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A felekezeti identitás 
a vallásszociológus szemével 

Meghasadt én, egytagú csoport 

Hogyan alakul a felekezeti azonosságtudat korunkban és kultúránkban, 
amikor még a vallási identitás jövője is kétségesnek látszik? Mind gyako
ribb tapasztalat, hogy az én és az identitás hűlt helyén szituatív (éppen 
most) ént és/vagy aktuális szerepet találunk. Sokan vannak, akik lefekvés 
előtt néhány percre felveszik vallásos szerepüket és/vagy énjüket, és 
imádkoznak azért, hogy jobban sikerüljön állásért versenyző, irányító, 
szervező, kutató, érdekeket képviselő szerepüket és/vagy énjüket megva
lósítani. Vasárnap azután kissé hosszabb időre öltik fel vallásos (katoli
kus, református, evangélikus, baptista vagy mormon) szerepüket és/vagy 
énjüket: istentiszteletre mennek, ahol (mint a mi templomunkban eléggé 
gyakran) az áldás előtt vagy után eléneklik a himnuszt. Ekkor a hívők egy 
része - átvéve hazafiúi énjét, szerepét - vigyázzba áll, és amikor a székely 
himnuszt is eléneklik (manapság ez is előfordul), a hívők egy további 
része pártpolitikai szerepére és/vagy énjére vált át. Mindezeket a szerepe
ket és éneket a mi (európai-amerikai) kultúránkban egyre gyakrabban 
öltik fel olyan egyének, akik - Csányi Vilmos kifejezésével élve - egytagú 
csoportok1 tagjai, akik formálisan még igen, de érdemben már nem kötőd
nek különböző csoportokhoz (iskola, munkahely, család, konditerem 
vagy parti közönsége). 

A vallásos szerep és/vagy én eluralkodása a személyiségen elsősorban 
- egyesek szerint kizárólag - a külsődleges vallásosság jellemzője. Míg a 
belső vallásosság esetében maga a vallás az élet értelme és célja, a végső 
dolgok és az abszolút cél kifejezője, a külső vallásosság esetében az em
berek mentális háztartásuk és társadalmi elfogadottságuk megerősítése 
érdekében igazodnak vallási és erkölcsi szabályokhoz.2 Míg a belső vallá
sosság esetén a vallás tartalma egybeesik a személyes hittel és meggyőző
déssel, az eszköz jellegű külsődleges vallásosság inkább csak egy formá
lis minta (szerepminta) követése. (Ezt a valláslélektani kategóriapárt akár 
a barthi hívő/vallásos teológiai kategóriák operacionalizálásának is te
kinthetjük.) Azonban hangsúlyoznom kell, hogy a szembeállításban a 
cél és az eszköz viszonylatáról van szó, és nem a vallás kulturális „külső
ségeinek" lebecsüléséről - annál is inkább, mert a belsődleges vallásosság 
is „külső" formákban jelenik meg. A mikroszociológiai valláskutatás visz-



szatérő kérdése, hogy a vallásos és nem vallásos ember közötti különbség kimutatha
tó-e az alkatban és/vagy a cselekedetekben. Van-e valami látható következménye a 
vallásosságnak, vagy éppen egy konkrét felekezethez tartozásnak? Az empirikus kuta
tások adatai azt bizonyítják, hogy mindkét típusú vallásosság hajlik a közösségalko
tásra - e téren a családi kapcsolatoknak is nagy szerep jut - , s általában mindkettővel 
együtt jár az erkölcsi elvek ápolása, valamint a pszichikai-lelki egyensúly, ami a sze
mélyes boldogságtudat formájában is megmutatkozik. Elsősorban a külsődleges val
lásosság jellemzője a hagyományőrzés, a kulturális értelemben vett konzervativizmus, 
egyfajta társadalmi konformizmus, továbbá - szélsőségesebb esetben - az újdonságot 
elutasító merev, differenciálatlan gondolkodás. A külsődleges vallásosság gyakorlói 
társadalmi-politikai szempontból is inkább passzívak, s hajlamosak az öröklött viszo
nyok tekintélyelvű elfogadására. Ellenben a belső vallásosság gyakorlói az öröklött 
politikai és kulturális rendszert sokkal inkább átmenetinek tekintik, erőteljes inno
vációs készséget mutatnak irányukban. A társadalmi-politikai élet terén gyakran kez
deményeznek, s kevésbé az elvetika, mint a felelősségetika jellemzi őket. Az előítéle
tektől könnyen megszabadulnak, az elfogadókészségük pedig erős. 

A társadalom egészét tekintve az alábbi fontos kérdések adódnak: Milyen a hívő és 
a nem hívő emberek aránya egy országban vagy egy társadalmi csoportban? Mennyire 
merevült meg az intézményes vallásosság? Hogyan, milyen arányban ötvöződik a két
féle vallásosság bizonyos társadalmi csoportokban vagy akár egyénekben? 

A „maga módján" vallásosság 

Élesen fölvetődő kérdés: vajon a felekezeti identitás végjátékát éljük-e napjainkban, 
amikor nem a vallástalan, hanem a „maguk módján" vallásos emberek számának nö
vekedése képezi a fő irányt? Az utóbbiak egy része csak lazán, más része már egyáltalán 
nem kötődik eredeti vallásához, felekezetéhez: ezért maga próbálja - különböző vallási 
elemekből - kialakítani (vallásszociológiai szakkifejezéssel összebarkácsolni) saját 
hitbéli identitását. Hazánkban a felnőtt lakosság kétharmada nevezi magát valamilyen 
értelemben vallásosnak, és az ő arányukat tovább növelik azok - 5-8 százalék - , akik 
ugyan nem vallásosak, de nem tagadják Isten vagy valamilyen transzcendencia létét. 
Ezzel szemben a felnőtt népességnek mindössze 14-18 százaléka vélekedik úgy, hogy 
vallását egyháza, felekezete tanítása szerint és rendszeresen gyakorolja, tehát egyér
telműen egyházhoz vagy felekezethez kapcsolható.3 Különösképpen nem lehetne v i 
tatni, ha csupán ezt a kisebbséget tekintenénk valamilyen vallási, egyházi, felekezeti 
identitás hordozójának, vallásszociológusként azonban ezt a határmegvonást nagyon 
is szigorúnak tartom. Megjegyzem azonban, hogy Yves Lambert szerint az egyházias 
vallásosság és a „maga módján" vallásosság hasonló mértékben különbözik egymás
tól, mint a nem vallásosságtól, amely napjainkban leginkább az e világi humanizmus 
alakjában jelenik meg. 4 

