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Keresztény új vallási és vallási megújulási  mozgalmak Magyarországon 1945-től napjainkig1  Havasi Virág  
Új vallási mozgalmak (ÚVM) mindig is születtek a történelem folyamán. A vallásszociológia e kifejezéssel azonban kifejezetten a huszadik században megjelenő, bizonyos közös vonásokat mutató „vallási entitásokat” érti. Az amerikai társadalomban való megjelenésük kezdetét egyes szerzők a má-sodik világháború utánra, mások a ’60-’70-es évek környékére teszik.2 Vallási megújulási mozgalmak is végigkísérték és kísérik az egyházak éle-tét. Útjuk lehet a leválás és új egyház alapítása, az anyaegyház megrefor-málása vagy a mozgalom elhalása. Ebben az előadásban az új vallási mozgalmak közül a magyarországi keresztény mozgalmakat mutatjuk be részletesebben, a nem európai erede-tű, illetve szinkretista mozgalmakat csak érintjük.  I. Az egyház, felekezet, szekta, kultusz és az új vallási  mozgalmak szociológiai fogalmai és jellemzői A szociológiában az egyház, felekezet, szekta és kultusz fogalmai más szer-zőknél mást és mást jelentenek. Max Weber szerint az egyház vallási szent-ségeket kínáló intézmény, mely hatalommal rendelkezik – a szentségek visszatartásának hatalmával –, tagsága kötelező, általános és kizárólagos. Ehhez képest a szekta önkéntes társulás, ahova nem beleszületéssel, ha-nem csatlakozással kerülnek a tagok. A szektákban a karizma vallási veze-tőhöz kötődik és amint rutinná válik, a vallásgyakorlat és a karizma a hiva-talhoz kötődik, a szekta egyházzá válik.3 Niehbur a szekták és egyházak közötti fejlődési lépcsőfoknak tartja a felekezeteket.4 A Stark–Bainbridge szerzőpáros szektának nevezi az elszakadó, kultusznak pedig az új keletke-zésű vallási entitásokat.5 Ernst Troeltsch a szekták jellemzőjeként kiemeli, hogy a tagok a belső tökéletességet keresik, közöttük közvetlen, személyes kapcsolat van, a társadalommal szembeni közömbösséggel vagy ellenséges-séggel társulva.6 Az alábbiakban tárgyalandó új vallási mozgalmak és vallá-si megújulási mozgalmak – miként látni fogjuk – épp ez utóbbi jegyeket viselik magukon. A hétköznapi szóhasználatban a szekta kifejezés pejoratív, a gyanak-vással szemlélt kisegyházakat, felekezeteket illetik vele használóik. A jelen-legi magyar jogi szabályozás a vallási közösség kifejezést használja, mely közösség lehet az Országgyűlés által elismert (bevett) egyház vagy vallási tevékenységet végző szervezet (egyesület). Előadásunkban az egyház és                                                    
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felekezet kifejezéseket szinonimaként használjuk, olykor a történelmi, illetve a kisegyház elnevezéseket. Ez utóbbit akkor is, ha esetleg az aktuális jogi szabályozás szerint nem minősül egyháznak az adott vallási szervezet. Az új vallási mozgalmak megjelenésének okai a különböző szerzőknél:  – a tudomány uralta technicizált racionalizmus és fogyasztói individua-lizmus miatti csömör (Bellah például az ÚVM-eket az ellenkultúra haté-kony utódaiként azonosítja), – identitáskeresés egy modern, személytelen, bürokratikus világban, – erkölcsi elbizonytalanodás, pluralizmus (például Bird menedék keresés elméletében), – a társadalomtudományi szemléletmód előtérbe kerülése, nagyobb kísér-letező kedv, miszticizmus, tudatreform (például Wuthnow), – közösséghiány, valahova tartozás élményének, családpótléknak a kere-sése (például Robbins-Anthony).7  Török Péter rámutat, hogy számos vallási entitás, melyre új vallási mozgalomként utalnak, kikezdeni látszik a definíciós kereteket, így például a TM (Transzcendentális Meditáció) azért küzd, hogy ne vallási mozgalom-ként jegyezzék be, az ISKCOV (a Krishna tudatú hívők közösségének nem-zetközi szervezete) 1965-ben alakult ugyan az USA-ban, de a tan maga több ezer éves. Kétséges a pünkösdisták és karizmatikusok besorolása, hiszen teológiájuk kifejezetten ortodox, és a karizmák sem újonnan született je-lenségek. Kérdés az is, hogy a new age mozgalomnak tekinthető-e, hiszen nincs vezetője, doktrinája, közös gyakorlata és szervezete. Inkább az ön-magára ébredt kulturális miliő megjelenésének tekinthető.8 Wallis megkülönböztet világot elutasító, világot igenlő és világnak otthont adó mozgalmakat.9 A világot elutasító mozgalmak tagjai szerint a jelen rendje elégtelen, romlott. Ezekre a csoportokra az Isten vagy guru imádata, az „Én” tagadása és a kommunaszerű életmód jellemző. (Például a Krishna tudatú hívők közössége, Isten gyermekei.) A világot igenlő mozgalmak figyelme az egyénre irányul, módszereik révén siker, elégedettség érhető el. E mozgalmak ünneplik az „Én”-t, a társadalommal összeegyeztethető értékeket vallanak. Jellemzően azok az emberek találnak rájuk, akik életéből nem hiányzik a siker, ennek ellenére elégedetlenséget, űrt éreznek. A világot igenlő mozgalmak a közösséghez tartozás élményét jellemzően részidősen kínálják, nem szükséges a tagok részéről erős elköteleződés. A tagság lazán szervezett, nincs közös ima, templom. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ezek a mozgalmak kevéssé vallási jellegűek. (Például a szcientológia, TM, Est, Silva féle agykontroll.) A világnak otthont adó/világhoz alkalmazkodó mozgalmak az egyén személyes, belső életére helyezik a hangsúlyt, ugyanakkor fontos számukra a közösségi rituálé. Jellemzően a tradicionális vallások vitalitásvesztése miatti tiltakozás eredményeképp születnek. (Például újpünkösdisták, ka-rizmatikusok.) Vannak persze beilleszthetetlen, több típus jegyeit magán 
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viselő „vallási entitások”, így például a Hit Gyülekezete, mely sok vonásá-ban világhoz alkalmazkodó, ugyanakkor „jóléti evangéliumot” hirdet, tagjai nem vetik meg az evilági javakat.10 Török Gábor a hazai új vallási mozgalmak elemzése kapcsán két di-menzió szerint végzi el a csoportosítást, egyrészt, hogy hazai vagy impor-tált-e, illetve, hogy csak Nyugaton új vagy teljesen új-e az adott mozgalom. Így például „importált új-új” mozgalom a Krishna tudatú hívők közössége, „hazai új-új” a Hit Gyülekezete,11 és csak Nyugaton újak a buddhista egyhá-zak.12 Magyarországon az ÚVM-ek össztagsága (ide nem értve a történelmi egyházakon belül létrejövő közösségeket és mozgalmakat) 100 ezer körül van, bár vannak olyan szervezetek, amelyek megengedik a többes tagságot. Némely vallási entitás csak pár száz fős tagsággal rendelkezik (például Család, Egyesítő Egyház, Magyarországi Arany Rózsakeresztesek, Magyar Vallás Közössége vagy az illegitim sátánisták). A magyarországi szcientoló-giának pedig ugyan 200 beltagja, de mintegy 10 000 kliense van.13 A leg-nagyobb közösség a Jehova Tanúi, a második legnépesebb és leggyorsab-ban növekvő pedig a Hit Gyülekezete. A nem európai eredetű mozgalmak közül a legutóbbi népszámlálás adati szerint a különböző buddhista egyhá-zaknak majd tízezer, az iszlám vallásnak több mint ötezer híve van.14 Tomka Miklós az ÚVM-hoz sorolja a nagy egyházakon belüli vallási kisközösségeket is (a neoprotestáns szektákon, nem európai eredetű vagy szinkretista mozgalmakon, kultuszokon és kvázi vallási szervezeteken kí-vül).15 A fogalmat tehát kiterjeszti a vallási megújulási mozgalmakra. E megközelítéssel részben egyet is értünk, hisz ugyanannak a jelenségkörnek a részei, megjelenésük ugyanazokkal az okokkal magyarázható. Viszont az új vallási mozgalmak vagy teljesen új keletkezésűek vagy már leváltak a nagy/történelmi egyházakról, míg a vallási megújulási mozgalmak anya-egyházuk kebelén működnek, s persze nem kizárt, hogy a jövőben leválnak majd. Mindezeket a folyamatokat tetten érhetjük a karizmatikus megújulás történetében, melyet a későbbiekben tárgyalunk majd. Először azonban a legnagyobb magyarországi kisegyházakra fordítjuk figyelmünk.    
                                                   
