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Az új vallási mozgalmak 
és a családi kapcsolatok kérdései 

Problémacentrikus megközelítés1 

Az új vallási mozgalmakkal foglalkozó szociológusként átéltem néhány 
olyan megrázó élményt, amikor kétségbeesett édesanyák fordultak hoz
zám segítségért - olykor rendőrségi tanácsra, vagy éppen magánnyomozó 
kíséretében -, hogy egy úgymond „szektába"2 került gyermekük vissza
szerzésében segítsek. Ha nem is ennyire megrázó, de érzelmi töltöttségét 
tekintve hasonlójellegű esetekkel találkoztam a „másik oldalon" is, ami
kor egy új vallási mozgalomban lévő személy mondta a külvilágról, hogy 
az mennyire érzéketlen, mennyire „hideg". 

Teológusok, főleg gyakorló lelkipásztorok legalább ekkora, de inkább 
nagyobb valószínűséggel találkoznak olyan szülőkkel, akiknek gyermeke 
belépett egy új vallási mozgalomba.3 Ám találkozhatnak olyan fiatalokkal 
is, akik szabadulni szeretnének egy mozgalomból, de ez több okból is igen 
nehéz nekik; egyrészt a mozgalom fogja őket, másrészt félnek a „külső 
hidegtől", azaz a társadalom ridegségétől, vagy olykor éppen a szülői ház 
fagyos légkörétől. Teológiai fejtegetéseken túl vagy azok helyett mit mond
hat, tehet ilyenkor a teológus, a lelkipásztor? E tanulmány ehhez szolgál
tat néhány szociológiai megfontolást. A családokra ható társadalmi fo
lyamatokat nagyon röviden felvillantó bevezetés után rátérek arra, hogy 
hogyan definiálhatjuk magukat az új vallási mozgalmakat. Ezt a tanul
mányban használt vizsgálati keret rövid ismertetése követi, majd e keret 
segítségével rátérek az új vallási mozgalmak és a családi kapcsolatok prob
lémacentrikus elemzésére. Befejezésül a problémák megoldására ajánlott 
néhány szempont, javaslat kerül ismertetésre. A problémacentrikus meg
közelítés érdekében alkalmanként olyan dokumentált esetet használok 
majd példaként, amely egy új vallási entitásból szabadulni vágyó személy 
és a lelkigondozója közti beszélgetést ismerteti. 4 

A családokra ható társadalmi folyamatok 

Az úgynevezett hagyományos vagy nukleáris család5 szerkezetére, életére 
több társadalmi folyamat is igen jelentős hatást gyakorol. Megnőtt például 
a földrajzi mobilitás, különösen a fiatalok esetében. Megváltozott a felső-



oktatásról vallott elképzelés, megnőtt az abban részt vevők aránya. Mind a mobilitás, 
mind pedig a felsőoktatás igen jelentős következményekkel bír témánkat illetően, 
amennyiben az új vallási mozgalmak az egyetemi városokba telepítik missziós köz
pontjaikat. Óriásit fejlődött a születésszabályozás hatékonysága és hozzáférhetősége. 
Kitolódott az első házasságkötés időpontja, vagyis a házasságkötés már nem jelzi - leg
alábbis önmagában nem - a felnőtté válást. Ennek következtében megnő a hajadonok 
és nőtlenek, illetve a „szinglik"6 társadalmon belüli aránya. Az 1960-as évektől kezdve 
jelentősen emelkedett a házasságon kívül született gyermekek aránya. 1980 és 2000 
között ez a mutató hazánkban például megnégyszereződött.7 Egyidejűleg emelkedik a 
válások aránya, az első házasságok mintegy fele így végződik. Megnőtt az élettársi 
kapcsolatban élők aránya is, amely kapcsolatok Gödri (2002) kutatásai szerint insta-
bilabbak, következésképp kevesebb gyermek születik belőlük. A nők egyre nagyobb 
mérvű foglalkoztatottsága a gyermekek korábbi önállósodását, ennek következtében 
az individualizálódást eredményezheti. 