Az egyházukkal lazább kapcsolatot tartók között ugyanis elég sokan vannak olya
nok, akik annak ellenére, hogy csak nagyobb ünnepeken, illetve csak bizonyos szol-



gáltatásokat (keresztelő, esküvő, konfirmálás, temetés) igénybe véve fordulnak meg 
gyülekezetükben, mégis katolikusnak, reformátusnak, evangélikusnak, ortodoxnak, 
unitáriusnak vagy zsidónak vallják magukat. Figyelemre méltó, hogy a maguk módján 
vallásosak nem nevezik önmagukat például „a magam módján katolikus"-nak. Ha 
azonban a kutató felajánlja nekik ezt a besorolási lehetőséget, jónéhányuk elfogadja: 
hiszen nemcsak a rendszeres vallásgyakorlás hiányzik az ő esetükben, hanem vallás
ismeretük is hiányos, és ami még fontosabb, egyházuk tanításából is a maguk módján 
válogatnak. Nem véletlen, hogy az imént a hagyományos, történelminek nevezhető 
hazai vallásokat soroltam fel, ugyanis a „kisegyházak", a Krisna-hívők és a legkülön
félébb szekták tagságában ritkán találkozhatunk a felekezetével, csoportjával csupán 
laza kapcsolatban álló hívővel. Ellenben ismert nálunk az olyan „kultúrprotestáns" 
(újabban már „kultúrkatolikus"-ról is beszélnek), aki legföljebb a maga módján vallá
sos, de szívesen (vagy éppen büszkén) vallja magát protestálónak, magyarnak, szé
kelynek, kurucnak, debreceninek, patakinak, nem pápista pápainak, vagyis egy sajátos 
kultúra művelőjének, tagjának, szimpatizánsának. Ez a kultúra erőteljesen kötődik a 
hagyományos protestantizmushoz, míg a neoprotestantizmustól egészen idegen. 
Azonban igazat kell adnom Mányoki Jánosnak, írásom szerkesztőjének abban, hogy a 
kultúrprotestantizmust európai összefüggésben a felvilágosult idealizmus és a „maga 
módján" vallásosság jellemzi, s hogy a kuruc hagyomány és a protestantizmus hazai 
összekapcsolása gyakran erőltetett és egyoldalú. 

A „lazák" és a „barkácsolók" mellett van a maguk módján vallásosoknak egy harma
dik, úgy tűnik, egyre növekvő csoportja is. Akik idetartoznak, nem tagsági, csupán 
kliensi viszonyban állnak egy-egy vallási (vagy kvázi vallási) szervezettel: különböző 
szeánszokat, meditációkat, kurzusokat, eseményeket látogatnak, s részvételükért 
olykor még fizetnek is. E vallási (kvázi vallási) piac kliensei azonban szép számmal 
megtalálhatók a „lazák", és még inkább a „barkácsolók" között, sőt a vallásukat rend
szeresen gyakorlók körében is előfordulnak. Egyre inkább számolni kell a kettős (és 
többes) tagsággal (esetleg identitással). Ilyesmi ugyan régebben - vagyis a mai vallási 
piac megjelenése előtt - is előfordult, de inkább csak azokban a családokban, ahol a 
különböző felekezetű családtagok felváltva látogatták egymás istentiszteleteit. Jó-
néhány új vallási szerveződés (régi-új szekta, szinkretista, New Age-típusú mozga
lom) megengedi a többes tagságot. Például a dobolósámán-csoport tagjainak egyhar
mada katolikus, református vagy evangélikus, s ezek felerészben rendszeresen gyako
rolják vallásukat. Sokat tapasztalt szociálpszichológus számára is fogós kérdés, hogy 
az ilyen kettős (többes) kötődés esetén mennyiben beszélhetünk vallási, felekezeti 
identitásról, vagy beszélhetünk-e esetleg kettős identitásról. Másrészt a vallásszocio
lógus nem fogadhat el olyan szélsőséges álláspontot, hogy a különböző vallásokkal 
kokettáló, azokat kóstolgató, azokat versenyeztető „félrelépőket", „próbálgatókat", a 
vallási piac „plázázóit" ne tekintsük - még vagy már - vallásosnak. A vallásszocioló
gusok egy kisebb része ugyan - a hit, az ismeret, az érzelem, a rítus mellett - a közös
séget is a vallás kritériumai közé sorolja, be kell azonban látni, hogy a vallási közösség
hez nem tartozó, de önmagát határozottan vallásosnak minősítő embert nem lenne 
bölcs dolog kizárni a vallásnak egy tágabb, noha „teológiailag nem korrekt" köréből. 



Más - egyelőre majdnem megválaszolhatatlan - kérdés, hogy lehetséges-e hosszabb 
ideig (mondjuk évtizedekig vagy egész életen át) vallási közösség nélkül vallásosnak 
lenni. Mivel ez a jelenség csak néhány évtizedes múltra tekinthet vissza, óvatos hipo
tézisekre kell szorítkoznunk. 

Vallásosok, hívők és keresztények 

Ha vizsgálódásunkat a „valóban", „mélyebben" vallásosokra, a vallásukat egyházuk, 
felekezetük tanítása szerint, rendszeresen, egyházi, felekezeti közösségben gyakorlók
ra szűkítjük, akkor újabb nehézségekkel kell számolnunk. A vallásszociológus ma már 
nem kérdezhet úgy, hogy „vallásosnak tarja-e magát?", mert azt a választ kaphatja -
főleg neoprotestáns kisegyházak tagjaitól -, hogy „nem vagyok vallásos, hívő vagyok". 
A szóhasználatot tehát meg kell tanulni, de a gondolati tartalom egyértelmű: az a 
hívő, aki - a formális, vasárnapi kultuszkövetéssel szemben - saját meggyőződése alap
ján, őszintén, mélyen vallásos. Nehezebb az értelmezés, amikor valaki - akár katoli
kus, akár evangélikus, akár baptista - „keresztény "-nek nevezi magát. E meghatározás 
ugyanis jelentheti a felekezetiség relativizálását (szélsőséges esetben a „Jézus igen, az 
egyház nem" jegyében), a „kultúrkereszténység" kritikáját, az ökumenikus attitűd 
hangoztatását, vagy az ilyen-olyan vallásossággal szembeni igazhívőséget. A jó darabig 
hírhedt, majd a vallásszociológiai „átvilágítás" során ártalmatlannak bizonyuló 
dunaföldvári szekta, más néven Holic-csoport - korábban kisgyermekek elhurcolásá
val, éheztetésével, kényszermunkára fogásával, szélsőségesen fundamentalista elvek 
követésével vádolták - egyszerűen Keresztényekként hirdeti magát, jelezve, hogy tagjai 
valódi, jelző nélküli keresztények, akár az első századokban élők.5 Ezzel szemben gyak
ran előfordul, hogy „kisegyházakkal" vagy szektákkal szembesülve a katolikus, refor
mátus vagy evangélikus hívő úgy érzi: bizonygatnia kell, hogy ő is „jó" - vagyis igazi 
- keresztény. 