10  TÖRÖK, 2007. 
11  Valójában a karizmatikus mozgalom egyik észak-amerikai ágának képviselői 

ismertették meg a mozgalom elveit és hitéleti sajátosságait a gyülekezet mai 
vezetőjével, és a gyülekezet szoros kapcsolatot tartott fenn a külföldi hittársakkal. 
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I.1.A Jehova Tanúi A Jehova Tanúinak magyarországi tevékenysége 1908-ban indult. A Horthy kortól ellenőrzésekkel, majd üldözéssel kellett szembesülnie a szer-vezetnek. A letartóztatások, internálások, bebörtönzés alapjául szolgáló vádak voltak, hogy ők a kommunizmus „szálláscsinálói”, a cionizmus tá-mogatói, a zsidó-bolsevik világösszeesküvés részesei, illetve hogy a katonai szolgálatot elvi okokból megtagadták. Ez utóbbi valóban így történt. A Rákosi-korszakban folytatódott az üldöztetésük, ekkor leginkább az ameri-kai imperializmus ügynökeinek minőségében. A katonai szolgálat ügye továbbra is probléma maradt, különösen, hogy eleinte a fegyver nélküli katonai szolgálatot is elutasították a Tanúk. 1989-ben államilag elismert felekezetté váltak.16 A konzervatív kormányok alatt (1990–1994, 1998–2002) többször is támadások célkeresztjébe kerültek más új vallási közösséggel együtt. A kilencvenes évek elején az ún. Segítő Barát Munkaközösség vezette a had-járatot, leginkább sajtókampánnyal és konferenciák szervezésével. Az ügyészség törvényességi vizsgálatot folytatott a Tanúknál, de nem állapított meg vádemelés alapjául szolgáló tényállást. 1993-ban a parlament az általa destruktívnak tartott egyházaknak – köztük a Jehova Tanúinak – nem adott állami támogatást. Zajlott egy időben aláírásgyűjtés a destruktív egyházak betiltására, illetve a történelmi egyházak oldaláról a Tanúk kap-csán vitairatok születtek, publikálták a kiugrottak beszámolóit, terjesztet-tek röplapokat, olykor kiprédikálták a Tanúkat.17 Többször felmerült az egyházi törvény módosításának kérdése is, mely a Fidesz kétharmados parlamenti többségének birtokában végül 2011-ben történt meg. A Jehova Tanúi – igaz második körben – megszerez-te a „bevett” egyház minősítést és az ezzel járó jogosítványokat. A „destruktív” jelzőt két értelemben használták a kisegyházak táma-dói, egyrészt hogy a történelmi egyházak lerombolására alakultak az új vallási entitások, másrészt pedig, hogy a társadalomra egyébként is veszé-lyesek.18 A Tanúk elleni speciális kifogások voltak a nemzet-, állam- és család-ellenességük, valamint, hogy ellenzik a vérátömlesztést. A családellenesség alapját az a vitathatatlan tény adta, hogy több család szétszakadt akkor, amikor tagjainak csak egy része tért meg a Tanúkhoz, vagy ha utóbb vala-mely családtagot kizárták a közösségből, illetve az önként távozott. A nem-zet- és államellenesség vádja abból eredt, hogy a Tanúk nem tisztelik a nemzeti szimbólumokat és nem ülik a nemzeti (és egyházi) ünnepeket. Az ebből eredő konfliktusok leginkább az iskolák életében jelentkeznek, me-lyek a pedagógusok megfelelő hozzáállásával jól kezelhetők. A Tanúk az állam iránt lojális, jó állampolgárok. Tény az is, hogy a Tanúk ellenzik a vérátömlesztést, azonban hangsúlyozzák, hogy hisznek az orvostudomány-
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ban, a megtisztított vért elfogadják.19 A Magyarországi Jehova Tanúi Egy-ház egy világméretű, hierarchikusan szervezett egyház része, mely követi a központi utasításokat, rendszeresen megjelennek bibliai helyeket értelme-ző kiadványai. (Őrtorony folyóirat, Jehova Tanúi évkönyve.) Mivel csak saját szervezetüket tekintik az őskereszténység hiteles kép-viselőinek, nem törekszenek felekezetközi kapcsolatokra, ökumenizmus ellenesek. Tagadják azt is, hogy protestánsok lennének, a katolikusokat viszont az Antikrisztus egyházához tartozónak nevezik.20 Egyes katolikus bírálóik szerint viszont a Tanúk nem keresztények. A Tanúk a Biblia pro-testáns kánonjaként ismert 66 könyvét fogadják el, de törekszenek arra, hogy a Szentírás nyelve illeszkedjen a változó nyelvállapotokhoz és a bibliai tudományok fejlődéséhez, így azt újrafordítják, kommentálják. 2003-ban készült el a magyar egyház saját Biblia-fordítása A Szentírás új világ fordí-tása címmel. Kritikusaik szerint minden Biblia-magyarázatukkal újraírják a Bibliát. Mivel a Tanúk tagadják Krisztus isteni voltát és a szentháromsá-got, így hitrendszerük ariánus, antitrinitárius és az adventistákkal rokon a világvége várakozás miatt – igaz világvége számításaikkal óvatosabbak ma már.21 A világ a Tanúk számára nem a szentség helye, hanem a bűnöké, ahonnan ki kell menekülni. Igehirdetésükkel arra törekszenek, hogy ki-nyerjenek a világból embereket.22 Értékviláguk konzervatív, vallásosságuk kognitív, megismerésre törekvő, nem érzelmi, élmények által befolyásolt. Nagyon fontos számukra az imádkozás és egyébként is igen aktívan élik meg hitéletüket, sokat misszióznak, kongresszusokon vesznek részt. Élet-módjukat sajátos puritanizmus jellemzi és nem igazán kulturáltak, ala-csony körükben a filmek, irodalmi alkotások ismerete.23 Ez utóbbi jellegze-tesség részben társadalmi összetételükkel függ össze. A Tanúk közel kétharmada (62 %) falvakban, kisvárosban lakik, alig harmaduknak van legalább érettségije (5,7 %-uknak felsőfokú végzettsége), és szintén alig harmaduk aktívan foglalkoztatott, azok is jellemzően alkal-mazottak. A híveik 47 %-a valamilyen nyugellátásban részesül és majd egytizede roma. Északkelet-Magyarországon a legnagyobb a számuk.24 Az, hogy a Jehova Tanúi a szegények egyháza, tükröződik a szja 1% felajánlása-iban is: a felajánlások számát tekintve a 6–7. helyen állnak az országban, nagyságrendben azonban az utolsók között. A Tanúk létszáma fokozatosan növekszik, összesen 28 ezer keresztelést tartottak 1989 és 2015 között. Ugyanakkor jelentős a gyülekezetet elhagyók, illetve kizártak száma is. Jelenleg 300 körüli gyülekezetük van.25 
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A térítésben elért sikerük titka a Tanúk rámenőssége, Biblia ismerete és a közösség belső összetartó ereje. Hozzá kell tenni, hogy különösen ott sikeresek, ahol a tradicionális hitélet nem intenzív.26  I.2. A Hit Gyülekezete A Hit Gyülekezetének jellemzői szinte minden szempontból eltérőek a Jehova Tanúihoz képest. A Jehova Tanúi nemzetközi mozgalom része, a Hit Gyülekezete hazai alapítású, előbbiek a világtól való elfordulást, utób-biak a jóléti evangéliumot hirdetik. A Jehova Tanúi a szegények egyháza, a Hit Gyülekezetében több a magas iskolai végzettségű és jó vagyoni viszo-nyok között élő hívő. A Jehova Tanúi apolitikus szervezet, a Hit Gyülekeze-te még párt alapításában is gondolkodott, erősen politikus jellegű. A gyülekezetet 1979-ben Németh Sándor, a katolikus Hittudományi Főiskola hallgatója alapította fiatalok imacsoportjaként, hivatalos bejegy-zést 1989-ben nyert a szervezet. Van egy hároméves saját főiskolájuk (Szent Pál Akadémia), a gyülekezetek „papjai” a Németh által felszentelt egyetemista és értelmiségi diakónusok közül kerülnek ki. Örömteli zenével kísért liturgiáik elemei a dicsőítés, hálaadó és spontán ima, nyelveken szó-lás, élénk mozgás („Szentlélektől hanyatt esés), démonűzés, úrvacsora. Zenével, tanúságtétellel, agapéval, pantomimmal misszionálnak. A Hit Gyülekezete egy protestáns karizmatikus egyház, a klasszikus pünkösdistáktól a bővölködés teológiájában tér el, azaz, hogy Jézus nem-csak a bűnöktől, hanem a betegségektől és szenvedéstől is megváltja híveit. Vélekedésük szerint a kimondott szónak teremtő ereje van, Istent saját szavával meg lehet fogni. Katolikusellenes kampányuk része, hogy a hívek-nek szinte kötelező olvasmány néhány elfogult, katolicizmust bíráló könyv (Tony Cult: Katolikus voltam, David Hunt: A fenevadon ülő asszony, R. Hutchison: Opus dei a hatalom szentesíti az eszközt), az ökumenizmust a katolikusok általi beterelési kísérletnek tartják.27 Ifjúságpolitikájuk jellem-zője a bibliai értékek aktív hirdetése, ugyanakkor ösztönzik a kiváló tanul-mányi eredmény elérését, továbbtanulást és vállalkozás alapítását, a csúcs-technológia alkalmazását. Szerveztek tagjaik körében munkaközvetítői hálózatot és albérleti közösségeket is.28 A gyülekezet hívői új stílusú keresz-tény életmódra törekszenek, az anyagi környezet humanizálására, aminek jegyében csatlakoztak a környezetvédők törekvéseihez.29 A gyülekezet létszáma 1989-ben 2000 fő körül volt. Eleinte a többsé-get fiatal nők alkották, majd egyre több egyetemista, értelmiségi csatlako-zott a mozgalomhoz. Nagyon sikeres volt a gyülekezet csövesek, alkoholis-ták és kábítószeresek térítésében, amivel a nyolcvanas évek közepén több hazai felekezet próbálkozott, többnyire sikertelenül. Több popzenész is megtért hozzájuk, akiknek újabb dalaik már a tanítást közvetítik.30 

                                                   
26  FAZEKAS, 2017. 
27  KAMARÁS, 2003. 
28  HORVÁTH ZSUZSA: Egy szabadkeresztyén gyülekezet. In: Hitek és emberek. Horváth 

Zsuzsa tanulmányai kisegyházakról, vallási mozgalmakról. Szerk.: Csákó Mihály. Bp., 
1995. 153–232. p. (továbbiakban: HORVÁTH, 1995.) 