Az úgynevezett hagyományos családok tehát az új vallási mozgalmak nélkül is meg
lehetősen szétesőnek tűnnek.8 A nők egyre nagyobb mértékű foglalkoztatottságával 
növekszik a kétkeresős családok aránya, ami nemcsak a nők, hanem az ilyen családok
ban felnövő gyermekek nagyobb önállóságát is eredményezi. Ok már korán megtanul
ják, hogyan érvényesítsék az érdekeiket, ami azonban gyakran együtt jár a kötelezett
ségeikről és társadalmi felelősségükről való megfeledkezéssel. Az így kialakult nagy
mértékű individualizmus következtében lehet a serdülő- és ifjúkori útkeresés egyik 
megnyilvánulása az új vallási mozgalmakban való részvétel, vagy legalábbis ennek k i 
próbálása. 

A gyermekek korábbi, érdekérvényesítésben megnyilvánuló önállósodása azonban 
nem jár együtt a gyorsabb felnőtté válással. Gazdasági megfontolások miatt a - főleg 
a felsőoktatásban részt vevő - fiatalok tovább élnek együtt szüleikkel.9 Amint fentebb 
azt már láttuk, kitolódott a házasságkötés, illetve az első gyermek vállalásának ideje 
is. A serdülőkor elhúzódásának következtében, illetve a felnőtté válás egyértelmű je
leinek hiányában érthető, hogy kulturálisan nehéz meghatározni a gyermekkor végét 
és a felnőttkor kezdetét. Ennek fényében már jobban érthető, hogy miért olyan heves 
a társadalom, illetve a szülők reakciója az új vallási mozgalmakkal szemben. Ha egy 
család - valójában jogilag nagykorú - gyermeke ugyanis megtér egy új vallási mozga
lomhoz, a szülők azt gyakran úgy értelmezik, mintha ez a cselekedet a felnőttkori 
szerepek és felelősségek vállalására való érzelmi, akarati alkalmatlanság jele lenne. 
Más szóval, a szülők fiukat vagy lányukat továbbra is gyermekként kezelik, aki az em
lített „fogyatékosság" miatt jogilag nem tekinthető felnőttnek. A szülők legtöbbször 
azt hozzák fel érvül, hogy 1. ezzel a cselekedetével gyermekük kilépett az elfogadott 
társadalmi hálózatokból (network), illetve letért arról az útról, amelyen egzisztenciát 
teremthetett volna magának. Feltételezik továbbá azt is, hogy 2. az ilyen vallási enti
tásokban nincs biztosítva gyermekük egészséges pszichológiai fejlődése, s ez akut 
érzelmi károsodáshoz vezet. 

Mindez azonban még nem magyarázza meg azt, hogy maguk a fiatalok miért hagy
ták ott családjukat, s csatlakoztak az új vallási mozgalmakhoz. Az ilyen típusú váltást 



magyarázó modellek 1 0 - Levine identitásformáló elmélete, a funkcionalista analízis, a 
családi depriváció tézise, valamint a patológiás helyzetet előtérbe állító modell - gya
korlatilag mind azt hangsúlyozzák, hogy nem az ilyen mozgalmak az okozói a család 
szétesésének, hanem ezek már a szétesett családok következményei. Amellett, hogy a 
modellek érvényessége megkérdőjelezendő, témánk szempontjából sokkal fontosabb 
az a kérdés, hogy megtalálják-e ezekben a mozgalmakban a fiatalok a „családot", vagyis 
mindazt, amit a családtól várnánk, illetve várnának a fiatalok? 

Mielőtt azonban erre a kérdésre válaszolnánk, definiálnunk kell az új vallási moz
galmakat. 

Az új vallási mozgalmak definíciója 

Egyes szerzők eltérő időpontokat, időszakokat jelölnek meg az „újdonság" kritériu
maként vagy az úgynevezett új vallási mozgalmak megjelenésének és elterjedésének 
kezdeteként. Barrett azokat a mozgalmakat tartja újnak, amelyek egyáltalán, vagy az 
adott kulturális környezetben, a második világháború után jöttek létre.1 1 Az „istenek 
csúcsforgalma" Japánban is közvetlenül a világháború befejezése után zajlott.1 2 Backford 
(1985, 1. o.) szerint ezek a mozgalmak az 1960-70-es években gyarapodtak nagyon 
gyorsan, s Dawson (1998, 13. o.) is úgy tartja, hogy az 1960-as, illetve az 1970-es évek 
elején kerültek igazán az érdeklődés középpontjába. Bromley és Shupe (1995, 225. o.) 
pedig Meltonhoz (1999, 213. o.) hasonlóan az 1970-es évek elejére helyezi az új vallási 
mozgalmak gyors növekedését az amerikai társadalomban. 