Vallás, egyház, felekezet 

A „felekezet" a régi és népi magyar nyelvben valamilyen közösséget jelentett, ezért egy-
egy szervezett, jogi szempontból is elismert vallási közösség, egyház megjelölésére 
sokáig inkább a „hitfelekezet", majd a „vallásfelekezet" kifejezés szolgált. A szó angol 
megfelelőjeként a legújabb szótárak a denominationt ajánlják, amely azonban „vallás", 
„szekta", „hitbeli közösség" jelentéssel is rendelkezik. (Az USA-ban a denominational 
jelentése: „szabadegyházhoz tartozó".) A „bevett" vallások és egyházak képviselői -
részben önmaguk védelmében - mindenhol és mindenkor igyekeznek jól elhatárolni 
az egyházakat és felekezeteket a szektáktól és kultuszoktól. A vallástudomány - le
mondva az örökérvényű ítéletekről - oly módon él e megkülönböztetéssel, hogy figye
lembe veszi mind a társadalmi-történeti kontextust, mind a dinamikus (és dialektikus) 
folyamatokat. Weber szerint a szektából a karizma rutinná válásának folyamatában ala-



kult ki (intézményesült) az egyház,6 Troeltsch7 pedig - egy teológiai problémát szocio
lógiai eszközökkel kívánva orvosolni - magatartástípusként különbözteti meg az egy
házat a szektától: az előbbi többnyire konzervatív, relatíve világigenlő, tömegeken 
uralkodó és az egész társadalom átfogását célzó szervezet, míg az utóbbi kisebb cso
portokra szorítkozik, eszméit kompromisszumok nélkül követi, vallási tudatosság, 
valamint az állami és tömegkereszténység tagadása jellemző rá. Troeltsch mind az 
egyházat, mind a szektát szembeállítja a misztikával, amelynek lényege az Istennel való 
egység, a belső indíttatásokra való összpontosítás, valamint az érzés és az élmény el
sőbbsége a tan, a tanítás ellenében.8 Az egyház meghatározásakor a különböző kézi
könyvek eltérő hangsúllyal szerepeltetik a nagy, egyéb intézményektől jól elkülönülő, 
szilárdan felépített vallási testületet, a bürokratikus szerkezetet, a vezetők hierarchi
áját, a tagság egyházba születését,9 a vallás értelmi elemeinek hangsúlyozását, az ál
lammal való összekapcsolódást és a népesség vagy legalábbis a népesség tekintélyes 
hányadának lefedését.1 0 Niebuhr az egyház/szekta dichotómiát a denominációval,11  

Becker12 pedig a kultusszal (eklektikus vallásosságú személyeknek a szektánál lazább 
közösségével, „halmazával") egészíti k i . Bár a denominationt általában felekezetnek 
fordítják, pontosabb értelme szerint olyan intézményesült vallási szerveződés, amely
ben nincs társadalmat domináló szándék, de a társadalomhoz való alkalmazkodás terén 
hasonlít az egyházra. Ezért olyan egyháznak is lehet tekinteni, amely elfogadta, hogy 
többvallású -A. Greeley13 által felekezetinek nevezett - társadalomban él. E gondolat
menetbe i l l ik Yinger beilleszkedett (established) szektája,1 4 amely a niebuhri denomi-
nációnak felel meg. A protestáns egyházakat a vallásszociológusok általában a deno-
minációk közé sorolják. A zsinat utáni katolikus egyházat vagy - a kontextus szerepét 
hangsúlyozva - az észak-amerikai katolicizmust némelyek ugyancsak denomináció-
nak tekintik. 

Török Péter a vallási beállítottság olyan tipológiáját állítja föl, amely a szervezeti t i 
pológia szempontjait is fölhasználja. Egyfelől figyelembe veszi, hogy a vallási szerep 
mennyire hatja át a többi szerepet, másfelől arra is rákérdez, hogy az egyén önmagát és 
másokat egy tömegvallás tagjainak vagy - Max Weber kifejezésével élve - vallási virtu
óznak tekinti-e. (Az utóbbi ponton én inkább a vallási elit kifejezést használnám.) így 
meg tudja különböztetni a tömegvallásossággal jellemezhető egyházias és denomi-
nációs vallásosságot: az előbbit a más szerepeket átható, az utóbbit a vallási és világi 
szerep elkülönítésén alapuló vallásosság jellemzi. A vallási elitnek ugyancsak kétféle 
- szektás és kultikus - változatát különbözteti meg Török: az előbbi - akár szélsőséges 
túlzások formájában - a vallási szerep uralmát jelenti a többi szerep fölött, míg az 
utóbbi ugyan magasabb szintű szellemi törekvést képvisel, de általában tudomásul 
veszi a vallási és a világi szerepek elválását. Török szerint az egyháznak vagy deno-
minációnak tartott vallási szervezetekben mind a négy alapmagatartás megtalálható: 
ezt az észrevételt hasznos, a továbbiakban is kamatoztatható gondolatnak tartom. 1 5 

Ilyen értelemben ugyanis a szektás magatartás korántsem valamiféle deviáns magatar
tást jelöl (bár előfordulhatnak ilyen szélsőséges változatai is), hanem a szerzetesren
dek és a lelkiségi mozgalmak tagjainak vallásosságára utal. Mindebből egyenesen 
következik, hogy csupán e most tárgyalt szempont alapján is többféleképpen azonosul-



hatnak a hívek felekezetükkel. Sőt e megállapítás egyetlen hívő életében is igazolható, 
hiszen az egyházias vallásosság átalakulhat szektásba (amikor valaki csatlakozik az 
egyházon belüli elit mozgalomhoz), de kultikus vallásosságba is válthat (amikor valaki 
saját felekezetének alkalmai mellett más közösség alkalmait is látogatni kezdi). 

Kik azonosulnak felekezetükkel, 
és kikkel szemben azonosulnak vele? 

Arra a kérdésre is választ kell adnunk, hogy mely társadalmi csoportok vagy egyének 
őrzik jobban a vallási identitást: az elzárt, archaikus közösségek vagy a „normális 
többség"; a politikai-vallási szempontból elnyomott kisebbség vagy a győztes, uralko
dó többség; az iskolázatlanabb és idősebb vagy a vallási szempontból is iskolázottabb 
és tudatosabb rétegek; a monopol- vagy hegemónhelyzetben lévő vagy a vallási, feleke
zeti szempontból is versenyre kényszerült közösségek hívei; a vallási elit vagy a vallási 
periféria. Megtapasztalhattam, hogy valamelyest más reformátusok élnek a „kálvinista 
Rómában", mint a pápista környezetű Pápán. Egészen másként értettek szót a körük
ben megforduló vallásszociológussal a debreceni és a budapesti református lelkész
hallgatók: az előbbiek a Bibliával vetették össze a vallásszociológus megállapításait, 
míg az utóbbiak a társadalomtudományok nyelvén diskuráltak vele. 

A vallási és felekezeti identitásnak fontos, olykor döntően meghatározó eleme, hogy 
kikkel szemben vagyunk azok (vagyis reformátusok, katolikusok, evangélikusok, or
todoxok, unitáriusok, zsidók), akik vagyunk. M i , keresztények olykor a zsidókkal, a 
muszlimokkal, a pogányokkal, az ateistákkal, a kommunistákkal, az eretnekekkel 
szemben éljük át önazonosságunkat. Hasonló jelenség azonban a katolikus-protes
táns szembenállásban is megfigyelhető. Másrészt a nemzeti, nemzetiségi ellentét 
tovább színezi a képet: mi, erdélyi katolikusok, reformátusok, unitáriusok nemritkán 
a román ortodoxokkal szemben vagyunk, akik vagyunk - ez persze fordítva is érvé
nyes. Sorolhatnám továbbá az angol protestánsok és az ír katolikusok, az ortodox 
szerbek és a horvát katolikusok vagy az ortodox szerbek és a muszlim albánok példáját. 
A Magyar Brahmana Misszió és a Magyar Vaisnavák krisnásai ugyanazt a hitet vallják, 
mint a hazánkban nagy többségben lévő, az ISKCON-hoz (a Krisna-tudatúak Nemzet
közi Szervezete), a „globalizált" világszervezethez tartozó hívek; ám kulturális és élet
módbeli sajátságaikat - így a hazai kultúrához való szorosabb kötődésüket - a „ma
gyar" jelzővel érzékeltetik, mellékesen arra is utalva, hogy ők nem kozmopoliták.16 