29  HORVÁTH, 1995. 
30  HORVÁTH, 1995. 
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1998 óta az egyszázalékos felajánlások alapján a Hit Gyülekezete a negyedik legtámogatottabb egyház Magyarországon. A 2011-es népszámlá-lás szerint a felekezethez 18220 fő tartozik, de az istentiszteleteit rendsze-resen látogató hívek száma meghaladja a 70 ezer főt. Az egyháznak mint-egy háromszáz közössége működik szerte az országban és a határokon túl. Valamennyi szomszédos országban vannak helyi közösségei, ezen kívül Németországban és az Egyesült Államokban is.31 A gyülekezet ösztönzi az aktív politizálást abból a célból, hogy a hívők legyenek alakítói, és ne elszenvedői körülményeiknek. A jelentős hazai és nemzetközi eseményeket kommentálják kiadványaikban, és az istentiszte-let prédikációin is orientálják a hívőket. A többség ezt elfogadja, de vannak, akik idegenkednek ettől a gyakorlattól, hisz a politika piszkos, a sátán biro-dalmának tartják. Az SZDSZ megalakulása utáni években a párt tagságának harmada tagja volt e gyülekezetnek, országgyűlési képviselők kerültek ki köreikből, híveiket az SZDSZ-re való szavazásra buzdították. Lapjai által is liberális politikai orientációt adott a gyülekezet tagjainak, antiszemitizmus-ellenes, nacionalizmus-ellenes világképet hirdettek. Sokakat meglepett, hogy a legutóbbi választásokon a kormányzásra való képesség megőrzése, a mig-rációs válság leküzdése, illetve az antiszemita múlttal terhelt Jobbik elfo-gadhatatlansága miatt a Fidesz melletti szavazásra buzdítottak a gyülekezet prominensei. A vezető lelkész azt is kifejtette, hogy a liberális pártok meg-változtak, a tízparancsolat ellentétét akarják a társadalomra kényszeríte-ni.32 Kérdés, hogy e nyilatkozatok megtételében nem a pragmatikusság vezérelte-e őket, így nyújtván békejobbot a jövendő kormányzó pártnak. A Vidám Vasárnap a legnépszerűbb vallási műsor Magyarországon, mely élő istentisztelet-közvetítés az ATV-n. A műsor interaktív, a nézők sms-ben, telefonon, vagy e-mailben beküldött kérdéseire, észrevételeire Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze élő adásban válaszol. 2001 óta hétről hétre nézők tízezreit vonzza az élő közvetítés, mely párhu-zamosan az interneten is elérhető 5 nyelvre tolmácsolva. A Hit Gyülekezete online rádiója a Hit Rádió, a nap 24 órájában sugároz friss hazai és nem-zetközi keresztény zenét. Mindennap több órányi élő műsorral, hírekkel, riportokkal, istentisztelet-közvetítésekkel, interjúkkal, családi és egyéb tematikus rovatokkal jelentkezik. A karizmatikus keresztény irodalom kiadását és forgalmazását a ’80-as évektől kezdve végzi a gyülekezet, 2010-től a Patmos Records kiadón keresztül. Van közéleti-politikai hetilapjuk, szerveznek Közéleti Klubot, adnak ki tanulmányköteteket, antológiákat és DVD-ket. Jelen vannak a facebookon is. A Hit Gyülekezetének működik szeretetszolgálata és 9 közoktatási in-tézmény fenntartója szerte az országban. Hangsúlyt fektetnek a sportéletre 

                                                   
31  A Szent Pál Akadémia honlapja: www.szpa.hu / Intézményünk / Fenntartónk. – 2018. 

június. 
32  Magyarország kormányozhatósága is a tét! Hack Péter az áprilisi választásokról. In: 

Hetek, 2018. március 29. Online: www.hetek.hu; Orbán Viktor a legalkalmasabb. 
Németh Sándor: az etnikai keveredéssel elveszhet a nyelv és a szülőföld. In: Magyar 
Idők, 2018. március 28. Online: www.magyaridok.hu; Magyarázzák a Hit Gyülekeze-
ténél, miért kell a Fideszre szavazni. In: Magyar Nemzet, 2018. január 19. Online: 
mno.hu – 2018. június. 
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is, a gyülekezet képviselteti magát nagyobb tömegsportrendezvényeken, mint a K&H maraton, SPAR maraton, Nike félmaraton, a Balaton-átúszás, Jeruzsálem-maraton. A sportnak hangsúlyos szerepet adnak közoktatási intézményeikben is. Ifjúsági táborokat szerveznek nyaranta korosztályon-ként, ezeken több ezer gyerek vesz részt. Jelentős börtönmissziós tevé-kenységük. (Például a szegedi Csillag börtönben 200-an tértek meg.) A gyülekezet tagjainak 67,8 %-a megyeszékhelyeken vagy a főváros-ban lakik (közel hasonló arányban). 12 %-uk rendelkezik felsőfokú végzett-séggel, 25 % érettségivel. A nők aránya jelenleg 56 %. A hívek 33 %-a fog-lalkoztatott, 43 %-a munkanélküli és 8 % nyugdíjas. A foglalkoztatottak 39 %-a munkás. A tagok közel negyede cigány származású.33 Kunszabó Zoltán volt hites véleménye szerint fűben, fában démont sejtenek, erőszakosan, betű szerint értelmezik a szentírást. Őt magát óva intették, hogy Platónt olvassa, mert homoszexuális volt, vagy Dosztojevsz-kijt, mert epilepsziás.34 Más bíráló hang szerint a szeretet fogyatkozik ben-nük, nem tudnak a másikhoz alázatosan viszonyulni, sokan elhidegültek a gyülekezet hatására.35 Sokat adnak a külsőségekre, divat jól öltözködni körükben, annak jeléül, hogy áldás van az érintetten.36 Kritikusaik is elismerik azonban, hogy sokan őszintén megbánják bű-neiket, életüket teljesen Krisztusnak akarják adni.37 Németh kézrátéttel sokakat meggyógyított, orvosi leletekkel igazolhatóan.38 Missziós tevékenységük sikere sok tényezővel magyarázható. A Hit Gyülekezete egy mai, modern egyház, számos kommunikációs csatornát vesz igénybe, misszionálása élményszerű („rockzenével vonzzák a fiatalo-kat”). A tanításukban erősen hangsúlyos elem, hogy a megváltott ember isteni vonásokkal rendelkezik. A „csodálatos ember vagy”, „ne akarj más lenni” üzenetei támaszt nyújtanak az identitás- és önértékelés-zavaros emberek számára. Ezen kívül a többi megújító egyházzal szemben azt hir-detik, hogy a megújulás még tart. Egy átalakulóban lévő társadalom szá-mára pedig természetes az érzés, hogy egy új kornak új hit felel meg. Az újdonságérzetet fokozza, hogy a tagok jelentős része nem ismerte alapo-sabban a keresztény tanításokat.39 Ezen kívül vonzóvá teszi mindaz, ami a többi karizmatikus és újpönkösdi egyházat is, amelyek tárgyalására most áttérünk.  I.3. Karizmatikus megújulás A karizmatikus mozgalmakhoz tartoznak napjaink legdinamikusabban gyarapodó kisegyházai, másrészt a történelmi keresztény egyházakon belü-li megújulást hordozó egyes csoportok. A karizmák kegyelmi ajándékok. Charles Fox Parham metodista lel-kész úgy vélte, hogy a modern idők egyházi gyakorlata és az apostolok ko-
                                                   
33  Népszámlálás, 2011. 
34  KUNSZABÓ ZOLTÁN: A Hit Gyülekezetéből a katolikus egyházba. In: Új Ember, 1995. 

március 26. (továbbiakban: KUNSZABÓ, 1995.) 
35  Marik József személyes közlését idézi: KAMARÁS, 2003. 
36  KUNSZABÓ, 1995. 
37  Benkő Antal közlését idézi: KAMARÁS, 2003. 
38  Pappot idézi: KAMARÁS, 2003. 
39  KAMARÁS, 2003. 
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rának működése közötti lényeges különbség, hogy már nem tapasztalható a Szentlélek erőteljes működése. Úgy érezte, hogy az elvilágiasodott és mere-ven formalizált kereszténységnek új, megtermékenyítő inspirációra volt szüksége a Szentlélektől. A karizmák ismételt megjelenése a Szentlélek újabb eljövetelének jele, az új pünkösd.40 Az extrém karizmák a nyelveken szólás (glosszolália), prófétálás és gyógyítás, de ezen kívül például a sza-badkeresztényeknél a bölcsesség beszéde, tudomány, megismerés, hit, rendkívüli erők, szellemek megítélése, nyelvek magyarázata.41 A karizmatikus megújulás első hulláma a 19. században az Egyesült Államokban zajlott, ahol ébredési mozgalmak sora hullámzott végig (Great Awakening). A születő vallási közösségek kiváltak a történelmi egyházak-ból. Igehirdetéseik igeolvasásból, túlfűtött prédikációból, betegek gyógyítá-sából álltak.42 Missziós utak hatására Európában is megjelentek az újpün-kösdi mozgalmak, és ebben az időben itt is leváltak a velük elutasító protestáns egyházakról.43 Az 1940-es évekre a pünkösdi megújulás stabili-zálta helyzetét és kapcsolatait a keresztény egyházakkal, 1947-ben létrejött a mozgalmat összefogó Pentecostal World Fellowship. Ekkorra a mozga-lom jelentős mértékben vesztett intenzitásából („spiritual dryness”), és a csodás gyógyulások is kevésbé voltak jelen.44 A pünkösdi ébredés második hullámának jellemzője, hogy mindenki a saját felekezetében megmaradva vált az ébredési mozgalom részesévé. Ez a hullám az Egyesült Államokban az 1950-es évek protestáns egyházaiban kezdődött, majd megjelent a katolikus egyházban is 1967-ben. A mozgalom gyorsan terjedt, megjelent a világ minden, katolikusok lakta részén.45 A karizmatikus megújulás harmadik hulláma az 1990-es években kez-dődött, s máig tart. Hatása megmutatkozik mind az újpünkösdi egyházak tagságának növekedésében,46 mind a katolikus és protestáns egyházakon 