Néha azonban előfordul, hogy egy szerző két külön időpontot is megad. Eileen Bar-
ker szerint például „egy vallási közösséget akkor tekintünk újnak, ha az jelenlegi for
májában a második világháború után vált láthatóvá, illetve kezdte el működését".13 

Csakhogy Barker ugyanebben a könyvében egy kevésbé pontos dátumot is megjelöl az 
új vallási mozgalmak kezdeteként, méghozzá az 1950-es éveket (1995, 9. o.). 

További, sajátosan magyar probléma Barker és mindazok definíciójával, akik 1945 
utáni időpontot határoznak meg az új vallási mozgalmak kezdetére, hogy a magyarok 
többsége egyes valóban új vallási mozgalmakat jobban ismer, mint néhány, hazánkban 
akár több évszázados múltra visszatekintő vallási entitást. Két országos szintű felmé
rés tanúsága szerint míg a lakosság közel negyede ismeri a szervezetileg csak 1965-ben 
megalakult, tehát nemzetközi szinten is újnak számító Krisna-tudatúakat, addig a 
megkérdezetteknek csak kevesebb mint tizede ismerte a hazánkban már 1568 óta lé
tező unitárius egyházat (Tomka, 2000). Más szóval Magyarországon néhány ennyire 
régi vallás is „újnak" hat. Nagy valószínűséggel a volt szocialista országok döntő több
ségében szintén beszélhetünk ilyen értelemben véve „régi-új" és „új-új" vallási moz
galmakról. Mi több, ez utóbbi kategórián belül a volt szocialista országokban meg
különböztethetnénk „importált új-új" és „hazai új-új" vallási mozgalmakat. Románi
ában ilyen „hazai új-új" például az Új Jeruzsálem mozgalom, vagy Oroszországban 
Visszarion mozgalma, az Utolsó Szövetség Egyháza. Magyarországon „hazai új-új" a 
Hit Gyülekezete. 



A szakirodalom többségében tehát az új vallási mozgalmak kezdeteként megjelölt 
dátumok „közös nevezője" a I I . világháború utániság. Egyesek talán azt gondolnák, 
hogy a volt szocialista országokban a kezdő dátumnak inkább 1990-nek kellene lenni. 
Tény, hogy nagy számban 1990 után jelentek meg térségünkben ilyen irányzatok, de 
az is tény, hogy már azelőtt is beszivárogtak hozzánk új vallási mozgalmak, illetve a 
kommunista időkben is alakultak új vallási entitások. Hazánkban ez utóbbiak közül a 
legismertebb a Hit Gyülekezete. A külföldről jöttek közül pedig meg kell említenünk 
a Krisna-tudatúakat és az Egyesítő Egyházat, amelyek már 1990 előtt is működtek 
nálunk.14 Mindezt összevetve, hazánkban egy vallási entitás akkor számít újnak, ha jelenle
gi formájában 1945 után jelent meg, illetve kezdte újra működését. 

A már említett Kirsna-tudatúakon és az Egyesítő Egyházon kívül a legismertebb, 
illetve esetenként a leghírhedtebb új vallási mozgalmak a Szcientológia Egyház, a Csa
lád vagy korábbi nevén Isten Gyermekei, az Ananda Márga, a Landmark, vagy ahogy 
ma hívják, a Forum, a Divine Light Mission, a Transzcendentális Meditáció, a Sokká 
Gakkai, valamint a különféle újpogány - sámánista, sátánista és boszorkány - csopor
tok. Ezek közül a Forum kivételével mindegyik megtalálható hazánkban is. De milyen 
hatással vannak ezek a családra? Ennek elemzéséhez szükséges egy vizsgálati keret 1 5 

felállítása. 

Vizsgálati keret: hagyományos életciklusok és az SFD-modell 

A családi élet vizsgálatához több tudomány is használja az úgynevezett hagyományos 
családi életciklus felosztást, amely függetlenül attól, hogy 7, 8 vagy 9 szakaszt különít 
el, ezeket mind a gyermekek születéséhez, fejlődéséhez igazítja. Laszloffy szisztemati
kus családfejlődési modellje (SFD) viszont a családi élet folyamat jellegét, az abban 
megjelenő stressz és krízisek univerzalitását, valamint a családok többgenerációs jel
legét hangsúlyozza. Vizsgálódásomhoz érdemes a hagyományos életciklusok és a szisz
tematikus családfejlődési modell kombinációját használni. Az első ugyanis keretet ad, 
a második viszont jobban fókuszál a család helyzetére, konfliktusaira, kríziseire és 
szükségleteire.16 Ezek alapján 7 fázisról beszélhetünk: 1. az udvarlás, 2. a házaspárrá 
válás időszakáról, 3. a szülőség kezdetéről, 4. a családi élet középső szakaszáról, 5. a 
gyerekek kirepüléséről, 6. a nyugdíjas- és öregkorról, valamint 7. a veszteségek koráról. 
Nem különálló fázisként, de szólni kell még a generációk közti kapcsolatokról is az 
SFD-modell sajátságaként. 