Úgy tapasztalom, hogy még az ökumenikus gondolkodásra hajló hívek identitásának 
is szerves része marad a „szemben az övékével a mi vallásunk..." mentalitás. Eltelik 
(kipipálódik) az ökumenikus imahét, és a következő vasárnap máris ezt hallhatom az 
egyik katolikus templomban: „Azért mégiscsak a mi vallásunk a legszebb: a maga szép 
templomaival, szép szertartásaival és Mária-tiszteletével." A „legszebb" jelentése ez 
esetben „legjobb", „legigazibb". Ma már általában testvéregyházakról beszélünk, a 
zsidókat pedig idősebb testvéreinknek nevezzük, együtt vesszük fel a harcot az „egy
házellenes" kormányzatokkal egyházaink anyagi érdekeinek érvényesítéséért, ám az 



érintett vallásokat és felekezeteket - a pragmatikus ügyekben harcostársakat - híveik 
jelentős része korántsem tekinti egyenlőknek, igazi édestestvéreknek: ugyanis a kü
lönbségtétel nélkül nem működne „rendesen" vallási, felekezeti identitásuk. A refor
mátus és evangélikus egyház minden időben katolikusnak tartotta magát, ugyanúgy, 
mint a rómaiak és a keletiek. Manapság már a teológiailag kevéssé képzett protestáns 
hívek is egyre gyakrabban hangoztatják - a rómaiakkal „párbeszélve" - , hogy ők is 
katolikusok (vagyis egyetemesek), egy részük azonban világosan érzékelteti: náluk 
nem afféle pápista, babonás és máriás, hanem „a szó eredeti értelmében vett" katoli
kusságról van szó. 

Hitelvi vagy kulturális identitás? 

A vallási, felekezeti identitásról szólva tudatosítanunk kell, hogy miről is beszélünk 
pontosan: hitelvekkel, érzésvilággal, habitussal (akár tomista erkölcsfilozófiai, akár 
bourdieu-i szociológiai értelemben1 7 használva a kifejezést), kultúrával, értékrenddel, 
szokásokkal leírható életmódról, vagy egymással azonosságot, vagy legalábbis szolida
ritást vállalók közösségéről? Ha pedig - például szociológusként, kultúrantropo-
lógusként - nem akarjuk az egyes összetevőket egymás alá-fölé helyezni, nemcsak 
lehetőségünk, hanem kötelességünk is megvizsgálni, hogy az általunk kutatott vallási 
csoport vagy személy attitűd- és identitásrendszerében mely dimenziók találhatók 
meg, s közülük melyik az uralkodó - ha ugyan van ilyen. Természetesen legalább ilyen 
fontos kérdés az is, hogyan kapcsolódnak egymáshoz identitásunk egyes dimenziói, 
mely attitűdjeink és nézeteink vonzzák, melyek taszítják egymást. Egyesek azt állítják 
(saját példájuk, szűkebb körű ismereteik és előítéleteik alapján), hogy a kereszténység 
csak konzervatív-kereszténydemokrata politikai irányultsággal járhat együtt, mások 
viszont azt vallják, hogy az egyaránt keresztény gyökerű konzervativizmus, szociálde
mokrácia és liberalizmus egyaránt ötvöződhet a keresztény irányultsággal. Tapasztal
hatjuk, hogy a vallási fundamentalizmus - amelyet nem normatív, hanem leíró foga
lomként használok, és semmiképpen sem szánom negatív minősítésnek - nemcsak a 
liberalizmust, hanem a demokratizmust sem szívleli, sőt még a művészi alkotásokat 
is erősen cenzúrázza. A legtöbb esetben azonban sokkal árnyaltabb és szövevényesebb 
képet alkotnak attitűd- és identitásrendszereink. Például azok a Jehova-tanúk, akik a 
biológiai evolúció tagadásával és a bibliai hermeneutika mellőzésével kiiktatni lászanak 
világképükből a tudományt, a vér nélküli sebészet vallási alapon történő anyagi és 
erkölcsi támogatásával nagyban előrelendítették a gyógyászatot. A Krisna-hívők hű
ségesen ragaszkodnak antievolucionista világképükhöz, de komolyan törekednek a 
védikus és a mai európai világlátás párbeszédére.18 Az pedig világtörténelmi léptékben 
sem közömbös, hogy a gyakran fundamentalistaként aposztrofált iráni iszlám forrada
lom a demokratizmus bizonyos elemeit is kiépítette országában.19 

Négy vallás (keresztény, vaisnava, buddhista, Jehova-tanú) és kilenc felekezet (ka
tolikus, református, evangélikus, baptista, adventista, pünkösdi, metodista, ISKCON-
tag és Magyar Brahmana Misszió-tag krisnások) hívei körében végeztem kutatást.2 0 



A megkérdezettek a 20 és 35 év közötti, diplomás vagy felsőfokú tanulmányokat foly
tató rétegből kerültek ki , míg az egyes vallási csoportokat legalább 25, legföljebb 80 fő 
képviselte. Arra is ügyeltem, hogy egy-egy csoporton belül a megkérdezettek között 
fele-fele arányban legyenek a nők és a férfiak, a vidékiek és a fővárosiak, valamint a hu
mán és a „reál" irányultságúak; és mint ilyenkor szokásos és szükséges, hasonló élet
korú és iskolázottságú, Istenben nem hívő kontrollcsoportot is szerepeltettem. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy a kereszténység fundamentalistább irányza
taihoz tartozó felekezetek (adventisták, pünkösdiek) híveinek vallásossága erősen 
kognitív, megismerő, racionális jellegű. Ebből a szempontból őket is meghaladják a Je-
hova-tanúk. A katolikusok és az evangélikusok hitéletében a vallási attitűd értelmi és 
érzelmi összetevői viszonylag harmonikusan kiegészítik egymást. Esetükben nagyjá
ból azonos súllyal jelenik meg egyfelől a hit, a vallási ismeret és az erkölcsi szabály, 
másfelől az érzés, az élmény, a közösség, a rítus. A reformátusok körében már kevésbé 
valósul meg ez a harmónia, a kognitív elem némileg erősebb. A vallás általam vizsgált 
nyolc dimenzióját (hit, ismeret, érzés, élmény, szertartás, közösség, erkölcsi elvek, 
meditáció) tekintve a három úgynevezett „történelmi" (katolikus, református, evan
gélikus) egyház hívei mutattak legnagyobb hasonlóságot. Két dimenzió - a hit és a 
vallási ismeret - fontosságának megítélésében a tizenegy csoport között alig volt kü
lönbség. Az identitás számára kulcsfontosságú összetevőt, a vallási közösséget a há
rom nagy egyház hívei valamivel kevésbé tartották fontosnak, mint a többi megkérde
zett. A szertartás és a meditáció a két krisnás csoport számára volt a legfontosabb, míg 
a pünkösdieknek és a Jehova-tanúknak szinte semmit sem jelent. (Megjegyzem, hogy 
ez a két összetevő a katolikusok számára valamivel fontosabb volt, mint a reformátusok 
és az evangélikusok számára.) Az erkölcsi elvek fontosságát leginkább a Jehova-tanúk 
és a „hagyományos" (ISKCON-tag) krisnások hangoztatták. Az adventisták, a meto
disták és a baptisták ebben a tekintetben is, de azt mondhatom, hogy általában is a 
három nagy egyház hívei, valamint a két fundamentalista jellegű csoport (a pünkös
diek és a Jehova-tanúk) között helyezkedtek el. 