                                                   
40  POVEDÁK KINGA: Párhuzamosságok, kölcsönhatások a pünkösdi karizmatikus 

megújulás és a katolikus karizmatikus megújulási mozgalom vallási gyakorlatában. 
In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. 
Szerk.: Barna Gábor – Povedák Kinga. Szeged, 2014. (Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár, 42.; A vallási kultúrakutatás könyvei, 10.) 32–45. p. (továbbiakban: 
POVEDÁK, 2014.) 

41  HORVÁTH, 1995. 
42  POVEDÁK, 2014. 
43  Európában Thomas Ball Barratt, Norvégiában működő angol metodista lelkész volt 

elindítója. POVEDÁK, 2014. 
44  POVEDÁK, 2014. 
45  POVEDÁK, 2014. 
46  A pünkösdi karizmatikus mozgalomhoz tartozók száma a világon eléri az 550 milliót. 

Ennek az új hullámnak a jellegzetessége, hogy a hívők egy része megtért a pünkösdi 
gyülekezetekhez, jelentős azonban a katolicizmusról áttértek száma is. E jelenségre 
Latino forradalomként utalnak (Latino revolution, Latino Protestant boom). Latin-
Amerika lakossága 1996-ban 81 %-ban volt katolikus és csak 4 %-ban protestáns, 
2010-re ez az arány már 70–13 % lett. Brazíliában a protestánsok 45 %-a áttért. 
POVEDÁK, 2014. 
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belüli karizmatikusok számának növekedésében.47 A katolikus egyházon belül meginduló szemléletváltozást jelzi, hogy Ferenc pápa a katolikus karizmatikus mozgalom egyik ellenzőjéből mára támogatójává vált.48 Magyarországon a három hullám időben kis késéssel jelentkezett, de karakterében hasonló volt, mint másutt a világon. 1924-ben és 1926-ban alakultak az első karizmatikus egyházak, a szabadkeresztény és a pünkös-di.49 A háború utáni években Szabó Imre református lelkipásztor és köre jellegzetes karizmatikus jegyeket vett fel. Ez a kör a rendszerváltás után a Parakletos Mozgalomba tömörült. Ma ezen kívül a Sófár – Református Dicsőítő Mozgalom jelentős, melynek célja a dicsőítő zene műfajának ter-jesztése a Magyarországi Református Egyházban, de mint lelkiségi irányzat ennél többre törekszik, az egész egyház megújítására és új alapokra helye-zésére. A Sófár zenei táborokat, rövidebb találkozásokat szervez, amelyek középpontjában Isten Szent lelkének keresése áll.50 Az első katolikus karizmatikus csoportok Magyarországon 1975–76-ban alakultak. 1982-ben indult el a TŰZ mozgalom, aminek a célja az evangelizálás, a Szentlélek megismertetése, felfedezése, különböző kurzu-sok segítségével (Fülöp, János, András stb.). A közösségek összefogásával és az ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal) támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa 1989-ben. 1992-óta évente megrendezik az Országos Karizmatikus Talál-kozót.51 A leggyorsabban növekvő karizmatikus egyház Magyarországon, mint említettük, a Hit Gyülekezete. A karizmatikus megújulás gyors terjedésének okait Povedák Kinga az alábbiakban látja:  – A harmadik világban és az alsóbb társadalmi rétegekhez kötődő csopor-tok körében a népszerűség egyik oka az ún. „jólét örömhíre”, (prosperity gospel vagy health and wealth teology). – Az afro-amerikai népesség körében a népszerűség további okai a moz-galom „fekete gyökerei”. – A saját kultúrához való adaptálhatóság, az egyén és a közösségi hagyo-mányok nagyfokú részvétele és konvertálhatósága a romák számára teszi vonzóvá e mozgalmakat. (Hozzáteszem, hogy meleg, befogadó és szeretet-teljes légkörük is hozzájárul a cigányok körében végzett sikeres misszió-jukhoz.) – A kortárs társadalom emberének mások az igényei, mint a múlt ember-ének voltak. A kevésbé formalizált vallásosság, az egyházi hierarchia hiá-nya, a vezetők – hívek közötti vertikális, közvetlen kapcsolat, a hierarchia 
                                                   
47  Az International Catholic Charismatic Renewal Services 2012-es adatai alapján a 

katolikus karizmatikusok száma elérte a 120 millió főt, Latin-Amerikában pedig a tel-
jes katolikus népesség 16 %-át teszik ki. POVEDÁK, 2014. 

48  „Ezek az emberek összekeverik a liturgiát és a szamba órát.” „Nem csupán megelőzi, 
hogy az emberek áttérjenek a pünkösdizmus egyes csoportjaiba […] Nem! Az egész 
egyházért végzett szolgálat, mely megújít mindnyájunkat.” A Catholic News Service 
(www.catholicnews.com) hírét idézi: POVEDÁK, 2014. 

49  HORVÁTH, 1995. 
50  POVEDÁK, 2014. 
51  POVEDÁK, 2014. 
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helyett a partneri szemlélet mind, mind vonzó tényezők. A Morel-féle „új vallási nyelv” keresésére való igénynek, a fogyasztói- és élménytársada-lom mechanizmusának jobban megfelelnek e mozgalmak. – A kulturális globalizáció sok egyéb mellett az emberekben erősítette az újításokra való fogékonyságot. – Nagyfokú spontaneitásra és egyéni intuícióra építő vallási gyakorlat jel-lemzi a karizmatikusokat és szabadság, melyek szintén vonzó elemek a ma emberének. „Hangosan szeretnél imádkozni a padban? Csináld, ahogy csak tudod, még akkor is, amikor a pásztor imádkozik. Térdre akarsz bo-rulni? Szaladj az oltárhoz!”52 – A dicsőítésnél tehát mindent szabad, van idő az elmélyülésre, önma-gukba fordulásra, megérintheti a hívőket a Szentlélek. Ezáltal sokkal na-gyobb élményben lehet részük, mint például egy szentmisén. Elmosódik a karizmatikus mozgalmakban a határ az istentisztelet és a szórakozás kö-zött: „Az emberek sokkal inkább felállnak táncolni, mintsem, hogy elalud-janak közben.”53 – Az, hogy a lelkészi pozíciók a nők előtt is nyitottak, különösen vonzóvá teszik e mozgalmakat a nők körében. – Az interneten szabadon hozzáférhető tartalom mintát tud adni a közös-ségeknek a rítusok felépítésére, az alkalmazott elemek, stílus, dalok stb. tekintetében, másrészt a pünkösdi és katolikus karizmatikus mozgalom li-turgiájának nagymérvű hasonlóságán keresztül a kettő között megjelenő szinkretizmust is erősíti. – A divat aktuális trendjei beszivárognak a liturgiába, többek között a ke-resztény könnyűzenén keresztül. Az adott vallási élményekhez ez a fajta zenei stílus jól illeszkedik. Megjelent a Branding jelensége is, erre utal például a Hillsong Church sikere, melynek magyarországi fordítója a Hit Gyülekezete.54 – Kamarás István további vonzótényezőként említi, hogy sokan megta-nulnak nevetni, a hívők érzelmi problémái, rossz szokásai eltűnnek, van-nak, akik depresszióból gyógyulnak fel.55 – Közös jellemzője a karizmatikus mozgalmaknak az „Isten szeret min-ket” élmény és a személyesebb Isten-kapcsolat.56  A karizmatikus mozgalmak, illetve az abban részt vevők negatívnak tekint-hető jellemzői:  – Látványos nagy élmény, de rövid ideig tartó változás. – Az előbbiből következik, hogy a mozgalom életereje erős, de stabilitása kicsi. Inkább a megtérésig hatékony, a továbblépés már nehéz a hívők számára. Ezért van, aki később ki is nő belőle. – Másodlagos a szentmise, a hagyományos lelkiség szerepe. – Több pszichésen sérült ember csatlakozik a karizmatikus közösségek-hez, akiknek a gondozására e közösségek nincsenek felkészülve. Különö-sen így van ez, ha a sérültek száma bizonyos mértéket meghalad az adott közösségben. 
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– A meggyógyultak egy része nem lép szolgálatba, inkább fogyasztó ma-rad.57  A katolikus bázisközösségek mutatnak hasonló vonásokat a karizmatikus közösségekkel (azon túl, hogy a katolikus karizmatikusoknak van báziskö-zösségi mozgalma, azaz átfedés is található a két jelenségkör között). A magyarországi bázisközösségek bemutatásával folytatjuk az írást.  I.4. Bázisközösségek A bázisközösség Mezey András meghatározásában olyan személyes, baráti (olykor családi) kapcsolatokra épülő, informális és autonóm csoport a ka-tolikus egyházon belül, amelynek tagjai az átlagnál igényesebb, tudatosabb vallásosság ápolására törekszenek, istenkapcsolatuk, a liturgiában való részvételük személyesebb, mint az átlag templomjáróké.58 Az első ilyen csoportok az 1950-es évektől a latin-amerikai társadal-makban jelentek meg. Az egyház klerikalizmusa, „intézményes megköve-sültsége”, a széles társadalmi rétegek nyomora, az elnyomás elleni harc és néhol a paphiány állt a kialakulásuk hátterében. E közösségek a felszabadí-tás teológiájának társadalmi bázisát képezték. Közép- és Kelet-Európa országaiban a kommunista diktatúra egyház-üldözése nyomán jöttek létre a bázisközösségek, melyek nem a plébániához kötődve vagy a helybeli Katolikus Kör helyiségeiben (melyeket elkoboztak) tartották találkozóikat, hanem rejtőzködve: magánlakásokon, erdei tisztá-sokon, kirándulás közben. Katekézisüket egy újfajta lelkiség, kötetlenebb forma és/ vagy komoly teológiai önképzés jellemezte. Sajátosságuk a ka-rizmatikus pap-egyéniségek által írt brosúra-irodalom tanulmányozása, majd megvitatása volt. Az államszocializmus bázisközösségeinek legtöbbet elemzett vonása, hogy kritikusan szemlélték az intézményesült, megcson-tosodottnak tartott egyházat és annak (a hatalommal nem ritkán kollabo-ráló) vezetőit.59 Magyarországon az első bázisközösségek az egyház és poli-tika első ütközésének időszakában (1949–1956) keletkeztek.60 Az elszigetelődés (1956–1976) korszakában a megnövekvő számú kis-közösségek adták a paralel egyház gerincét, ők képviselték leginkább a keresztény megújulást, őellenük irányult az államhatalom üldözése és tőlük határolta el magát a hivatalos egyház.61 1976-tól, a dialógus-korszakban számuk ugrásszerűen megnőtt. Eh-hez az is hozzájárult, hogy az Evangelii nuntiandi 1975-ben az egyház re-ménységeinek nevezte a bázisközösségeket, 1980-ban pedig a pápa levél-ben elégedetlenségét fejezte ki a magyarországi ifjúsági munka és bázisközösségekhez való viszony területén. A hazánkban alakuló új csopor-tok számára orientációt az eddig is bizonyos mértékig szervezetszerűen 
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58  MEZEY ANDRÁS: Katolikus kisközösségek és bázisközösségek Csongrád megyében 

