené, melyben a radikális szekularizáció vegyül a pu
ritán bűntudattal, és ebből kiutakat keres. Minél messzebb kerül ez az új, de
homályos keretú és tartalmú hit és lelkesedés a keresztényegyházaktól, annál
hisztérikusabb és olcsónlelkesedóbb formákat ölt. A demokrácia laikus hite az
tán meggyőz arról, hogy a hit minden formája egyenlő, és egyformán "szaba
duIáshoz" vezet - lehet lsten, de sátán is, önimádat vagy pszichológiai folya
mat. Ne becsüljük le a New Age összetevői közül azt a lappangó amerikai érzést
sem, ,hogy új világ kezdődött (novus ordo saeculorum, a bankjegyekenO az Egye
sült Allamok színre lépésével, és hogy ez új-vallást is jelent, melynek "kibővült"

öntudata nem fér el az egyház keretei között.
Mint annyi más tévhit és eretnekség, vagy egyszeruen okkultista elmeszövés

a New Age is azzal kísért, hogy az egyén számára utat mutat a "külön megvál
táshoz" . Az értelmet és hitet egycsapásra kiküszöbölí akár kábítószerekkel, ősi

nek vélt szertartásokkal, sensitivity training-gel. Uj megismerési mód lesz az
eredmény: se nem hit, se nem tudás - inkább jó érzés, eufória, lelkesedés Oásd:
RonaId Knox: Enihusiasm, 1950). A tények és a lélek súlya alól ez felszabadít, új
emberré válunk. Ne becsüljük alá a modern elemeket sem, melyek a New Age
sajátosságát aláhúzzák. Mint a New York-i telefonkönyvbólláthattuk, a legtöbb
megváltás-ajánlat az első néhány újdonság-értékéból kovácsol tőkét, és egyik
terápia utánozza a másikat. A pszichoanalitikai premisszák mindenütt jelen van
nak, de ezek vallás-tagadása éppen ellenkezővégletbe esik. A szekták szaporo
dása végül is a vezetők viszályához vezet, csak kevés mozgalom hódít teret. A
régiek végül is felülkerekednek, mivel ők hathatósabban szervezik jelöltjeiket,
mint a temérdek ad hoc mozgalom. VéVható, hogy a szétporladás előtt két-há
rom szekta veszi majd át az örökséget. Igy az ősi keresztény földön, Burgundiá
ban, Szent Bernát szűkebb hazájában manapság két nagy, tibeti rítusú lámako
lostor működik, s százával vonzzák magukhoz a francia és idegen fiatalokat.
Europa más részein és Amerikában is egyre népszerűbbéválnak a buddhisták,
érvényesítve Henri de Lubac téziseit (La recontre du bouddhisme et de I'Occident,
1952), mely szerint a visszahúzódó katolikus egyház szabad teret ad - például
a 18. században - a keleti vallásoknak. Ez a reneszánszban is így volt, csak
abban az időben - a korszellemhez híven - a beáramló kultusz nem "modern
ségbe" öltözött, hanem az ókori hermetizmust és gnoszticizmust csodálta.

Lehetséges-e a védekezés, az ellenállás? Tudnunk kell először is, milyen mé
reteket ölt ma a New Age-nek és válfajainak befolyása, szellemi-földrajzi hódí
tása. Részben a nyugati nagyvárosok ezoterikus és okkult könyvesboltjai, isko
lái, gyülekezetei válaszolnak erre, a sátánisztikus és szexológiai írásoktól az ál
környezetvédelmi és politikai tanokig. Az egyetemeket sem érinti kevésbé a
hullám, hiszen a YaleUniversityn diákjaimnak harminc százaléka távozott egyik
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kurzusomról, mikor kiderült, hogy vallásfilozófiába, és nem pogány ceremóni
ákba szándékozom őket bevezetni. 1991-ben az Eötvös Loránd Tudományegye
temen néhány diákomat a hinduizmus jobban érdekelte, mint a tradidonális
monoteista vallások, melyekben a dogma és tekintély fontos szerepet játszik.Ami
vonzza őketa szektákhoz, különösen a keleti vallásokhoz, az az állítólag spontán,
tehát. szabad és lelkileg elmélyíthetó elem. Szemtanúk szerint a berlini falleom
lásakor a Church of Sdentology misszionáriusai fogadták elsőkéntaz átáraml6
tömeget, a szekta könyveit nyomva kezükbe. "Európa ma tág piac az új vallási
mozgalmak számára", nyilatkozta Gordon Melton vallásmozgalmi kutató.
",Amit tapasztalunk - tette hozzá - az a reneszánsz okkultizmus egy válfaja."
AlIítólag sok guru most Amerikából Európába költözik át.

Ezek az észrevételek rámutatnak az ellenállás módszereire is. Amit a New
Age "felszabadulásnak", "új öntudatosodásnak", közösségi élménynek" tekint,
az a conditio humana kötöttségeinek, tehát Isten teremtő akaratának levetésére
irányul. Ez talán egyesek előtt tiszteletre méltó, sót pozitív vonásnak tűnik, de
a lelkesedő hívó nem gondolja meg, hogy az újabb, zsamokibb kötöttséghez
vezet. Leszek Kolakowski írja Chretiens sans église címü könyvében (francia for
dítás 1969), hogy az Újkori szekták, az úgynevezett nem-konfonnisták a szabad
hit jelszavával indultak, de újonnan megszervezett egyházhoz és dogmatikához
érkeztek el. A legtöbb New Age-partizán kegyetlen egypártrendszert létesített a
történelem folyamán.

KAUTZKY NORBERT

Helyzetkép

Maradj ott, ahol voltál.
Nincs harag, nincsen béke,
Nézz a holtak szemébe,
És mondd el, amit láttál.

Homloki8 gyászlepellel
Az e1ók IS feküsznek,
Botok alá kerülnek,
Szemgödrük teli jéggel.

Melyikre esküdöznél
Lobogó-C5attogásban?
Míg élókben halál van,
Nehogy elcsöndesedjél.

De nincs annyi kiáltás
Az égen és a földön,
Ho~ vétkiil(szelidiiljön.
Ezert a megbocsátás.

Türelmes, hű szavakkal,
Ahogya gyermek írja
A betűt a papírra,
Számolj az igazaddal.

Anélkül, hogyfelednéd,
ISi szélirányba fordul,
Es igazságot koldul,
Társadnak nem szeretnéd.

És folytatva a harcot,
A mécsesek világán,
Mindenfelé kiáltván,
Nem szediink hadisarcot.
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