A hitbeli dimenzió legfontosabb elemét, az istenképet tekintve meglepő mértékű 
hasonlóságot tapasztalhattam mind az istenkép, mind az istenkapcsolat személyessé
ge és bensősége tekintetében. (Igaz, csupán a társadalom fiatal és felsőfokú képzett
ségű tagjait kérdeztem.) A reformátusok kivételével valamennyi csoport inkább köze
linek (barátnak, biztatónak, vigasztalónak, szerető társnak, anyának, személyesnek, 
bennünk-velünk lévőnek) érzi Istent, mint távolinak (királynak, parancsolónak, ha
talmasnak, ítélőnek, mesternek, páter familiasnak, rajtunk kívül álló, sőt talán sze
mélytelen erőnek). Mindamellett jellemzőek az árnyalatbeli eltérések. A pünkösdiek 
és a Jehova-tanúk egyfelől a többieknél valamivel bensőségesebb, személyesebb isten
kapcsolatban élnek, másfelől jóval kevésbé érzik Istent anyának, mint a többiek. (Isten 
anyasága i t t nem a feminista teológiát visszhangozza, hanem olyan kifejezés, amely 
Isten gyöngéd, hosszútűrő szeretetének megéléséből fakad. Egyébként figyelemre 
méltó, hogy Isten leginkább a „hagyományos" krisnások számára asszociálja az anyát.) 

Mind a vallásosság, mind a vallási identitás fontos jellemzője, hogy mit, miket tart 
az ember szentnek. Kérdésem iratra, képre, cselekményre, épületre, ruhára, ünnepre 
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és zarándoklatra irányult. A válaszadásban a legszembetűnőbb sajátságot a krisnások 
mutatták: számukra a felsorolt dolgok mindig szentebbek voltak, mint a többieknek, 
ami arra utal, hogy az ő világuk kevésbé vált szét szent és profán szférára, s vallási iden
titásuk a profán világgal szembeni vallásos identitás. A vizsgálati eredmény azokra a 
krisnásokra is érvényes - a minta felét ők tették ki - , akik nem a Krisna-völgyi „szent 
faluban", hanem a „világi világban" élnek. Hozzájuk képest a katolikusok már jócskán 
lemaradnak, a sor végén pedig a Jehova-tanúk találhatók. Bár valamennyi csoport a 
szent írásokat tekinti legfontosabbnak, a három nagy egyház hívei valamivel azért ke
vésbé hangsúlyozzák ezt a fontosságot. A szent látványosságok és cselekmények pedig 
- mintegy A. Greeley21 tézisét igazolva, aki az amerikai katolikusok és protestánsok 
habitusát és ízlését hasonlította össze - a krisnások után a katolikusok körében mu
tatkoztak kiemelkedő fontosságúnak. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a nagyon ösz-
szetett kérdés az empirikus kutatás számára csak felületi szinten ragadható meg, 
hiszen a „szent" jelentése nemcsak vallásonként, felekezetenként más, hanem a val
lásosság típusa szerint is különbözik. Ráadásul számolni kell a szó szekuláris hasz
nálatával is. Igaza van írásom szerkesztőjének, amikor arra figyelmeztet, hogy „az ige 
szent, de fizikai megjelenése - egy kinyomtatott könyv - nem az, noha a kegyelet -
tartalmára tekintettel - megilleti". Hozzáteszem: egészen másképpen szent egy 
„szent" szobor a katolikusnak, mint egy „szent" ikon az ortodox kereszténynek, vagy 
mint egy murti (istenszobor) a Krisna-hívő számára - hiszen nagy különbség, hogy 
metaforikusán vagy ténylegesen, általuk vagy bennük jelenik meg a hívek számára a 
numinózum. 

A vallási identitás fontos jellemzője az is, hogy valaki a világgal szemben, vagy an
nak részeként vallásos. Egyesek harciasan szemben állnak a rossz - gonosz, bűnös, 
kaotikus, erkölcstelen - világgal: ilyenek a közeli végítéletet hirdető szekták és a be
lőlük újonnan sarjadt egyházak. Mások a társadalomból való kivonulást választják, 
térben is elkülönülő zárt közösségeket alkotva. Ellenben sokkal többen vannak, akik 
a vallásos értékrendet, erkölcsöt, életfilozófiát, habitust ebben a világban - ráadásul e 
világnak nem kontrájaként, hanem kontrasztjaként22 - képviselik. Erre a „keresztény 
kontratársadalom"-ra az alkotó („bajelhárító") etika, az utópiahorizont és az adott 
körülmények közötti jobb felfedezése jellemző; maga a „kontratársadalom" általában 
a kisközösségek és az intézményes egyház szerves egységében működik. 

Említésre méltó, hogy a világhoz való viszonyulás terén elég jelentős különbségeket 
rögzíthettem mind a katolikusok és a protestánsok, mind a tradicionális és a funda
mentalista keresztények, mind a hagyományőrző és a modernizáltabb irányt képviselő 
krisnások között.2 3 A pünkösdi irányultságú keresztények és a Jehova-tanúk többsége 
kifejezetten borúlátó a világot és az embert illetően. További kutatás tárgyát képezi, 
hogy a katolikusok, a buddhisták és a modern irányultságú krisnások egyértelmű op
timizmusa felhőtlen vagy felelőtlen derűlátás-e; másrészt az is fontos kérdés, hogy 
pünkösdiek és a Jehova-tanúk borúlátása mennyiben jelenti az értékek tagadását, és 
mennyiben tekinthető mélyen átélt, megszenvedett és felelősséggel teli világlátásnak. 

A vallási identitás egy sajátos életvitellel és értékrenddel való azonosulást is jelent. 
Kutatásom során a különböző értékdimenziók közül az „életélvezet" értékeinek (anya-



gi javak, boldogság, egészség, változatos élet, kellemes élet, siker, hatalom, jó kedély) 
megítélésében mutatkoztak a legnagyobb különbségek: leginkább a hagyományos 
Krisna-hívők tértek el a többiektől aszketizmusukkal és tradicionalizmusukkal, leg
közelebb hozzájuk a pünkösdi keresztények és a Jehova-tanúk álltak. Az „univerzali
tás" értékeit (béke, bölcsesség, belső harmónia, egyenlőség, szépség, szellemi élet, 
széles látókör, igazságosság, természetszeretet) legnagyobb arányban a katolikusok 
igenelték: ilyen értelemben ők mutatkoztak leginkább „egyetemes"-nek. Azonban i t t 
is hangsúlyozni kell, hogy a kérdés talán túlságosan is összetett egy empirikus kuta
tás számára, hiszen amíg a fundamentalista jellegű kisközösségek eleve kritikusabbak 
a világi értékekkel szemben, addig a többiek esetében a helyes válasz alapos önismere
tet és őszinteséget is feltételez. Mindennek ellenére bizonyos irányulás azért kiolvas
ható, amelyet más kutatási eredmények és tapasztalatok még megerősíthetnek. 