Minden fázisnak megvannak a maga szisztematikus fejlődési lépései, beleértve az 
ott fellépő kríziseket, problémákat is. A továbbiakban az egyes fázisok jellemzőinek 
ismertetésére alapozva elemzem az új vallási mozgalmakban jelentkező családdal, há
zassággal kapcsolatos problémakört. Mielőtt azonban erre rátérnék, általánosságban 
szólni kell a hazánkban lévő új vallási mozgalmak családdal kapcsolatos tanításáról. 
2002-2003-ban lehetőségem nyílt a vallási mozgalmak vezetőivel folytatott beszélge
tés során rákérdezni az entitás által elképzelt, tanított és elvárt ideális erkölcsi maga
tartásra, amelyet nyolc kérdéssel vizsgáltam.17 Ezek a következőkre tértek ki : 



- Megengedett-e a születésszabályozás? 
- Az apának kellene-e a család kenyérkeresőjének lenni, az anyának pedig otthon 

kellene-e maradnia a gyermekekkel? 
- Tanításuk szerint a házasság előtti szexuális kapcsolat megengedett-e? 
- A házasságon kívüli szexuális kapcsolat megengedett-e? 
- Az élettársi kapcsolat megengedett-e? 
- A válás megengedett-e? 
- A homoszexualitás megengedett-e? 
A meglepő eredmény az volt, hogy ha a nyolc kérdésre adott igenlő válaszokat egy 

indexben összegeztük, akkor a válaszoló vezetők fele kevesebb, mint 2 pontot ért el. 
Más szóval, a magyarországi új vallási mozgalmak döntő többsége meglehetősen kon
zervatív nézeteket vall. A sajátos problémák tehát csak a mozgalmak viszonylag szűkebb 
körében jelentkeznek, ott viszont annál markánsabban. Megjegyzendő továbbá az is, 
hogy az alkalmazott mérési módszer nem zárja ki, hogy az egy területen nagyon sajá
tos nézeteket vallók a területek többségén meglehetősen konzervatív nézeteket vall
janak. 

Ezen megfontolások után lássuk, milyen sajátos gondok lépnek fel az új vallási moz
galmakban a házassággal, illetve a családdal, családi élettel kapcsolatban. 

Az új vallási mozgalmak és a családi kapcsolatok 
kölcsönhatásainak problémacentrikus elemzése 

Az udvarlás szakasza 
A szociológusok és pszichológusok eltérő véleményt alakítottak ki az udvarlás hossza 
és a házasság stabilitása, illetve a vele való elégedettség közt. Amíg az előbbiek úgy 
találták, hogy minél hosszabb az udvarlás, annál nagyobb a valószínűsége a tartós há
zasságnak, addig az utóbbiak arra a következtetésre jutottak, hogy „nemcsak az ud
varlás hosszának, hanem minőségének is szerepe van a házassági elégedettségben és 
minőségben" (Horváth-Szabó 2007, 180. o.). Abban sincs megegyezés, hogy ebben a 
szakaszban idealizált kép alakul-e ki a másikról, vagy pedig a felek tisztában lesznek 
egymás erősségeivel és gyengeségeivel. 

Bárhogy is legyen, az egyes18 új vallási mozgalmakban adódó sajátos problémák leg
inkább abból fakadnak, hogy a fiataloknak nincs vagy nagyon korlátozott a lehetőségük 
az udvarlásra. Legszembetűnőbben ez az Egyesítő Egyházban jelentkezik, ahol maga 
az alapító, Moon tiszteletes választja k i 1 9 - méghozzá fényképek és néhány adat alapján -, 
hogy ki kivel köthet házasságot. A leendő párok az esetek többségében csak a házas
ságkötéskor találkoznak egymással. Az új vallási mozgalmak elkötelezett tagjainak 
továbbá - legalábbis az agymosáselméletet elfogadó kutatók szerint,2 0 és nem csak az 
Egyesítő Egyházban - nagyon kevés szabadidejük van. A leendő házastársat tehát csak 
felszínesen, ennek következtében inkább idealizáltan ismerhetik meg. Az idealizálás
hoz természetesen a mozgalom sajátos tanítása is hozzájárulhat. 