1946 és 1980 közt, a pártállam és a hivatalos egyház vonatkozási keretében. Bp.–
Piliscsaba, 2013. (Kézirat. PhD-disszertáció. PPKE BTK Történelemtudományi 
Doktori Iskola.) 
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működő kisközösségi irányzatok jelentettek (mint a Regnum Marianum, Fokolare, karizmatikus megújulás vagy a Bokor).62 Ebben az időszakban az egyházon belül munkamegosztás jött létre az állammal tárgyaló püspökök, akik a szervezeti fennmaradásért küzdöttek, és a közösségépítő kezdemé-nyezések között. A bázisközösségek az egyház hatáskörébe kerültek azzal, hogy tartsa kordában azokat. Ekkortól lettek „jó és rossz közösségek”.63 A bázisközösségek a rendszerváltás előtti időszakban mintegy ellen-kultúrát alkottak, nekik köszönhető az egyházakon belül a laikus elem megerősödése, a hívekben a személyes autonómia fejlődése. E hatások fennmaradtak, s megmutatkoznak a lelkiségi mozgalmakban, civil társada-lomban és a közéletben egyaránt.64 1989-ben 2500–3000 kisközösség működött, mintegy 30–40 ezres tagsággal.65 A rendszerváltás óta az Országos Lelkipásztori Intézet fogja össze a bázisközösségi kezdeményezéseket, a Háló néven. 1989 és 1995 között újabb mozgalmak, illetve közösségek kezdték meg (vagy újra) mű-ködésüket. E közösségek nyilvánosság elé kerülése és intézményesedése tagjaik szerint olykor a bensőségesség rovására ment. Jellemzően a kiskö-zösségi tagok aktívan bekapcsolódtak a plébániai életbe, de anyaegyházuk hozzáállása vegyes maradt, sokszor továbbra sem tart igényt szolgáltatása-ikra.66 Jelenleg a legjelentősebb katolikus bázisközösségek a Regnum Maria-num, Fokoláre, Taizé, a Bokor mozgalom és a katolikus karizmatikusok. Saját becslésük alapján 8000 fős tagsággal rendelkeznek.67 E közösségek egyben lelkiségi mozgalomként is értelmezhetők, melyeket a későbbiekben tárgyalunk.  I.4.1. A Bokor-mozgalom A mozgalom története 1945-re nyúlik vissza, amikor egy horvát jezsuita szerzetes négy csoportot szervezett, melyeket Bulányi atyára, piarista szer-zetes tanárra bízott, hogy tanítsa őket. A cél az volt, hogy a csoporttagok majd maguk is képesek lesznek csoportokat gyűjteni és tanítani. Az új cso-portok vezetői az első csoportjuknak is tagjai maradtak, így fejlődött ki a mozgalom piramidális szerkezete. Bulányi atya néhány rendtársával egy-két év alatt végig-lelkigyakorlatoztatta az ország nagyvárosait. Miután Bu-lányit és paptársait letartóztatták 1948-ban, a mozgalom átmenetileg meg-szűnt. 1960-tól alakult újjá, új elvek mentén. A papcentrikus, területi egy-ház helyett zsinati-evangéliumi közösségi egyházat szerettek volna létrehozni. Csúcsértékeik az Evangélium tanulása, közösségi apostolkodás, radikális, személyre szóló Jézus-követés voltak.68 A lelki élet egyre inkább a közösségen belül zajlott, a találkozókon az idő harmadát-negyedét a közös imádság tette ki. A tagok minden hónap-ban lelkivezetői megbeszélésen vettek részt. Nagy hangsúlyt fektettek az 
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önképzésre. Az Újszövetség könyveit Bulányi atya szóanalízis-módszerével elemezték, megvitatták a hónapról hónapra feladott olvasmányokat és aktuálisan felmerült elméleti problémákat. A tagokat ösztönözték arra, hogy a Bokor „Karácsonyi Ajándék” füzetei számára dolgozatokat írjanak. A nyelvtudók pedig magyarra fordították a nyugati teológiai irodalom best-sellereit és a Concilium nemzetközi teológiai folyóirat egyes köteteit.69 Alapítottak egy 9 (!) éves levelező bokorteológiát, melynek elvégzése min-den közösségvezető kötelességének számított. Később pedig a bokorbeli nők igényeire válaszként „egyetemet” szervezett a közösség, ahol háztartá-si, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés ismeretekkel és a feminizmus alapkérdéseivel is foglalkoztak a (nemileg vegyes összetételű) hallgatók. A közösség építése céljából önmaguktól és egymástól is elvárták, hogy néhány éven belül legalább egy 6-8 tagú, havonta rendszeresen találkozó közösséget „halásszanak” össze, akik a későbbiekben maguk is „emberha-lásszá” válnak. A közösségek nemcsak lelki és szellemi életet éltek, hanem egymást segítő, szolidáris baráti közösségekké váltak, kirándulásokat szer-veztek, gyermektáborokat tartottak, ingóságukat és ingatlanukat egymás rendelkezésére bocsátották, lakásépítési kölcsönkasszát tartottak fenn, szaktudásukért minimális pénzt kértek, ahol lehetett, lobbiztak egymásért. A mozgalom tagjai jellemzően sokgyermekes családokat alapítottak.70 Hor-váth Zsuzsa az 1980-as évek elején végzett kutatásában megállapította, hogy ekkorra 150 közösségvezetője és több ezer tagja volt a mozgalomnak. Mint korábban említettük, a ’80-as évektől az egyház a kisközösségek megosztására kezdett törekedni, támadásának célpontja, mint rossz közös-ség, Bulányi és mozgalma lett. Egy teológusokból álló bizottság katolikus- ellenesnek ítélte Bulányi írásait, a mozgalom tagjait pedig diszkriminálta az egyház: nem tölthettek be egyházi funkciót, szolgálatukra az ínséges paphiány ellenére sem tartottak igényt, a bulányista papnövendékek fel-szentelésének feltétele a kapcsolat megszakítása volt, a bulányista lelkésze-ket áthelyezték. Bulányitól megvonták a misézés jogát (igaz, azt 1951-ben már az állam is megtette), 1982-ben kísérletet tettek a kihívatására. 1983-ban Casaroli bíboros levelében az engedetlenség vádjával illette Bulányi atyát, de kitagadásáig végül nem mentek.71 A többi katolikus kisközösséggel is megromlott a viszonya a bulányis-táknak, vitákba keveredtek egymással. A regnumi Blanckenstein Miklós a Regnum és a Bokor közötti különbséget ekként fogalmazta meg: „Hogy ha egy püspök gonosztevő – ami persze megtörténhet –, mi szerintünk akkor is püspök. Ez nem taktika, hanem a katolicitás kérdése […] A katolikusság nem csupán erkölcsi minőségek összetétele, hanem ragaszkodás az alapve-tő kinyilatkoztatásokhoz.”72 Ebből az idézetből is kitűnik, hogy a Bokor mozgalom sokkal inkább tükrözte a nyugati bázisközösségi mozgalmak kritikai jellegét. Bulányi atya elkezdte tájékoztatni a nyugati sajtót a hazai állapotokról, míg a többi kis-
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közösség vállalta a titoktartást. Nagy figyelmet kapott az is, amikor a bu-lányisták a katonai szolgálatot lelkiismereti okból megtagadták, s 25-en kerültek emiatt börtönbe.73 A civil nyilvánosság Bulányit sztárolni kezdte, a mozgalom elitistává és szociológiai értelemben vett szektássá vált.74 Az egyházi marginalizálódás újabb profilmódosulást és egyúttal krí-zist idézett elő a mozgalomban. Meggyengült a Bokor vonzereje, mivel a csoporttalálkozók megterhelődtek a konfliktusok kérdéskörével, a szellemi energiákat a konfliktusok kezelésére fordították. Egyes tagok, köztük pa-pok is, kezdtek lemorzsolódni.75 Merza József véleménye szerint azonban éppen a konfliktusokkal való szembeszállás tartotta össze a szervezetet ebben az időben.76 A rendszerváltást követően újabb változások álltak be a mozgalom működésében. Azóta inkább a régi hagyomány egy-egy elemére szerveznek akciókat (erőszakmentesség, szegények támogatása, ökofalu a Káli meden-cében). Máté-Tóth András újabb mozgalmi identitás-válságot diagnoszti-zált, mely a csökkenő tagsággal volt tetten érhető (mintegy 800 főre csök-kent a tagság 1995-re). Közösséghalmazok formálódtak a kebelén: a „temetőcsőszök”, azaz a karizmatikus vezető útján haladni kívánó tagok, a „sekrestyések”, akik felhagytak az egyházkritikával és az egyházi pasztorá-cióba kapcsolódtak be, az „alternatívok”, az egyházon kívül pasztorálók (például az ökológiai mozgalom tagjai), és „szociálisok”, a nem egyházi szociális munkában tevékenykedők.77 Merza kiegészíti a felsorolást a „poli-tizáló” szerepével.78 Mindezek következtében a mozgalom szerkezete is megváltozott, hálózati jelleg alakult ki a piramidális szerkezet mellett. A tagok önkritikája szerint a cselekvés-centrikusságuk a mozgalomban a lelkiség rovására megy, és erőszakosan képviselik az erőszakmentességet. Csökkent időközben a tagok adakozásának radikalitása és a misszió is az utóbbi időkben. Külső bírálóik szerint a Bokor mozgalom nem katolikus, túl nagy sza-badságot ad teológiai és hitbéli kérdésekben, és vannak tagok, akik miselá-togatásban, szentséghez járulásban nem aktívak. A kritikusok is elismerik azonban az elkötelezettségüket, és azt, hogy csodálatos keresztények. „Szabadság, kezdeményezés, szeretet, erőszakmentesség” – áll a hon-lapjukon fő értékeikként, a tagok ezen kívül a kicsiség, szegénység, szolgá-lat, önzetlenség, kisközösségekből felépülő egyház gondolatait emelik ki, mint vezérlő értékeiket.79  I.4.2 A Regnum Marianum 1903-ban 12 hitoktató pap vett egy házat, összeköltözött, és megteremtette a modern ifjúsági munka otthonát. Külvárosi, nehéz sorsú fiúkkal foglal-
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megtagadásának lehetőségére, s ennek akkoriban csupán hat ország nem tett eleget, 
köztük Magyarország. 
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koztak, Néri Szent Fülöp példája nyomán. Szerepük volt a magyarországi cserkészet meghonosításában is, később azonban a cserkészet militarizálá-sát követően eltávolodtak attól. Lelki vezetési módszerük újszerű volt: a kisközösségi pasztoráció, a világi munkatársak bekapcsolása, a lelki beszél-getéssel egybekötött gyónás ma is korszerűnek számít. Tevékenységeik a természetesség, katolicizmus és magyarság jegyében zajlottak, szerveztek előadásokat, tanfolyamokat, klubokat, túrákat, táborokat és sportverse-nyeket.80 1951-ben betiltották tevékenységüket, elvették házukat, de a közössé-gek együtt maradtak, s „kezdték felépíteni a szellemi házukat” illegalitás-ban, most már szélesebb körben. Mivel összejöveteleiket magánlakásokban tartották, óhatatlanul bekapcsolódtak azokba a lánytestvérek és más korú családtagok is. 1961 és 1971 között három koncepciós per érintette papi és világi vezetőiket, miközben az egyház az ifjúsággal foglalkozó papjaikat áthelyezte (ők azonban az új helyen is folytatták tevékenységüket). A mozgalom csoportokból és csoportoidokból épül(t) fel. Ezek külön-böző korosztályok számára vegyes vagy egynemű, 7-15 fős közösségek. A felnőttek maguk választják vezetőiket. A találkozókon ének, ima, tanítás és tanulás zajlik (illetve a kicsiknek játék). Az illegalitás idején alakult ki a csoportok két típusa, a lakásokban szerveződő közösségek voltak a „nomá-dok” és a plébániákon működők a „telepesek”.81 Magas teológiai és kulturá-lis műveltség megszerzésére törekednek, fontosnak tartják a nyelvek isme-retét, a művelt magyar keresztény eszményét tették magukévá. Táborokat, lelkigyakorlatokat szerveznek. Vezetőképzési módszereiket (a Patkoló és az ifjúság számára a Hajszoló) később mások is átvették. A 80-as évek végén nyilvántartott tagjaik száma 1000 fő volt, 30 saját pappal, melyek fele saját nevelt. A csoportoidokba mintegy 5000-en tartoz-tak. A csoportoid tagok sokszor nem is tudták, hogy mozgalomhoz tartoz-tak, a Regnumba emelésük papjuk belátásán múlott.82 Kérdés volt a ’80-as évek végén, hogy maradjon-e zárt a mozgalom, vagy forduljon kifelé. Ez utóbbi utat választották, papjaik tisztségeket kap-tak (például az Országos Lelkipásztori Intézetben), némely tag bekapcsoló-dott a bős-nagymarosi vízlépcső elleni tiltakozásokba, 1988-ban a 301-es parcellánál két regnumi pap is imádkozott, illetve többen helyet kaptak az MDF kormányzati apparátusban. A rendszerváltást követően sok „nomád” csoport letelepedett,83 és a taglétszám tovább nőtt, 1997-re 1500 körüli lett. A tagok közt jelentős az értelmiségi túlsúly, területileg pedig leginkább a fővárosra és Pest megyére koncentrálódnak. A legális működés egyik veszélye a felhígulás, ami a Regnumnál je-lentkezett, ugyanis sikk lett a katolikus ifjúság körében regnuminak lenni. Példaadó szerepe volt a mozgalomnak abban, hogy a laikusok szerepe megnőtt az egyházban. Civil vezetőik ma már többségben vannak, a keret-be visszatérő regnumi papok leterheltsége és a tagság gyarapodása tovább erősítette a civil vonást. A papok ma már leginkább a csoportoidokkal fog-
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lalkoznak. Belső kritikusaik szerint identitását kereső a mozgalom, folya-matos válságban volt és van. „Nincs koncepció, széteső, vitázó”, illetve „nem vagyunk lelkiség […] a pedagógiából az áldozatvállalás hiányzik, vallásosság csörgedezik”.84 A regnumi papok energiájának 80%-át a kate-kézis tölti be, amit a civileknek kellene kiváltani. Az új tagok papokhoz csatlakoznak, akik nem érnek rá. Deák András szerint a Regnum az emlé-keiből él, vitázó, széteső, a csoportvezetők fele alkalmatlan, az értelmesek pedig túlterheltek. A szervezet „mindig is válságban volt…de nekem ez az otthonom”.85 A mozgalom se nem missziós jellegű, se nem szociális célú, a katoliku-sok katolicizmusát akarta-akarja mélyíteni. Nem akar tömegjelenség lenni, sosem akart. A regnumi tudat jellemzője, hogy a katolikus egyház része-ként, elkötelezett közösségként működik elsődlegesen az ifjúsági munka területén, de nem maga az ifjúsági munka, hanem az azzal járó lelkiség tartja össze. Máig jellemző értékeik a természetszeretet, barátság és közös-ség.86  I.4.3. Taizé A Taizéi Közösség eredetileg egy francia lutheránus testvérközösség volt, melyet ma különböző nemzetiségű és felekezetű szerzetesek laknak, akik polgári foglalkozásokat űznek, abból élnek. A közösség mintegy száz test-vért számlál, katolikusokat és különböző protestáns felekezetűeket egy-aránt, akik kb. 30 országból származnak. Az ökomenikus jelleg megmutat-kozik abban is, hogy a szerzetesek által évente, fiatalok számára szervezett találkozókon mindenféle felekezetből érkeznek résztvevők, sőt hitetlenek is. Taizé e találkozókon kívül is, egész évben nyitva áll. A közösségre egy-szerű és modern szertartásrend jellemző, amelyben fontos szerepet kapnak az egyedi hangzásvilágú, de könnyen megtanulható és énekelhető medita-tív énekek. A lényeg ez a templomi meditációs alkalom, amihez nem kell papi közreműködés. Kiadványaikat, internetes publikációikat gyakorlatilag az összes európai és a nagyobb világnyelvekre lefordítják.87 A mozgalom nem kíván külön vallási irányzattá válni, hanem arra buzdítja a vele kapcsolatba kerülő fiatalokat és idősebbeket, hogy a taizé-i közösségi élmény segítségével ki-ki igyekezzen keresztényként élni a maga helyén, hazatérve keressék fel saját egyházközségüket, abba kapcsolódja-nak be. Magyarországon mégis létrejöttek Taizé csoportok, melyek igyek-szenek papi lelki vezetőt találni maguknak. E szerepet többnyire regnumi papok töltik be. A mozgalom ennek ellenére laikus, tagjaivá egyrészt a Taizét megjártak válnak, illetve olyanok is, akik a Taizé lelkiségben találták meg, amit kerestek.88  I.4.4. Fokoláre - Éljük az igét! - mozgalom A Chiara Lubich által alapított mozgalom 1943-ban indult Trentóból, majd gyorsan terjedni kezdett. Mára a világ 182 országában működik, 141 ezer 
                                                   