A vallási hagyomány fontosságára vonatkozó válaszokból kitűnt, hogy a buddhisták 
kötődnek legkevésbé a tradíciókhoz. Az eredmény nem volt meglepő, mert a hazai 
buddhizmus - irányzataitól függetlenül - már erősen nyugati buddhizmus, a gyakorlat 
vallása; vagy ahogy Farkas Attila Márton24 megfogalmazza: inkább életfilozófia és élet
forma, még inkább mentálhigiénés-spirituális „gyakorlat", mint hagyományos érte
lemben vett vallás. (A megkérdezett buddhisták nagy többsége a Tan Kapuja, a Ma
gyarországi Karma-Kagyüpa Közösség és a Gyémánt Út Közösség tagjai közül került 
k i . A kis számokra és az említett közös jellemzőre tekintettel az ő esetükben mellőz
tem a felekezeti tagolást.) 

A társadalmi felelősség, a toleranciáért való kiállás terén a legnagyobb elzárkózást, 
passzivitást, családközpontúságot a Jehova-tanúk mutatták, velük szemben a katoli
kusok, az evangélikusok és az adventisták látszottak leginkább tettrekésznek. Általá
ban a reformátusokat és a baptistákat is a tettrekészség jellemezte, de az előbbiek a 
homoszexualitással, az utóbbiak pedig a szektákkal szemben kisebb toleranciát mu
tattak. Igaz, e szigorúbb viszonyulás nem föltétlenül áll szemben a felelősségvállalás
sal, hiszen a szerelmi vagy vallási gyakorlat elvetése nem azonos a személy elvetésével. 

A szerelem és a nemiség megítélésében érthetően a Krisna-hívők térnek el legjob
ban a többiektől, hiszen a gyermeknemzésre irányuló aktusokon kívül ők a házas
ságon belül is önmegtartóztatásban élnek. 2 5 A legvilágiasabb felfogást a buddhisták 
képviselték, akiket a katolikusok és az evangélikusok követtek. A baptisták nemiség
gel, szerelemmel kapcsolatos felfogása általában jóval visszafogottabb és hagyomány
tisztelőbb, mint a három nagy egyház híveié, de a házasság keretében megélt nemiség
ről szólván már alig érződik náluk eltérés. A vallásszociológusnak feltűnik, hogy a nemi 
élet fontosságának megítélésében a katolikusok, reformátusok, de különösen a bap
tisták két nemzedéke között milyen nagy a különbség. Ezzel szemben a Jehova-tanúk 
esetében a fiatalok ma is a szülők álláspontját képviselik, legalábbis a magasabb vég
zettségűek körében. 

A szabadidős tevékenység a krisnások életében játszik a legkisebb szerepet, annak 
megfelelően, hogy ők töltenek el a legtöbb időt vallási tevékenységgel. De azt is lát
nunk kell, hogy több, önmagában nem kifejezetten vallási tevékenység tartalmi szem
pontból lehet vallásos, így az olvasás, a zenehallgatás, a zenélés. Ráadásul azok is 



sokan vannak - elsősorban a Jehova-tanúk, pünkösdiek, adventisták és baptisták kö
zött -, akik a videón is vallási műsorokat néznek. Jellemző, hogy a megkérdezett cso
portok az internethasználat terén alig különböztek egymástól. (Ötven éven felüliek kö
rében ilyen eredmény ritkán jellemző.) A színház-, képtár-, múzeum- és műemlék
látogatásban - Greeley tézisét igazolva - a katolikusok állnak az élen, ráadásul még a 
felvonulás, a díszszemle, a víziparádé, a tűzijáték és a sportünnepély kedvelésében is 
ők vezetnek. Ez utóbb felsoroltakat a baptisták, pünkösdiek, adventisták, Jehova-ta
núk és krisnások erősen elutasítják. Figyelemre méltó adalék, hogy a tévé- és videó-
nézési arány valamennyi kérdezett csoportban alacsonyabb volt, mint a hasonló saját-
ságú, de nem vallásos réteg megfelelő mutatója. A vallásos csoportokon belül a három 
nagy egyház fiataljai - élükön az evangélikusokkal - tévéztek-videóztak legtöbbet, a k i 
sebb közösségek hívei nagyobb tartózkodást mutattak. A válaszok alapján leginkább 
a két krisnás közösség zárta ki életéből a tévét és a videót. Testedzéssel a Magyar Brah-
mana Misszió krisnásai, a buddhisták és a katolikusok töltenek a legtöbb időt. A mű
vészi tevékenység valamennyi csoportban gyakorinak mondható. A krisnások esetében 
azonban tisztán szakrális művészetről van szó, különös tekintettel a szent táncra. 

Az adventisták, a Jehova-tanúk és a baptisták esetében a művészi tevékenység rész
ben - de jelentős részben - áll a vallás szolgálatában. 

Nyíri Tamás a humort a túlparti fények,26 a túlvilági boldogság egyik előlegének, 
Peter Berger pedig „kicsi transzcendenciának" tartja. 2 7 Az ide vonatkozó kérdés - M i 
lyen szerepet játszik életében a humor? - megválaszolásából kitűnt, hogy a három 
nagy egyház hívei és a buddhisták igényelték leginkább a tréfálkozást, a viccet. A sor 
túlsó végén a Jehova-tanúk, a pünkösdiek és a „hagyományőrző" krisnások foglaltak 
helyet. Némileg változott a kép, amikor a kérdés arra irányult, hogy lehet-e a vallási 
tanítás és közösség a humoros műfajok tárgya. Az evangélikusok igenje valamivel erő-
sebb volt, mint a katolikusoké, ami talán azzal is magyarázható, hogy a lelki tükrök
ben még fel-felbukkan az elég nagy bűnnek számító „szent dolgokkal tréfát űztem". A 
reformátusok ebben a témában még tartózkodóbbak voltak: az adventistákkal és a 
baptistákkal együtt középtájon foglaltak helyet. Ellenben a határozott igenlők közé ke
rültek a buddhisták és a Magyar Brahmana Misszió krisnásai, míg a legnagyobb ide
genkedést a pünkösdiek, a Jehova-tanúk és a „hagyományőrző" krisnások mutatták. 

A kultúra iránti nyitottságot a tömegkultúra és a magaskultúra körébe tartozó mű
sorok és művek minősíttetésével vizsgáltam. Ez esetben a nyitottság valamennyi műfaj 
és mű iránti nyitottságot jelent - közéjük értve természetesen a művészi és erkölcsi 
szempontból értéktelen műfajokat és műveket is - , így a kutatás során a mindenféle 
„világi" kultúrával szembeni elzárkózás mellett meg lehetett különböztetni a „partta
lan" és a válogató, kritikus nyitottságot is. Teljes elzárkózás (vagy legalábbis a világi 
kultúrával kapcsolatos erőteljesen kritikus attitűd) jellemzi a Jehova-tanúkat és az 
ISKCON-tag krisnásokat. Jellemző, hogy a hinduizmus aszketikus irányzataihoz kö
tődő ISKCON-tag krisnások a Káma-szútrát is elutasítják, amelyet a Magyar Brahmana 
Misszió tagjai - világiasabb és individualizáltabb életmódjuknak megfelelően - elfo
gadnak. A tömegkultúrával szembeni nyitottság leginkább a buddhistákra jellemző, 
akik csupán a valóságshow-kkal szemben szemben éreztettek bizonyos fenntartásokat. 



