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"Hazatalálók"
Az alternatív vallásokról

Az 1970-es évek szociológiai megfigyeléseiben észlelhető az a nö
vekvő aggodalom, amellyel a közvélemény a fiatalok szekták
ba/kultuszokba tömörülését fogadta (Nyugaton az 1960-as, ha
zánkban a BO-as években lehettünk tanúi tömeges megjelenésük
nek). Kutatók széles köre kereste a magyarázatot erre a gyorsan
terjedő jelenségre. Bár számos új vallási mozgalom formálódott,
virágzásuk többnyire rövid ideig tartott, növekedésük hamarosan
befejeződöttilletve lassult. 198D-banez a fordulatváltás került az új
vallásokkal foglalkozó tudományos vizsgálatok középpontjába.' A
kutatók figyelme ezért inkább arra irányult, hogy miért hagyják el
az emberek eddigi életvitelüket, mi az, amit igaznak, fontosnak
tartanak ezekben a mozgalmakban.

A nagy szociológiai felmérésekben a kutatók a társadalmi érték
rend és a politika kategóriái szerint vizsgálták az új vallási mozgal
mak kulturális hátterét. Az új vallási mozgalmakat a modemitás
kulturális krízisére adott válasznak tekintik, amelyek - ahogy Kel
ley megjegyzi - mozgalomként jelenítik meg kiemelve az agresszi
vitást, az egyéni és szellemi szintre átfordított értékeket és progra
mokat.

[ean-Prancois Mayei meghatározása szerint a vallás nemcsak a
mindennapi életét élő ember örök kérdéseire adja meg a választ,
hanem azokra a kérdésekre is, amelyeket az adott korszak fölvet.
Ebben a gondolkodási keretben az új mozgalmak már nem pusztán
vallási jelenségként értelmeződnek, hanem a társadalmi létezés
egyik módjaként, amelyek reflektálnak a modemitást kísérő intéz
ményes válságra, bürokratizálódásra, urbanizációra, szekularizáló
dásra. Szerintük az új vallási "teológiák" ugyanis ezekre adnak vá
laszt.

Az új vallások és a modernizáció kapcsolata

Szekularizáció A világ szekularizációja nemcsak a vallásos élet és a gondolkodás
mód hanyatlását okozta, hanem a társadalmi renddel kapcsolatos
transzcendens tapasztalatok (biztonság, kiszámíthatóság, szavatolt
ság) megrendülését is. Az új teológiák a vallási elképzeléseket mí
tosztalanítják, illetve a szakrális elemeket a "tudás/tudomány" mí
tikus elemeire cserélik. Ebben a közegben bukkannak fel azok az
új vallási mozgalmak, melyek a szekularizált világberendezkedés
kísérőjelenségei lettek.
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A köz- és a
magánszféra szétválása

Az intézményes háttér
felbomlása

Az új mozgalmak először zavaró, váratlan módon jelentek meg
az 1960-as évek nyugati világában, majd kihívások lettek a régen
elfogadott elméletekkel szemben. Stark és Bainbridge (1985) sze
rint sokan tévednek akkor, amikor a modern társadalom uralko
dó vallási hagyományait azonosítják a vallás jelenségével általá
ban, így ugyanis nem veszik figyelembe új vallási kezdeményezé
seket.

A társadalomtudományi kutatások a két jelenség - a szekula
rizálódás és az új vallási mozgalmak - kapcsolatát vizsgálták.'
Az új vallásosság jelenségét a modernista elméletek keretén belül
elemezték. Változás akkor következett be e kutatásokban, mikor
az új vallások rendszerére, szerveződésére, a megjelenésüket ki
váltó okokra kérdeztek rá.

A modernitással foglalkozó tanulmányok mindegyike kiemeli
- mint fontos jellemzőt - az intézményes differenciálódást és a
bürokrácia növekedését. A strukturális kettéválás eredményeként
a köz- és magánszféra között jelentős szakadék keletkezett. Ennek
okaiként a társadalmi és földrajzi mobilitást, a kulturális pluraliz
must, az urbanizációt, a médiumok hatását (Hunter,1981) említik.
A folyamat jelentőségére elsőként Gehlen (1965) hívta fel a figyel
met. Szerinte az intézményrendszer olyan mesterséges bizton
ságot ad az embernek, amilyet a biologikum nem tud biztosítani.
Az egyén az intézményeken keresztül éli meg társadalmi kapcso
latait, építi fel identitását, mégpedig a társadalom által elfogadott,
megszokott, normatív módokon. Az intézmények stabil háttér
ként működnek, olyan közeget jelentenek, melyen belül az egyén
választásait előre kiszámíthatóan ellenőrizhetőert teheti meg, an
nak megfelelően, hogy az intézményesülés számára milyen visel
kedésmintákat biztosít.

