
MI MINDEN NYíLIK
A VALLÁSI MEZŐN?
(Még egyszer az új vallási mozgalmakról)

Jól l átja Szilczl Dóra figyelemre méltó írásá
ban (Vigilia, 1996. 4.) az új vallások és a rno
dernizáció kapcsolatát , valamint azt is, hogy
az újmódi szektákat és a kultuszokat magá
ban foglaló új vallási mozgalmak a vallás te
rületén kínálnak alternatív megújulási kísér
letet változó világunkban, ám térképe pontat
lan , megállapításainak nagyobb része pedig
csak az új vallási mozgalomhoz sorolható
szekták és kultuszok kisebb részére érvényes.

Lehet-e más térképekkel is eligazodni?

Ami a térképet illeti igaza van, valóban nehéz
ezeket a mozgalmakat osztályozni, de necsak
azért, mert "társadalomról társadalomra válto
zó formát öltenek," hanem azért is, mert egya
zon társadalmon belül is többféle választ jelent
hetnek, ráadásul jelentésük alaposan megvál
tozhat, akár csak 10-15 éves történetük folya
mán is. Tehát ugyancsak tarkállik a sokféle 
köztük sok fura - virágtól az a vallási mező .

Hogy könn yebben eligazodhassunk, érdemes
nek tartom a szerz ő által említetteket is meg
említeni. R.Wallis1 a világot erősítő, a világhoz
alkalmazkodó és a világot elutasító, J. A. Beck
ford2 mened éket átformálást és felszabadítás t
kínáló, B. Wilson3 ped ig korai fundamentalista,
konverzionalísta-pünkösdista, millenarista for
radalmár, befelé forduló (introverzalista), mani
pulatív, thaumaturgikus és reformista-utopista
mozgalmakat sorol fel. Mindez olyan m érték ű

sokféleséget ígér, amely aligha préselhető bele
olyanfajta kategóriákba, mint totalitarizmus,
fiktív világ vagy elszigetelődés.

jellemző jegyek vagy vádak?

Amikor Szilczl Dóra M. Rudin "szektológus"
tételeit egyaránt jellemzőnek tartja az egész új
vallási mozgalomra, egy mindenképpen

megfontolandó, de szerintem jócskán leegy
szerű s ít ő elképzelés jegyében egyszeriben fel
adja azt a nyitotts ágot és szakszerűséget,

mely írását az előző oldalakon jellemez te.
Ezek ugyani s korántsem jellemző jegyek, ha
nem a kultuszellenes mozgalmak, az antikul 
tista sze rvezetek, a kultuszellenek karnp á
nyok" vádaskodásai. Ezek a mozgalmak 
arról igen meggyőzően szá mo l be a kérdés
talán leghitelesebb szakértője, E. Barkers 
általában hián yos információkra és előítéle

tekre épülnek, s jóval militánsabbak, jóval in
.kább sértik az emberi jogokat, mint azok,
amelyektől a pontenciális áldozatokat véde l
mezni akarják. E. Barker és más jeles szocio
lógusok és szociálps zichológusok rendre cá
folják ezeket a vádakat, amel yek csak a moz 
galmak (szekták, kultuszok) kisebb részére
vagy csak töredékére jellemzőek. Az új vallá si
mozgalmak körében korántsem általános a
mindenható vezetőknek tett h ű s égeskü. a ra
cionális gondolkodásmód tiltá sa, a félreveze
tő toboro zási technika, a tagok pszichés hely
zetének meggyen gülése, a bún és bűnösség

fogalmának manipulálása , a társad alom job
bításának hazug ígérete, a csoporttag ok ki
zsákmányolása, a "cél szentesíti az eszközt"
elv alkalmazása, az erőszakra va ló ponterici
ális hajlam, va lamint a n ő-, gyerek- és csalá
dellenesség. Ezze l szemben valóba n jellemzi
őket B. Wilson szerint az egzotikus megjele
nés, az új kultu rális életstílus, sok esetben a
karizmatiku s vezető, másfajta kötelezettsé
gek, mint a keresztény egyházakban, na
gyobb részük ese tében a társadalmi nyilvá
nosság elé való kilépés és a nemzetköziség.
Hazatalálást is ígérnek, mint ezt Szilczl Dóra
helyesen érzékelteti, de kínálnak és az esetek
döntő többs égében nyújtanak is: mélyebb is
tenhitet, közösséget, az önérzet növekedését,
a drogtól való szabad ulást, társadalmi korlá
tozástói való mentességet, karriert és eredmé
nyesebb munkát, javuló egészséget. A fizikai
erőszak nagyon ritka, annál gyakoribb a
visszaprogramozást vállaló kul tuszellenes