A válogató, kritikus nyitottság leginkább az adventistákat jellemezte, akik elsősorban 
a tömegszórakoztató műsorok alacsony színvonalát kifogásolták. Tanulságos volt, 
hogy olyan római katolikusok, akik Scorsese sokat vitatott filmjére igent mondtak, az 
evangélikusoktól és reformátusoktól eltérve komolyan bírálták Fellini Rómáját. (Ma
gyarázatul elég a klérus filmbéli divatbemutatójára utalni.) 

A vallási csoportok habitusuk alapján három nagyobb tömböt alkotnak. Eléggé 
homogén blokkot képeznek a baptisták, a metodisták, az adventisták, a pünkösdiek és 
a Jehova-tanúk. Közös jellemzőjük az erősen kognitív vallásosság, míg a szórakozás, 
a színház és az irodalom csekély szerepet játszik az életükben. A tömbön belül a Jeho
va-tanúk és a pünkösdiek vannak egymáshoz legközelebb, míg az adventisták idekö-
tődése némileg már lazább. 

A második tömböt a modernizáltabb keleti vallások hívei (a buddhisták és a Magyar 
Brahmana Misszió követői) alkotják. Hangsúlyozzák az istenkép női dimenzióját, a 
meditáció és a szent látványosságok fontosságát. Világszemléletük derűs, a kultúrával 
szemben nyitottak, a nők vallási szerepét és a művészeteket nagyra tartják. Ezzel 
szemben a „hagyományos" krisnások esetében érdekes kettősség figyelhető meg: a 
vallási ismeret és az erkölcs középpontba helyezése, valamint az „önállóság"-értékek, 
a nemiség és a humor negatív megítélése által a Jehova-tanúkra emlékeztetnek, míg az 
istenkép női dimenziójának hangsúlyozása, a szent látványosságok és a meditáció 
fontossága a buddhisták, de főként a Magyar Brahmana Misszió sajátságaival egyezik. 
A szertartások fontossága révén a katolikusokkal is fennáll bizonyos párhuzam. 

A harmadik tömböt a három nagy keresztény egyház követői alkották, erős hason
lóságot mutatva például a nemiség és a humor megítélésében. Talán meglepő, hogy a 
katolikusok és az evangélikusok közelebb álltak egymáshoz, mint a két protestáns 
csoport: nemcsak a nemiséget és a humort ítélték meg hasonlóan, hanem a derűs vi 
lágszemlélet és a kultúra iránti nyitottság is összefűzte őket. Elmondható, hogy az 
evangélikusok és a katolikusok egy lazább tömböt képeztek a két modernizáltabb keleti 
vallás híveivel, főként a derűs világlátásban és a nemiség megítélésében mutatva ha
sonlóságot. 

A vizsgált vallási csoportok közül a buddhisták, az evangélikusok és a katolikusok 
több ponton is közel álltak a magasan iskolázott, nem vallásos fiatalokhoz: elsősorban 
a szórakozás és a humor fontosságának elismerése, valamint a nemi megkülönbözte
tés elleni fellépés vállalása képezett közös pontot. 

Vallási szubkultúrák 

Hazánkban elsősorban a római katolikus egyházra jellemző a különböző lelkiségi moz
galmak - mint egyházon belüli szubkultúrák - erőteljes jelenléte. Fennáll a valószínű
sége annak, hogy az identitástudat szempontjából is egy-egy lelkiségi mozgalom kerül 
előtérbe, s a Bokor-mozgalomhoz tartozók legalább annyira tartják - és nevezik is -
magukat bulányistának, Bokor-tagnak, mint katolikusnak; ugyanígy a Regnum Ma-
rianumhoz tartozók regnumiként, a Fokolare-mozgalom követői fokolarésként, a 



katolikus karizmatikus mozgalom tagjai pedig karizmatikusként határozhatják meg 
önmagukat. Megtörténhet, hogy a karizmatikus mozgalmon belüli egyik vagy másik 
csoport (Nyolc Boldogság, Hét láng, Új Jeruzsálem, Elet kenyere, Emmanuel) képezi 
az identitástudat legfontosabb elemét. Pedig a lelkiségi mozgalmak nem a hitelvek, 
hanem a vallásosság megélésének, gyakorlatának stílusában, nagyon gyakran a kis
közösségi (élet) formában különböznek a hívek „hagyományos" vallásosságától.28 E 
szempontból akár a szerzetesrendekkel is összevethetjük őket. Azonban tovább bo
nyolítja a helyzetet, hogy ma már a hagyományos szerzetesek is mind gyakrabban be
kapcsolódnak egy-egy lelkiségi mozgalomba, ami bizony esetükben is vagy többes, 
vagy legalábbis többrétegű, többdimenziós identitást jelent. Egyházjogi szempontból 
ugyan világosan megkülönböztethető egy szerzetesrend és egy lelkiségi mozgalom, de 
a valóság „zöld mezején" számos átmeneti képződmény található. Némely lelkiségi 
mozgalom tagjai különböző fogadalmakat tesznek, mások kolostorszerű közösségek
ben élnek együtt. Nyugaton jó néhány egyházközség élén világiakból és papokból álló, 
együtt élő kiscsoportok találhatók. A hazánkban is működő Nyolc Boldogság közös
ségben szerzetesek, világi papok és családos hívek élnek együtt, s mivel egyik fontos 
küldetésük a zsidó-keresztény kiengesztelődés, sajátos (zsidó elemekkel gazdagított) 
paraliturgiájuk (és vallási szubkultúrájuk) van. 

Bár az ökumenikus kisközösségek száma nem nagy, de a több ezer katolikus kiskö
zösségből több száznak protestáns tagja is van: e reformátusok és evangélikusok álta
lában ragaszkodnak egyházukhoz, vasár- és ünnepnapon „hazajárnak" istentiszteletre, 
a kazuálékat - keresztelés, temetés, esküvő - szintén ott veszik igénybe, de idejük 
jelentős részét egy ökumenikusán nyitott katolikus kisközösségben töltik, ahol együtt 
imádkoznak, elmélkednek, s közösen mélyítik el hitüket. Ezek az emberek a „vallási 
elit" részét képezik, s gyakran olyan vallási identitás alakul k i bennük, amelyben a 
csoporttudat meghatározóbb, mint az „átfogó" felekezeti azonosság tudata. Másrészt 
azonban elképzelhető, hogy a különböző felekezeten belüli vagy felekezeti határt átlé
pő mozgalmak - vagy akár más vallások - megismerése, megélése elvezethet egy egyé
ni arculatú, de megerősödő felekezeti tudat kialakulásához a „mások tükrében jobban 
megismerhetem magam" jegyében. Ez a megismerési folyamat sajátos szocializációs 
folyamatnak tekinthető, s akár intézményesíthető volna egy olyan hitoktatás kereté
ben, amelynek szerves részét képezi más vallások és felekezetek alapos bemutatása. Az 
Univerzális és Diadalmas Egyház nevű szinkretista új vallási mozgalom - amely önmagát 
Jézus és Buddha igaz egyházának, Istent az élet és a létezés forrásának, Szűz Máriát 
pedig isteni anyának tekinti - csak azokat veszi fel tagjai közé, akik előbb megismer
kednek a legfontosabb „hagyományos" vallásokkal, sőt hitoktatásában erre maga is le
hetőséget ad. 2 9 