A legitimáló intézményektől való megfosztás mindig akkor kö
vetkezik be, amikor a kultúra átalakul. Az ilyen esetekben az
egyén a biztonságos, hagyományos háttérből átlép egy új "előtér

be". Hunter hívja fel arra a figyelmet, hogy a modernizáció növe
kedésével nő az "előtérben" hozható döntések száma, ezzel egy
idejűleg hanyatlani kezd az egyén döntéseinek intézményes meg
határozottsága. Szerinte a modernitás az intézményektől megfosz
tás mértékeként írható le. A felszínen viszont továbbra is megma
radnak az uniformizált intézményes elemek, s ezek továbbra is
nagy mértékben képesek irányítani a közéleti viselkedéseket. A
magánszféra egyre inkább elszakad az intézményektől. a közélet
működtetését viszont továbbra is az alapvető társadalmi formátu
mok látják el.

Zijderveld emeli ki, hogy az "álomvilágok", utópiák képzödé
sét és minőségét jelentős mértékben meghatározza a magán és a
publikus tér közötti feszültség. A fiktív világok megteremtésének
az igénye abból a szükségszerűségből fakad, hogy a társadalom
közéleti szférájából származó tapasztalatok ellentmondanak an-
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nak, amit az egyén a magánéletből szerez. Mivel a társadalmi in
tézmények elveszítették az egyénre gyakorolt jelentős befolyásu
kat, nem képesek többé arra, hogy az emberek elé célokat tűzze

nek ki. Mivel ezek hiányoznak, hiányzik az a keret is, amelyen
belül az egyén a valóságot értelmezhetné, identitását kialakíthat
ná. Ahhoz, hogy az egyén világképét kialakítsa, máshoz kell for
dulnia, ez pedig a privát szféra. Hunter kiemeli, hogy az intéz
ményektől való megfosztottság a magánszférát (család, szabad
idő, vallás) teljesítette ki.

Identitásválság Más kutatók arról beszélnek, hogy a modernitás a legtöbb em-
ber számára krízist, "spirituális otthontalanságot eredményezett".
Ennek oka abban keresendő, hogy az egyén nem találkozik olyan
intézményekkel, melyeket átláthatna, amelyekbe bizalmát, hitét
vethetné. Ez folyamatos identitásválságot eredményez - ezt
emelhetjük ki a modernitás második jellemzőjeként. Az "önértel
mezés krízise", az ember "antropológiai tiltakozása" a moderni
tással szemben erősen ösztönözte az új vallási mozgalmak életre
hívását. E felfogás hívei szerint ezek az új jelenségek nem kultu
rális, társadalmi, politikai okokra vezethetők vissza, hanem első

sorban az emberi természetben gyökereznek. A társadalomban az
egyént körülvevő bizonytalanságok túl nagyok ahhoz, hogy azt
az ember elviselhetné. Már az 1960-70-es évek antikulturális moz
galmaiban is jól megfigyelhető ez a jelenség, az utóbbi évtizedben
viszont a "stressz" elérte a tetőfokát.

Új vallási típusok: szekták - kultuszok

4Slark-Bainbridge: The
Future of Religion,

Secu/arization, Revival
and Cult Formation,

University of California
Press, 1985,

Berkeley-Los
Angeles- London

A megújulás formái

Stark és Baínbrídge'' igyelmeztetnek arra, hogy a szekularizáció a
hagyományos vallási szervezödés összeomlásához vezet, ugyanak
kor megnyitja a teret újabb formák létrejöttének. Stark és Bain
bridge a szekularizációt olyan önmeghatározási folyamatnak tekin
ti, amely a hagyományos vallások körében újjáéledést (szekták) és
újítást (kultuszok) hoz. A vallást így definiálják: "a vallás egy nagy,
általános kompenzációs rendszer, amely a természetfölöttin ala
pul". Ez a kompenzáció az ember antropológiai szükségleteiből

ered, s arra törekszik, hogy a szekularizált világban helyreállítsa a
hagyományos vallási tradíciók szerepét. Ez vezet el az egyházakon
belül a karizmatikus megújuláshoz. Azt, ami "bizonyítékok hiányá
ban sebezhetetlen marad", az új vallási mozgalom újra legitimálja.
Az újjáéledésnek megmarad az a sajátossága, hogyalternatívaként
tudja felkínálni önmagát.