1 Wallis, Roy: The Elementary Forms of the New Religiou« Life, Routledge-Kegan Paul, 1984, London.
2 Beckford, James A.: Cll/t Controuersis, Tavistock Publications, 1985, London.
3 Wilson, Bryan: Religious Sects, Weinfield-Nicolson, 1970, Lond on.
4 Anti-cult Movement, Family Action lnformanon and Resclle, Ex-Members of Extremist Religiaus

Groups.
5 Barker, Eilee: New Religious Movements, HMSO, London, 1992.
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szervezetek gyakorlatában. A félrevezető to
borzási technikák helyett az esetek többségé
ben a kutatók inkább fejlett kapcsolatkultúrát
és "szeretettel való bornbázást" regisztrálnak.
A nő, a gyermek és család eltérő helyet foglal
el az egyes mozgalmak értékrendjében. A
kultuszok egy (kisebb) részére éppen nőkul

tusz jellemző, nők is felbukkannak a vallása
lapítók, a főguruk és helyi vezetők körében.
Számos pszichológiai vizsgálat bizonyította,
hogy a gyermek ellen elkövetett vétségek egy
szeruen rágalmak, s jó néhány esetben ezekben
a szektákban és kultuszokban az átlagosnál
egészségesebb, értelmesebb, talpraesettebb, sőt

nyitottabb gyerekeket találtak.6 Az elszigetelő
dés elsősorban az introverzalista szektákra és
kultuszokra jellemző, mások kifejezetten bele
merülnek az élet sűrűjébe, s a világot a világban
akarják megváltani vagy jobbítani.

Totális-e a fundamentalizmus, funda
mentális-e a totalitárius ideológia?

Kétségkívül sok esetben a totalitárius beren
dezkedés az ára, velejárója a biztonságnak és
az otthonosságnak az új vallási mozgalmak
ban is, ám ez elsősorban a menedéktípusúak
ra jellemző. Természetesen többé-kevésbé
szubkultúrák is, ám az esetek többségében
nem kifejezetten az objektív, intézményesen
definiált valósággal szemben, hanem mellet
te, benne, annak talaján, vagy vele szimbió
zisban. A kommunába tömörülés csak e moz
galmak kisebbik részére jellemző, s ahol ez az
uralkodó forma (például a Család esetében),
ott is rendre megjelenik az alternatív - a la
zább kapcsolat, a világban élés -lehetősége.

Az általános értékválság, a normatív össze
omlás, a világ morális kétértelműségének

deklarálása elsősorban a forradalmi és a re
formista mozgalmakra jellemző. A külvilág
tól való elzárkózás a menedékjellegű, az int
roverzalista és a forradalmi mozgalmakra jel
lemző leginkább. Az elzárkózás korántsem
mindig jelenti a külvilág megvetését.

A fundamentalista világkép - ezt jól látja
Szilczl Dóra, mint a fundamentalizmus szak
értője - ha nem is annyira általános, mint
írása sugallja, eléggé jellemző az új vallási
mozgalmakban. Csakhogy sokféleképpen jel
lemző. Először is fundamentuma válogatja,
hiszen ezek eltérő módon nyitottabb vagy