A különböző kultúrák, nemzetek és vallások tagjainak identitását veszélyeztetheti 
mind a globalizáció (amely mindent egyesít), mind pedig a sok-sok szubkultúrában 
megjelenő és kínálkozó lokalizáció (amely szakadásokat és szektásodást eredményez
het). P. Berger a globalizáció négy jellemzőjét sorolja fel: a neoliberális üzleti világ, a 
köznapi életet uraló tömegfogyasztás, a magaskultúrára jellemző politikai korrektség 
és az evangelikál neoprotestantizmus. Úgy véli, hogy e neoprotestantizmus - tipikus 



formájában pünkösdizmus - jóval gyorsabban terjed, mint a másik három alkotó
elem. 3 0 A keresztény világban valóban globalizáló, a helyi és felekezeti sajátosságokat 
átíró szerepe is van a pünkösdizmusnak. E hit - vagy irányzat - nemcsak önálló fele
kezetként jelenik meg, hanem karizmatikus mozgalomként a nagyobb egyházakban is 
megtalálható, s belülről fejti ki hatását. Bizonyos közösségekben - például a katolikus 
egyházban is - a hitbeli megújulás egyik fontos és hatásos áramlataként működik, 
másutt azonban a fundamentalizmust erősíti. Mivel az egyes egyházakon belüli pün
kösdi és karizmatikus irányzatok kétségkívül közelebb hozzák egymáshoz a különböző 
felekezetek híveit - ilyen szempontból eredményesebben működnek, mint megannyi 
ökumenikus törekvés -, nem kerülhető meg az a kérdés sem, hogy a sokak által jogo
san óhajtott ökumené valóban szemben áll-e a felekezeti identitással. A „hivatalos", 
„felülről vezérelt" és az „alulról jövő", „népi" ökumené egymástól viszonylag önálló 
életet él, bár nyilvánvalóan hat is egymásra. Egy-egy ökumenikus kisközösségben 
egészen természetes az interkommunió, míg a „hivatalos" felekezetközi alkalmakon 
eléggé behatároltak a szerepek, lehetőségek. A lelkiségi és az egyházjogi háttérre te
kintve aligha meglepő, hogy - hazánk nagy felekezeteit figyelembe véve - a kétféle 
ökumené különbségeit a katolikusok körében lehet a legélesebben érzékelni. 

Onnan nézve 

Az általam megkérdezett hívek körében - teológiai képzetségük színvonalától függet
lenül - eléggé elterjedt vélemény volt, hogy „onnan", vagyis Isten magasságából nézve 
szőrszálhasogatásnak látszanak az egyes keresztény felekezetek közötti teológiai kü
lönbségek. Sokan úgy vélték, hogy ugyanabba a célba tartó, de különböző utakról vagy 
egyetlen nyelv sajátos nyelvjárásairól van szó. Sokan hajlamosak voltak arra, hogy a 
különbségeket ne hitelvi, hanem kulturális gyökerekre vezessék vissza. Akár hitelvi, 
akár kulturális különbségről van szó, mindenképpen föltehető a kérdés: a hitbeli egy
ség erősödése föltétlenül a felekezeti identitás gyöngülésével jár? Másrészt ugyanilyen 
joggal az a kérdés is föltehető, hogy az identitás védelme nem csupán az el- és bezár
kózás álcázott megfogalmazása-e. A rendszerváltás után megnövekedő szabadság- és 
mozgástérben egyértelműen lefékeződött a hetvenes-nyolcvanas években biztatóan 
meglóduló ökumenikus folyamat. „Előbb erősödjön meg a mi (katolikus, református, 
evangélikus) identitásunk, utána majd lehet óvatosan közeledni", hallhatjuk eléggé 
gyakran. Azonban a különböző embertudományok és a művészetek azt bizonyítják, 
hogy egy más hit vagy más kultúra jobb megismerése nagymértékben segítheti önma
gam jobb megértését, helyesebb értékelését. Igen meggyőzőek a vallásközi párbeszéd 
azon keresztény képviselőinek (B. Griffith, T. Merton, A. De Mello) a példái, akik az is
merkedésen túlmenően is hosszú időt töltöttek a hindu és buddhista kolostorok által 
képviselt másik kultúrában, amelynek képviselőivel azután megpróbáltak - méghozzá 
ígéretesen - szót érteni. Mindeközben nem gyöngült, ám kétségkívül átalakult saját 
identitásuk: nyitottabbá vált, mentesült bizonyos kulturális korlátoktól. E mentesü
lés azonban nem érintette magát az eredeti kultúrát - amely identitásuk „anyagát" 



képezte - , hiszen a kulturális és a hitbeli önazonosság jócskán átfedi egymást. A vál
tozás lényege talán az, hogy a tapasztalat, az empatikus készség megszerzése után már 
nem annyira korlátokról, mint markáns szellemi körvonalakról, (maga) tartásról kell 
beszélni. 

Nem kell azonban ilyen messzire mennünk: amikor olyan bázisközösségeket kutat
tam, amelyek nem csak katolikusokból álltak, magam is rádöbbentem, hogy a növekvő 
hitbeli egységben még erősödhet is az egyes felekezetek szellemi-kulturális sajátsága. 
A legkisebb közös többszörös megnövekedésével nem feltétlenül veszíti el eredeti 
színeit, sajátosságait az egység útján előbbre jutó felekezet. Ezért válhat a középkori 
ferencesek Krisztus-misztikája időről időre evangélikusok és katolikusok közös kin
csévé, ezért lehetett Teilhard de Chardin együtt olvasása maradandó élmény református 
és katolikus értelmiségiek számára, s ezért lehetett a gyakorlati lelkigondozás terén 
igazi felekezetközi kapoccsá Gyökössy Endre mentalitása és gondolatvilága. S bár a ke
resztény Ökumenen kívül esik, mégsem közömbös az a tény, hogy Assisi Szent Ferenc 
imája közös rítussá vált, amikor egy katolikus kisközösség krisnás szerzetesekkel ta-
l á lkozo t t . 

A növekvő közös többszörös egyfelől erősíti az egységet, másfelől - egy-egy felekezet 
közegében - sajátos, csak ott kiforrható értékeket és színeket indukálhat. Az így szü
lető másodlagos világ azonban nem írhatja felül az elsődlegest: egy katolikus általában 
a Máté-passió hatására sem válik evangélikussá, látásmódja, Krisztus-szemlélete 
azonban új - s katolikus hátterébe ágyazódva már az evangélikusok számára is új -
elemekkel, színekkel gazdagodik. így lesz a felekezeti identitás - végvár, védőpajzs, 
lövészárok helyett - új távlatot adó nézőpont, új hangsúlyokat megszólaltató nyelv. 
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