84  Blanckenstein Miklóst idézi: KAMARÁS, 2003. 167. p. 
85  Deákot idézi: KAMARÁS, 2003. 
86  A Regnum Marianum hivatalos honlapja: regnum.hu – 2018. június. 
87  Taizé honlapja: www.taize.fr / magyar – 2018. június. 
88  HORVÁTH, 1995. 
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taggal, valamint 2,2 millió követővel és szimpatizánssal rendelkezik. A tagok között nem csak a különböző keresztény felekezetek hívői vannak jelen, hanem más nagy világvallásoké, sőt nem vallásos meggyőződésű emberek is. Magyarországra a ’60-as években érkezett, jelenleg 900 tagja és 10 ezer szimpatizánsa van.89 A mozgalom alapgondolata, hogy minden emberben van valami Jé-zusból, ezt fel kell fedezni és megszeretni, az embereknek tett szolgálat egyben Jézusnak tett szolgálat. A mozgalom tagjai azt tartják magukról, hogy élik az evangéliumot, kritikusaik szerint minden komoly hívő ezt teszi.90 Az „Éljük az igét!”- mozgalom magközösségeit a focolare-k, azaz tűz-helyek adják. A magközösségek össze is költöznek, megosztják vagyonukat. Egy csoportnak 6-12 tagja van, efelett kettéválnak. A periféria tagjaival hetente-kéthetente találkoznak.91 A közösséget szentségi valóságnak tart-ják, fő törekvésük egymás minél tökéletesebb szeretete, innen is ered befelé fordulásuk. Néhányak véleménye, hogy túlságosan elzárkóznak a külvilág-tól, otthagyják a plébániát, inkább elmennek lelkigyakorlatra.92 Sok eset-ben azonban inkább az jellemző, hogy bár a mozgalom interparochiálisan szerveződik, tagjai a plébániai munkában részt vesznek, céljuk annak fel-lendítése. Jellemző rájuk, hogy kevéssé kerülnek a nyilvánosság elé, csendben, hatékonyan, a profán világban tevékenykednek. A konfliktusok elől kitér-nek, az egyház felé engedelmességet gyakorolnak. A politika iránt az átla-gosnál kisebb az elkötelezettségük, legalábbis a magyar fokolárésoknak, „ferenci mosoly és ökumenikus nyíltság” jellemzi a tagokat.93 Újabb keletű kezdeményezéseik közé tartozik nemzetközi színtéren a közösségi gazdaság gondolata. (1991 óta 761 különböző méretű vállalkozás csatlakozott a projekthez: 200-nál több Latin-Amerikában, 300 Európá-ban.94) A politika megreformálásának vágya által vezérelten pedig tagjaivá váltak az Egységért Politikai Mozgalomnak. Az e mozgalomhoz csatlakozók különböző pártokhoz tartoznak, de új politikai kultúrát szeretnének meg-honosítani, ahol a politikai tevékenység társadalmi méretekben megvaló-sulva tevékeny szeretetté válik.95  I.4.5. A katolikus karizmatikusok 1976-ban kezdte hirdetni Magyarországon a karizmatikus tanításokat egy katolikus pap, aki Szentlélek-keresztséget kapott egy református pap imája nyomán. A ’70-es évek végén 10-15 karizmatikus papot tartottak számon. A katolikus karizmatikus mozgalomhoz a ’90-es években 20-25 pap tartozott, 
                                                   