zártabb rendszerek. Aztán nagyon is eltérő

szerepe és súlya van a tanításnak, a hitelvek
nek, az emóciónak, a missziónak és a szertar
tásoknak különböző mozgalmakban. Egyes
mozgalmaknak nincs kifejezett teológiája,
másoknak állandóan változik a tanítása. A
pünkösdi mozgalmakban a szív-élmény a
döntő, a doktrína másodlagos, az introverza
lista esetében - gondoljunk a hutterekre
vagy az amishokra - a közösség a domi
náns, az olyan manipulatív mozgalmakban
mint a Christian Science, a New Thought, a
teozófia vagy a szcientológia a pragmatikus
és intellektuális igazolás kerül előtérbe, a tha
umatologikus szektában a csodatétel teljesen
elnyomja az ortodoxiát. Egészen másképpen
fundamentalista a Bhagavad-gita alapján álló
Krisna-mozgalom, a Moon tiszteletes tanítása
alapján létrejövő EgyesítőEgyház, valamint a
Bibliára alapozó, de egészen másféle gyakor
latot folytató pünkösdista mozgalmak, a
megszokottól ugyancsak eltérő szexuális mo
rált a szeretet parancsával igazolni igyekvő

Isten Gyermekei és a Jelenések forgatókönyve
alapján a végítélet napjait átélő és tragikusan
elpusztuló davidiánus szekta.

A totalitárius ideológia kétségkívül diag
nosztizálható az új vallási mozgalmak egyik
részénél, ám az olyanfajta általánosítás, mint
amilyen Szilczl Dóra tanulmánya zárófejeze
tében is olvasható, csak egy spekulatív vallási
mezőre érvényes. Az erős identitástudat, a
küldetés- és elittudat, a hazataláltság érzése
korántsem csak a totalitárius ideológia falai
között jöhet létre, erre rengeteg empirikus bi
zonyíték van már. Ezek fényében két eset le
hetséges: a totalitárius ideológia nem annyira
elterjedt és nem annyira erős, mint a szerző

állítja, vagy pedig, ha mégis ilyen mértékű a
jelenléte, akkor korántsem ártalmas, sőt sok
esetben kifejezetten jótékony hatása van az
ember egészségére és egész-ségére. Honnan
veszem ellenérveimet? Először is a legauten
tikusabb szakirodalomból, illetve néhány
prominens szerzővel folytatott személyes be
szélgetésből.Másodszor pedig személyes ku
tatói élményeimből. Három évvel ezelőtt a
Szent Ignác Kollégium diákjaival az új vallási
mozgalomhoz sorolható fél tucat vallási kö
zösség életét tanulmányoztuk. amelyekkel
máig tartom a kapcsolatot. Ugy vélem, Szilczl
Dóra jó nyomokon indult el (szekularizáció,

6 Lewis, J. R.-MeIton, J. G. (szerk.): Church Universal, Startford. 1994.
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identitásválság, antropológiai szükségletből

eredő kompenzáció), érdemes lenne a továb
biakban ezeket követni, egészen a vallási me
zőíg, ahol, elismerem, zavarbaejtőri sok virág
nyílik, s természetes, hogya szakembernek
kedve támad rendet csinálni. Ennek persze
többféle útja-módja van, én is vázoltam egyet.

KAMARAS ISTVAN

VALLÁSOSAK, HÍVŐK, ATEISTÁK

Utólagosan még inkább sajnálom, hogy csak
lapzárta után készültem el a Magyar Katoli
kus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Bi
zottsága által végeztetett kutatáshoz írt dol
gozatommal. így az nem jelent meg a Vigilia
előző számában, hanem az eredményeket
összegző kötetre vár. Mindazonáltal Tamás
Pál Egyházi mozgásterek a társadalomban című

tanulmánya gyors megjegyzésekre késztet.
A teológiában és a hívő gondolkodásban

pontos jelentése van az olyan szavaknak,
hogy "vallásos", "hívő", "istenhívő", vagy
"nem hívő" és "ateista". Sokan vannak olya
nok is, akik nyomatékosan megkülönböztetik
a "vallásos" és a "hívő" szavakat. Az egyhá
zon és a teológián kívül viszont az ilyenfajta
kifejezések napjainkban könnyen pontatlanná
válnak. Számos szerző viszont saját elképzelé
sei szerint értelmezi a fenti szavakat. Ez félre
értésekhez és kommunikációs zavarhoz vezet
het. Sőt, az önkényes meghatározásokat és az
őket használó megállapításokat ideológiai és
politikai célokra is könnyű kihasználni.