Minden vallás történetében a vallási újítás a nyelv és a gondol
kodás megváltozásával kezdődik. A változás és az újítás minden
emberi társadalom jellemző vonása, és a vallás sem kivétel ez alól
a folyamat alól. Az egyedi formák sokfélévé válnak: az imádás új
fajtái, új rítusok, fesztiválok keletkeznek; új specialisták, tanítók
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és reformerek vezetik a megújulást, az ébredést; fejlett mítoszok,
új karizmával jelentkező személyiségek, eretnekség, szakadás,
folytonos vallási háború jellemzi az új vallásos mozgalmakat
(H.Turner értelmezi). Amint egy mozgalom "letelepedik", új val
lássá válik, a környezet is ekként értelmezi. A helyi változatok le
gális és illegális sorozatát alkotják ezek a vallási kezdeményezé
sek.

Nehéz osztályozni ezeket a mozgalmakat, hisz társadalomról
társadalomra változó formát öltenek. A nagy kulturális átalakulá
sok jellemzői viszont reájuk is érvényesek.

Shingi Kanai (1986) történetileg osztályozza az új vallási jelen
ségeket. A vallássá válás három állomását különbözteti meg: az új
vallásosság születését (1945-50) (az általa megadott időpontok a
nyugati világra vonatkoznak, nálunk húsz éves eltolódással je
lentkeztek), növekedését (1950-72) és intézményesülését (1973-).

Mások a különféle tradíciókhoz tartozás alapján különítenek el
három csoportot: az ellenkulturálist (azaz a nem-nyugati, nem-ke
resztény tradícióból eredöket): a Personal Growth csoportjait
(ezek nyugati eredetűek, de a kereszténységtől távol állanak pél
dául a Scientológia Egyháza vagy a Synanon Egyház jellegzetesen
amerikai képződmények); és végül az új-keresztény vallási moz
galmakat (Wuthnov, Hummel). Ez utóbbiakat a szekták, a meg
újulási mozgalmak formációi jellemzik, az ellenkulturális tradíci
ók kezdeményezései viszont kultuszokhoz vezetnek.

Szekta Szervezetileg tehát ezt a két fő formát különíthetjük el az új
vallási jelenségek körében. Az egyiket "szekta", a másikat "kul
tusz" névvel jelöljük. A kultusz és a szekta elnevezés értelmezése
eltér a tengerentúli és az európai kutatásokban, mivel az Európá
ban használt "szekta" terminust azokra az irányzatokra is hasz
nálják, mclyeket Amerikában kultuszoknak neveznek. Mayer sze
rint a szekta kifejezés egyházközpontú fogalomra utal (azaz a vi
szonyt meghatározó pont mindig az adott társadalomban domi
náns szerepet betöltő vallási intézmény, legtöbbször a római kato
likus egyház): valamely egyháztól csoportra, amelynek tagjai el
hagyták eredeti egyházukat és új mozgalmat hoztak létre. Ebben
az autentikus üzenethez való visszatérést hangsúlyozzák, és el
utasítják, hogy "hamis tradícióban" nőjenek fel. Hittételeiket, gya
korlatukat tekintve a keresztény tradíción belül helyezkednek el
ezek a mozgalmak, mégis jóval szigorúbb (néha extrém) doktri
nális és viselkedésbeli követelményeket támasztanak tagjaikkal
szemben (pontos előírásaik vannak tagjaik öltözködésére, vallási
gyakorlataira, erkölcsi kapcsolataira vonatkozóan), ezáltal izolál
ják magukat a többi keresztény közösségtől.