89  A Fokoláre mozgalom honlapja: www.fokolare.hu / Magunkról / A mozgalom 

elterjedése. – 2018. június. 
90  Dobszayt idézi: KAMARÁS, 2003. 
91  HORVÁTH, 1995. 
92  KAMARÁS, 2003. 
93  KAMARÁS, 2003. 
94  A Fokoláre mozgalom honlapja: www.fokolare.hu / Társadalom / Közösségi gazdaság. 
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melyek mindegyike több (maximum 6-7, egyenként 15 fős) csoport gondo-zását látta el. E csoportok interparochiálisan szerveződtek, de a csoportta-gok saját parókiájukra is eljártak. Összlétszámuk kb. ezer fő volt. A pap a távollétében laikus vezetőre bízta a csoport vezetését. A katolikus karizma-tikusok eleinte szoros kapcsolatban álltak a református karizmatikusokkal, imaközösséget is létrehoztak, de később kiütköztek a hitkülönbségek. A hierarchia se nem támadta, se nem támogatta őket, de a hívek és papok többsége előítélettel tekintett rájuk, a karizmatikus papok szolgálati helyü-kön nem nyilvánulhattak meg karizmatikusként, hanem havonta egyszer tarthattak karizmatikus misét.96 1997-ben már 82 lelkipásztor volt karizmatikus, akik bekapcsolódtak az ICCRES-be (Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Irodájába), szolgáló bizottságot, országos tanácsot választottak, kiadványokat jelentetnek meg, Szentlélek szemináriumokat szerveznek.97 Ez az egyik legnagyobb hatású lelkiségi mozgalom a missziós és plé-bániai életre gyakorolt hatását tekintve. A mintegy 120 közösség 2000 tagot számlál, de a Szentlélek szemináriumot olyanok is elvégezték, akik nem tagjai a mozgalomnak. Ötféle vonulat formálódott a mozgalmon belül, öt karizmatikus személy körül (Makláry István, budakeszi domonkos har-madrend, Katona István, Zselepszky György, Marik Tamás). Növekszik a mozgalom egyesületi jogállású közösségeinek is a száma, például a Marik József alapította Emmanuel. E szervezet keretében utcán evangelizálnak, plébánián szentségimádást szerveznek és imaalkalmakat fiataloknak, lelki-gyakorlatokat indítanak, cigányok körében evangelizálnak, kamatmentes kölcsönökkel segítik egymást. Az Emmanuel tagságában egyedülálló mó-don jelen van laikus, pap és szerzetes is, többnyire diplomások, illetve egy-két munkásember.98 A bemutatott bázisközösségek kapcsán többször is utaltunk rá, hogy azok egyben lelkiségi mozgalomként is értelmezhetők, illetve a lelkiségi mozgalmak tagjai sokszor kisközösségeket alakítanak. A következőkben a lelkiségi mozgalmak témakörét tárgyaljuk.  I.5. Lelkiségi mozgalmak A lelkiségi mozgalmak a Magyar Katolikus Lexikon meghatározása szerint az Egyház küldetésének minél jobb teljesítésére tett próbálkozások össze-foglaló neve. E mozgalmak a gondolkodás és akarat evangéliumi megújítá-sával, közösségi hitélményre törekvéssel új utakat nyitnak az imádsághoz, Isten igéjéhez és a szentségekhez, teret engednek a karizmáknak és a szol-gálatnak.99 Közös vonásaik:  – elmélyült lelkiség, – evangelizálás és katekézis, – küldetés a világ szolgálata és üdvözítése közti közvetítésre, – a laikusok és a hierarchia új viszonya, 
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– közösség és testvériesség Jézus Krisztusban, – egyháziasság új stílusa.  Czagány Gábor a református lelkiségi mozgalmak kapcsán egy egysze-rűbb megfogalmazást használ: minden olyan csoportot lelkiségi mozga-lomnak tekint, amely működése során az általános keresztény jellegzetes-ségek közül meghatározott értékeket emel ki és magát önálló névvel ellátva, közösségnek definiálja.100 A legjelentősebb katolikus lelkiségi moz-galmak a fent említett bázisközösségeken kívül az alábbiak:  Rendszerváltás előtt is működők: – Ferences lelkiség – Neokatekumenális út  Rendszerváltás után újraindulók: – Magyar Cserkészszövetség – J.O.C. (mely a munkásréteget célozza)  Rendszerváltás után indulók: – Cursillo – Kolping – Mária Légió Schönstadti Családmozgalom – Házas Hétvége – Antióchia – Együtt Miasszonyunk Dicsőségére Házasközösség – Jálics féle lelkigyakorlathoz kapcsolódó jezsuita lelkiség.101  A továbbiakban a cursillóról szólunk részletesebben, mely nagyon sok em-bert ér el és érint meg.  I.5.1. Cursillo A Cursillo de Cristiandad jelentése: a kereszténység rövid tanfolyama. A cursillo egy spanyol eredetű lelkiségi mozgalom, célja a keresztény hit el-mélyítése, megújítása, a társadalmi és egyházi felelősség felébresztése, az egyes ember (és rajta keresztül a társadalom) lelki, mentális támogatása. Az első cursillót 1944-ben tartották, eredetileg az El Caminóra készített fel zarándokvezetőket, ma már „az élet zarándoklatára készít fel.”102 Magyar-országon több mint 20 ezren vettek részt római katolikus cursillón, első-

                                                   
100  CZAGÁNY GÁBOR: Lelkiségi mozgalmak a Magyarországi Református Egyházban. In: 

Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép-Európában. Szerk.: 
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A vallási kultúrakutatás könyvei, 10.) 11–19. p. (továbbiakban: CZAGÁNY, 2014.) 