A szociológiai kutatásoknak van egy olyan
szabálya, hogy az adatok értelmezésekor mi
nél pontosabban ragaszkodni kell a kérdőív

megfogalmazásaihoz. Ez a hitelesség kulcsa.
Ez biztosítja, hogy az eredményeket összefog
laló kutató valóban arról beszél, amit a meg
kérdezett ember, illetve a társadalom mon
dott. A kutató nem minősítheti, vagy értel
mezheti (át) utólagosan, saját elképzelései
szerint a kérdőívben kérdezett fogalmakat.
Az empirikus társadalornkutatás erőssége ép
pen az önkényes értelmezés elkerülése. A
közvéleményt a kapott válaszok képviselik
hitelesen, nem pedig az, hogya kutató mit
feltételez azokról a válaszokról.

Tamás Pál megállapításait érdemes elol
vasni, meggondolni. Szóhasználata azonban,
sajnos, félrevezető. A tizenhárom oldalas dol
gozat 32 esetben mondja a társadalom bizo-
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nyos csoportjairól, hogy az "ateista", és 60 eset
ben, hogy az "hívő" vagy fInem hívő". Ám a
kutatás kérdőíve istenhitről. vagy bárminemű

hitről egyáltalán nem kérdezett. Valótlan meg
állapítás, hogy ateistának "mondja magát" a
társadalom 4,6%-a (329.). A cikk idézőjelben

szól a "határozottan nem istenhívők"-ről (329.),
majd a "magukat ateistáknak nevezők"-ről

(332.), "magát hívőnek vallók"-ról és "magukat
határozottan ateistáknak vallók"-ról (335.) be
szél - mintha a kérdezettek így jellemezhették
volna magukat. Valójában senki sem nevezte
vagy vallotta magát sem hívőnek vagy istenhí
vőnek, sem ateistának. A kérdőív ezt nem kér
dezte, és ilyen választ nem tett lehetővé.

A kérdőív a vallásosság vagy nem vallá
sosság megjelölésére öt válaszlehetőséget kí
nált. Ezek a következőek voltak: "vallásos va
gyok, az egyház tanítását követem"; "vallá
sos vagyok a magam módján"; "nem tudom
megmondani, vallásos vagyok-e vagy sem";
"nem vagyok vallásos"; "Más a meggyőződé

sem, határozottan nem vagyok vallásos". Né
hányan (0,5%) túl merevnek ítélték az előre

megfogalmazott válaszokat, és egyéb módon
jellemezték vallásosságukat. illetve vallásnél
küliségüket. Egy lábjegyzetben (329.) a szerző

megjegyzi, hogy ő (tehát nem az emberek
maguk!) a válaszokat csoportosította és átne
vezte) "nem tudom..." és a fInem vagyok val
lásos" választ összevonva fInem vallásos"
nak tekintette. A "más a meggyőződésem" és
az egyéb választ adó csoportokat pedig "ha
tározottan más meggyőződésűnek"sorolta. A
"más a meggyőződésem, határozottan nem
vagyok vallásos" szerinte azt jelenti, hogy
ateista. Mindkét álláspont problematikus. Aki
nem tud (esetleg nem akar) válaszolni egy
kérdőívre, az azért nem vallásos? Es akinek
"más a meggyőződése" és "határozottan nem
vallásos", az szükségszerűen ateista? Az
ilyen átnevezések akarva-akaratlan súlyos
következményekkel járnak. Azt sugallják,
hogy a magyar társadalom egy tekintélyes ré
sze ateista. Es az így végzett összevonások a
valóságosnál lényegesen nagyobbnak mutat
ják a fInem vallásosak" csoportját.

Jó lenne mindezeket a fogalmakat tisztáz
ni. Az itt tárgyalt kutatás és Tamás Pálnak az
abból készült tanulmánya mindazonáltal ér
tékes és érdekes. Adataival, következtetései
vel a keresztényeknek is, az egyháznak is
szembe kell néznie, azokat mérlegelnie kell.
Ez pedig hosszú távú feladat.

TOMKA MIKL6s