Kultusz A szekták hasonló kulturális mintákat követnek, mint az őket

befogadó vallási környezet, a kultuszok viszont természetükben
teljesen idegenek és szokatlanok a már meglévő vallási közössé
gek számára. Újításuk kulturálisan más tradícióból vett szernlélet-
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"Új vallási mozgalmak"
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ből és gyakorlatból ered (e mozgalmak nagy részét bevándorlók
viszik az adott országba), ezért aztán jobban elkülöníti a csopor
tot az uralkodó vallástól. A kultuszok "apostolai" lehetnek veze
tők (guru, szwami), vagy egyszeruen tagjai (misszionáriusai) az
adott kultusznak. Főként a kultuszok kapcsán kezdtek el beszélni
destruktív mozgalmakról: arra az alapvetőert idegen életstílusra
utalva, amelyet a kultusz tagjai képviselnek. Egyes változatok
azért váltak hírhedtté, mert viselkedési formáik torzak (poligá
mia, alternatív szexuális kapcsolatok, a vezető isteni természete,
kommunalizmus, egzotikus rituálék stb.), mások pedig azért,
mert nevük túl gyakran került összefüggésbe külőnböző erősza

kos cselekedetekkel.
Mindkét forma "egy korlátozott vallási csoportot alkot, mely

örökös feszültségben él, szemben az egész társadalommal, bezár
kózva saját tekintélyébe, miközben tagjaitól teljes lojalitást köve
tel."s Az elmúlt évtizedben történtek kezdeményezések e mozgal
mak közös vizsgálatára. Ennek egyik állomása az "új vallási moz
galmak'" terminus bevezetése volt. Ez a kifejezés számos olyan
jelenséget foglal magában, amelyre eddig egyaránt alkalmazták
meghatározásként a "szekta", "kultusz", "eretnek" vagy a "destruk
tív" kifejezést. A "új vallási mozgalom" elnevezés egyrészt hang
súlyozza, hogy olyan megnyilvánulásról van szó, mely a vallás
jelenségén belül sajátos alternatívát képvisel. Másrészt a 20. szá
zad kollektív társadalmi megmozdulásaival összevetve kiemeli
ezeknek a vallási formáknak a mozgalom-jellegét. Végezetül az
"új" jelzővel arra utalnak, hogy sajátos vallási képződményről

van szó, melynek meghatározó környezete az 1960-as évek nyu
gati világképe. Az új vallások a társadalom igen szűk rétegéből, a
felső középosztályból vonzzák a tagokat, elsősorban a 18-30 év
körüli fiatalokat (főként egyetemi térítések nyomán, de sokan jön
nek a drogkultúrából is). Az "új vallási mozgalmak" főbb ismér
veit többen vizsgálták (H.Turner 1986, Rajashekar 1986). Példa
ként idézzük Mareia Rudin (1980), népszerű szektológus tizen
négy tételét:

1. A tagok teljes hűséget esküsznek mindenható vezetőjüknek.

2. A racionális gondolkodásmód tiltott vagy rossz szemmel né
zett.

3. Félrevezető toborzási technikákat alkalmaznak.
4. Meggyengítik tagjaik pszichés helyzetét azáltal, hogy azok

csak a csoporttól várják problémáik orvoslását.
5. A kultuszok saját kényük-kedvük szerint manipulálják a bűn

és bűnösség fogalmát.
6. A tagok életvitelére és karrierjére vonatkozó döntéseket a

csoport vezetője hozza meg.
7. A kultuszokat csak a saját anyagi besorolásuk érdekli. Hazu

gok azok az ígéreteik, hogy a társadalom jobbításán akarnak
munkálkodni.
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8. A csoport tagjai teljes idejükben (vagy részben) fizetség nél
kül végeznek munkát a közösség számára.

9. A kultusz tagjai szeparálják magukat mind a külvilágtól,
mind annak jelzésértékű realitásaitól.

to. A kultuszok nő-, gyerek- és családellenesek.
11. A kultuszok apokaliptikus hite szerint ők lesznek az egye

düli túlélői az elkövetkező világvégének.
12. A legtöbb kultusz követi "a cél szentesíti az eszközt" elvét.
13. A kultuszok különösen finanszírozási ügyeikkel kapcsolat

ban teljes titkot tartanak.
14. A kultuszokat az erőszakra való potenciális hajlam jellemzi.
Ezek a tételek egyaránt jellemzik a szektákat és a kultuszokat.

Olyan sajátos mozgalomról van szó tehát, amely a vallási mezőn
belül jelentkezik, változó világunk egyik alternatív megújulási kí
sérleteként.

Hazatalálást hirdető mozgalmak

A biztonság
megteremtése

7Wa1d, Kenneth D.:
Religion and Politics, in:

USA, University Press,
1985, Florida.