101  A Lelkiségek, mozgalmak a főegyházmegyében című füzet 1997-ben az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegyében 31 szervezetet tartalmazott, 20 ezres tagsággal. A fent 
felsoroltakon kívül szerepelnek benne még: oblátus közösség, harmad-rend, közösség, 
szövetség (KALÁSZ, Magyar Cserkészszövetség), társaság, egyesület, világi rend, kö-
zösségi egyesület. (Kamarás, 2003) 

102  SZÉKELY JÁNOS: A cursilloról. In: Cursillo honlap: cursillo.hu – 2017. április. 
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sorban jezsuita és verbita szerzetesek szervezésében.103 Megindultak ugyanakkor a görögkatolikus és református cursillók is. A cursillo egy hétvégén zajlik, majd folytatódik egy felfrissült, meg-újult életben. „Módszerének jellemzői a barátság, a természetesség, az őszinteség és a belső tűz […] A cursillóban a résztvevő találkozik önmagá-val, Istennel és az embertársaival. A cursillo általában fellelkesíti, megren-díti, erővel tölti el a résztvevőket. Sokan egy életre szóló fordulatot tapasz-talnak meg. Gyakran a cursillo által fontos barátságok szövődnek, új közösségek születnek.”104 A cursillón résztvevők megtapasztalhatják a kö-zösségi lét örömét, ami alapján később vállalni tudják az apostoli küldetést is. A cursillós lelkigyakorlat az erős érzelmi feltöltődés mellett igen sok esetben valódi megtérést és mély hitet eredményez, növeli és aktivizálja a résztvevők egymás és a társadalom iránti felelősségét. Hazatérésükkor az emberek kapnak egy rövid, útmutató programot hitéletük elmélyítéséhez. Otthon a cursillón részt vettek csoportot alakítanak, vagy csatlakoznak egy már meglévő csoporthoz. A csoporttagok a későbbiekben hetente találkoz-nak, amikor személyes beszámolóikkal egymás példájából erőt meríthet-nek. A „cursillósok” nem tanítással, hanem személyes példával, önzetlen, jó cselekedetekkel, barátságok kialakításával alakítják családjuk és környe-zetük légkörét, életét. Az alapgondolat, hogy a világot, az embereket legin-kább közvetlen környezetük mozgatja, befolyásolja, amelyben élnek. Így ezt a környezetet kell megváltoztatni.105 Végül, de nem utolsósorban, szólnunk kell a református lelkiségi mozgalmakról is.  I. 5.2. Református lelkiségi mozgalmak A Bethánia Szövetség, a különböző ifjúsági mozgalmak (SDG, KIE, MEK-DSZ stb.), illetve azok a kezdeményezések tartoznak a református lelkiségi mozgalmak közé, melyek a református egyház megújítását a Bibliához való nagyobb hűség mentén képzelik el. (Bibliaszövetség, Magyar Belmisszió Biatorbágy, Éjféli Kiáltás Misszió és a Magyar Kálvinista Egyház, mely az MRE-ből vált ki.) A Bethánia Szövetség egy nemzetközi kezdeményezés (Christian Endeavour) magyarországi megjelenése. 1903-ban Budapesten alakult és nagy szerepe volt a II. világháború utáni ébredésben, hozzájárult ahhoz, hogy a reformátusság fennmaradhasson a diktatúra éveiben. A szervezetet 1950-ben betiltották, de 1990-ben újraalakult.106 Katolikus hatásra jelent meg a református egyházban a Taizéi Mozga-lom, mely alapdefiníciója szerint ökumenikus. És szintén katolikus hatásra mozgalom jelleggel jelent meg a református egyházban a cursillo. Ez utóbbi szerepe azért jelentős, mert olyan lelki szálakat pendít meg, amire a ha-gyományos protestáns gondolkodás nincs hatással. Az Isten melletti el-csendesedésnek ez a különleges módszere biblikus talajon áll, ezért az új 
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dolgokra nyitott reformátusok számára biztosít bekapcsolódási lehetősé-get.107 A katolikus Fokoláre Mozgalom pedig eleve egy meglehetősen pro-testáns eszményt tett magáévá, amikor az ige olvasására és annak élésére (megvalósítására) tett fogadalmat. Nem meglepő hát, hogy a mozgalom a ’60-as évektől élénk kapcsolatot ápol protestáns közösségekkel.108 További katolikus megújulási mozgalmak tagjai között is vannak re-formátus vallásúak, de az ő számuk elenyészőnek mondható. Ilyen csopor-tok például a Házas Hétvége Mozgalom, a Szentjánosbogár Közösség (je-zsuita lelkiség), a Ferences Világi Mozgalom stb.109  II. Összegzés, konklúziók Fentiekben a magyarországi keresztény új vallási és vallási-megújulási mozgalmakat tekintettük át. A kisegyházak híveinek tagsága ugyan össze-sen nem éri el a százezer főt (a 2011-es népszámlálás eredményei szerint), illetve a lelkiségi mozgalmakba és bázisközösségekbe bekapcsolódó hívek száma is feltehetőleg százezer fő alatt marad, társadalmi szerepük azonban óriási. A modern kor emberének új típusú vallásosságra van szüksége, melyeket a hagyományos keretek nem igazán tudnak kielégíteni. Az új vallási és vallási-megújulási mozgalmaktól van mit tanulniuk és átvenniük a történelmi egyházaknak is megújulásuk során. Ráadásul valamennyi vizsgált szervezet és mozgalom tagságára igaz, hogy a vallásosságuk nem „szabadon lebeg”, hanem erőteljesen befolyásolja mindennapi életüket, mintegy megtermékenyíti azt. Hatalmas erőforrást jelentve ezzel a társada-lom megújítására, megreformálására. Előadásunkban a legsikeresebb szervezeteket és mozgalmakat igye-keztünk röviden be is mutatni. A kisegyházak közül a Jehova Tanúi és a Hit Gyülekezete tartozik a taglétszámban mért legsikeresebbek közé, két na-gyon eltérő kisegyház. Közös jellemzőjük talán csak az ökumené ellenessé-gük, illetve hogy a világ javításának eszközeként tekintenek a térítésre, melyre nagy hangsúlyt fektetnek. A Hit Gyülekezete ezen kívül viszont aktívan bekapcsolódik a politikai életbe is, ez a leginkább politikus a vizs-gált szervezetek és mozgalmak között. A két kisegyház misszióban elért sikereinek hátterében más-más té-nyezők állnak. A Jehova Tanúinak tagsága nagyon aktív és „rámenős”a térítő tevékenységben (sokak erőszakosnak is tekintik fellépésüket), nagy a Biblia-ismeretük és erős közösséget alkotnak. A Hit Gyülekezete viszont modern, modernek a kommunikációs csatornái, modern a zeneisége, és modern a tanítása, abban az értelemben, hogy az ősi keresztény tanítások közül a hangsúly olyan elemeken van, mely a ma újdonságra törekvő, illet-ve gyakran identitászavaros emberének kimondottan vonzó. Ezek a világi sikerek igenlése és az ember isteni tulajdonságainak hangsúlyozása. Nagy kihívás előtt áll azonban a gyülekezet, hiszen karizmatikus alapítója még ma is él, s kérdés, hogy mivé lesz az egyház az alapító halála után. A vallási megújulási mozgalmak közül először a karizmatikus megúju-lást tekintettük át, melynek gyökerei még a 19. századra nyúlnak vissza és olykor új egyházak létrejöttéhez vezettek/vezetnek. A spontaneitásnak, 
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szabadságnak, élményszerűségnek, belső intuíciónak teret engedő újpün-kösdi mozgalmak életerejét mutatja, hogy a világon több mint félmilliárd hívük van ma már. Magyarországon a lelkiségi mozgalmak és bázisközösségek a rend-szerváltás előtt nemcsak a vallásos érzések fennmaradásán őrködtek, ha-nem ellenkultúrát alkottak, képviselték az ellenzékiséget és segítették a hívőket, hogy jobb és boldogabb emberré váljanak, hogy igazi közösség tagjaivá legyenek. A rendszerváltás után politikai szerepük csökkent, de nem csökkent, sőt növekedett hatásuk az egyes emberek életére. Szenve-dély- és lelkibetegek gyógyulásában, elítéltek rehabilitációjában, romák integrálásában nagy eredményeket mutatnak fel az új vallási és vallási- megújulási mozgalmak, illetve abban, hogy a hívők megtalálják életük harmóniáját és hasznosságát. Ha az egyéni életek megváltoztatása társa-dalmilag szignifikáns méretekben következne be, akkor pedig a társadalmi struktúra egésze is megváltozna. Ez talán utópikus gondolat, de majd az idő eldönti az igazát.   