Nemcsak az ember szabadságvágyának szimbólumai lettek az új
vallások, hanem konkrét válaszokkal siettek a modern ember elbi
zonytalanodásának feloldására. A modern világ által sugallt ma
gánnyal, otthontalansággal szemben az ezekhez a mozgalmakhoz
kapcsolódó ember úgy érzi, hogy hazatalált. Ez a hazajutás az új
vallások alapvető szimbóluma lett. Világméretű evangélizációk
folynak ilyen jelszóval: "Gyere haza, Amerika,,7; vagy a tékozló fiú
történetével szólítanak fel arra, hogy lépjenek át a bizonytalanból a
biztosba. A biztonságos intézmények utáni vágy szükségszerüen
vezet el az abszolutisztikus, totalitárius berendezkedéshez a moz
galmakon belül. Zablocki figyelmeztet rá, hogy amikrokozmikus
szinten bevezetett totalitarizmus állítja elő az otthonosság-érzetet.
Ezek a kis szerveződések a társadalmi szervezetek hiányát pótolva
védelmet jelentenek tagjaiknak a "világgal" szemben. A homogeni
zált, belülről koherenssé tett rend felszabadít az intézmények átlát
hatatlanságából fakadó feszültségek alól.

Ezeknek az ideologikus alapon szervezett világoknak tagjai
úgy érzik, hogy szubjektív tapasztalataik sokkal valóbbak, mint
az objektívek. Ezért az objektív, intézményesen definiált valóság
gal szemben szubkultúrát alkotnak. Gehlen szerint amikor a sta
bil intézményes szokások meglazulnak, először a morális dönté
sek válnak szubjektívvá. Akultúrák pluralizmusa az emberek
számára választási lehetőségek sokaságát kínálja fel. Az egyénnek
tehát folyamatosan döntenie kell (H. Schelsky), választásaihoz
nem kap intézményes segítséget.

A csoportba kerülés sajátos szocializációt jelent: az individuum
új képességeket, tudásokat, magatartásokat, értékeket sajátít el,
amelyeket határozott ideológia diktál. A személyes változást az
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idézi elő, hogy az egyén olyan kategóriákon keresztül értelmezi
múltját és jelen helyzetét, melyeket a csoporttól kap. Ezzel bezá
rul a kör körülötte. Erről az új vallásokból kilépök is bizonyságot
tesznek, hisz csak úgy szoktathatók vissza a "világba", hogy újra
fogalmazzák tudásukat a világról (a világot ugyanis sokáig - 2-3
évig - az előző csoport szemén keresztül látják, és ezért folya
matos kivetettséget éreznek).

Olyan jellegű csoportképződésrőlvan szó, melyben holisztikus
képzeteket dolgoznak ki az én és a társadalom viszonyára vonat
kozóan. Az egyének kommunákba tömörülnek, melyek újrainteg
rálják őket egy koherens totalitarizmusba. Ezáltal érik el, hogy
tagjaikat megvédik a világtól, s felruházzák a őket azzal a képes
séggel, hogy új módon vegyenek részt ebben a világban. Az ér
tékválság, normatív összeomlás, a világ morális kétértelműségé

nek deklarálása fontos tényező e vallások létrejöttében. A modem
világ atomizált tagjai ugyanis olyan szilárd fogódzópontokra
vágynak, amelyek életüket irányítani tudják. A modernizáció
ugyanis ezt nem adta meg, az új vallási mozgalmak viszont ép
pen erre tesznek ígéretet.

Az új vallásosság legfőbb jellemzője, hogy tagjai számára jól
szervezett keretet kínál fel. Ezt azáltal éri el, hogy ideologikusan
szervezí meg azt a vílágot, amelyben tagjai mozognak. Így a kí
vüllevő, elutasított, áttekinthetetlen, széteső világ helyébe olyan
"világlátás"S lép, amelynek egységét a csoport teremti meg, ideák,
viselkedésformák egységesítése révén. A sokféleség helyett az így
kiépített világok szerkezetileg egységesnek, biztosnak mutatkoz
nak. Ezek a "világok" szükségszerűen elzárkózással járnak. Ez az
oka annak, hogy e mesterségesen teremtett világok az élettől

annyira idegenek. Ugyanakkor megjelenésük mindenkor kihívást
jelent a fennálló társadalmi struktúra számára. Az új vallási jelen
ségek közös jellemzője, hogy az általuk felépített és legitimált vi
lágkép azokkal a mechanizmusokkal dolgozik, melyek bármely
csoport- vagy társadalomszerveződésben szükségszerűen vezet
nek el az öntörvényűséghez. Ez mindennel szemben értékesnek,
éppen ezért védelmezendőnekmutatja azt a világrendet, mely a
biztonság, a megbonthatatlanság képét kínálja fel a tagjai számá
ra. Ehhez a tagok mindenáron ragaszkodnak, a külvilág felől ér
kező kritikát teljesen elutasítják. Ez a magatartásforma a funda
mentalista mozgalmak alapvető jellegzetességeit tükrözi.

A fundamentalista világkép olyan mechanizmusokat, kulturá
lis, szimbolikus formákat kínál fel tagjainak, amelyek segítségével
a dolgok elrendezettnek, a jelentések közösen birtokoltnak és egy
séges érvényűnek tűnnek (gondoljunk itt az olyan tanításokra,
konferencíákra, továbbképzésekre, tanfolyamokra, melyeken a
résztvevő hívek elsajátítják, hogy "közösségük" miképp értelmezi
többek között a bún, az engedelmesség, az önmegtartóztatás, a
hit stb. fogalmát). Ebből következik, hogy az ilyennek tartott/vélt
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világ értékesnek, egyedülvalónak, megvédendőnekbizonyul. Ez a
világ éppen biztonsága, rendezettsége és közösen birtokolt volta
miatt szemben áll a valós világgal, amelyből a tagok azért léptek
ki, mert azt nem érezték ilyennek.

A fundamentalista'' világ mesterségesen megkonstruált és fik
tív. Érvényességét nem a tapasztalati valóságból veszi, hanem
azokból a rendszerező elvekből. amelyek úgy osztályozzák, ala
kitják a külvilág tényeit, hogy azok a mesterséges világuk rendjét
támasszák alá, azt bizonyítsák. Ennek a világnak fő jellemzője

lesz a mindennapi, más értelmezési rendszerek által irányított vi
lágoktól való elkülönülés. Csak saját értelmezési keretét fogadja
el, s kizár minden más lehetőséget. A világot két elkülönülő, egy
máshoz átjárást nem ismerő részre osztja: az egyiket sajátnak, a
másikat idegennek nevezi.

A külvilágtól való elszigetelődés teremti meg a biztonság érze
tét. A tagok a világban elfoglalt helyüket a mozgalomban betöl
tött szerepük szerint definiálják. Fokozatosan leépülnek azok a
kapcsolatok, melyek az egyént a külvilághoz kötötték. A mozga
lom marad a tagok egyedüli viszonyítási pontja, ezért tökéletesen
belesimulnak abba, elismerést és bírálatot csak a mozgalom érték
rendszerén belül fogadnak el. A külvilágot a mozgalom teremtett
világával szemben elvetendőnek. érvénytelennek tartják. Így nem
is okoz nekik gondot a valós és a fiktív világ közti szakadék, hisz
ezt tabuként kezelik.

Itt érkezünk el az új vallási mozgalmak teológiájának másik
jellemzőjéhez, melyet totalitárius ideológiának nevezhetünk. Ez az
ideológia kínálja fel azt az értelmezési kerete t, melyen belül a
mozgalom megkonstruált világképe koherensnek, megingathatat
lannak mutatkozik. A kérdés az, hogy milyen eszközök segítségé
vel szervezi a világot olyanná, hogy abban az értelmezések, a
tényfeltárások az igazság érvényével jelennek meg? Olyan általá
nos igazságokat épít bele világértelmezésébe, amelyeket a tagok
hallgatólagosan és kritikátlanul elfogadnak, megkérdőjelezhetet

lennek tartanak. A mozgalom ideológiája ugyanis olyan egységes
rendszert kínál fel, mely az egyedi eseteket sikeresen szervezi a
nagyobb összefüggések keretébe. A koherens világszemléleti
rendszeren belül helyeződnek el az egyéni tapasztalatok; ezek
rostálják meg a külvilág felől érkező hatásokat: vagy asszimilálják
azokat, vagy elutasítják abszolút negatívumként. Ebben a tekinté
lyi alapon felépített világban a törvények, szervezőelvek "helyes
felismerésében" való hit kínálja a biztonságot, a kiszámíthatósá
got, a csalhatatlanságot. A totális ideológia létrehoz egy olyan vi
lágot, ahol a következetesség irányít, azaz annak az érzése, hogy
addig a forrásig jutottak el, melyből minden végső legitimitását
meríti, Így a valós világ eseményeit már saját normáik szerint
mondják helyesnek vagy helytelennek.
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