A házasság korai szakasza, a házaspárrá válás időszaka 
A házasságnak ebben a szakaszában alakul ki a pár közös identitása. Horváth-Szabó 
szerint a párnak ekkor igen sok olyan feladatot kell megoldania, amelyek a „házasság 
működésének alapjait képezik: pénzkezelés, a származási családokhoz, egymás kar
rierjéhez való viszony, a konfliktusok kezelése, határok és hatalmi kérdések megoldása" 
(2007, 181. o.). 

Az új vallási mozgalmaknak elsősorban azon tagjai, akik elkötelezettségük bizonyí
tásaként kommunális életformában21 élnek, sajátos módon mentesülnek az említett 
feladatok jelentős része alól, hisz ezekről maga a közösség gondoskodik kisebb-nagyobb 
mértékben. Hogy ez a házasságra, családi életre vonatkozóan kedvező-e, vagy káros, 
arról éppúgy megoszlanak a vélemények, mint arról, hogy maga a házasság és a család 
milyen hatással van egy vallási mozgalomra. A legtöbb szociológus kritika nélkül át
vette Kanter (1972) véleményét, miszerint a csoport ereje és fennmaradása a családi 
kapcsolatok meggyengítésétől függ. Kanter ugyanis azt találta, hogy vagy a cölibátus, 
vagy a szabad szerelem (csoportházasság) gyakorlása van pozitív relációban a csoport 
élettartamával. Ervelése szerint, ha bármely módon megszüntetjük a családot, amely 
potenciálisan csökkentheti a tagságnak a csoport iránti hűségét és elkötelezettségét, 
az növeli a csoport fennmaradási esélyeit. 

Ezzel szemben Brumann (2003) kutatásai azt mutatják, hogy azoknak a közösségeknek 
az élettartama bizonyult hosszabbnak, amelyek elismerték és gyakorolták a monogám 
házasságot, valamint éltek a szélesebb rokonsági kör előnyeivel. Brumann tehát nem azt 
állítja, hogy a cölibátust vagy csoportházasságot gyakorló csoportok nem maradhatnak 
fenn hosszú ideig, hanem azt, hogy a monogám házasság sikeresebb. Szerinte a három 
legsikeresebb mai közösség, a hutteriták csoportja, a Bruderhof közösség, valamint a 
kibuchálózat az, amelyeknél a legerősebb a családok iránti elkötelezettség is. A leg
ígéretesebb családpolitikák pedig azok, amelyek nem akarnak szokatlan módszereket 
követni, a tagokra hagyják a családalapítást és a partneri kapcsolatok formáját és mi
kéntjét, bár leginkább a monogám házasságot ajánlják, illetve mutatják példaként. 

Brumann meglátásait azonban szélesebb távlatokban kell értelmeznünk, ő ugyanis 
a sikeresebb, hosszabb ideig fennálló csoportokat vizsgálta. Az új vallási mozgalmak 
döntő többsége azonban viszonylag rövid életű, és tagságuk sem állandó, azaz igen 
nagy a fluktuáció.22 Ilyen körülmények között pedig lehetetlen az adott mozgalom ha
tását vizsgálni a házasságra, családra nézve. Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a 
kommunális életformában élő, a monogám házasságot példaként felmutató - igen kis 
számú - vallási entitások kivételével az új vallási mozgalmak nem könnyítik meg, nem 
segítik elő a tagok házasságban, családban való élését. 2 3 Ez már csak azért sem törté
nik, történhet, mert az ilyen mozgalmak általában nincsenek berendezkedve a családi 
életre, ami még inkább megnyilvánul a következő fázisban. 

Az első gyermek születése - a szülőség kezdete 
Egyik sajátossága ennek a fázisnak, hogy a házaspár megtapasztalja a szülőség fejlesztő 
hatását. Másképp gondolkodnak önmagukról, a felelősségről, az élet értelméről. Nyi
tottabbá válnak, készebbek a tanulásra. Továbbá nagy valószínűséggel ekkor kezdik 



megtapasztalni, hogy csökken a házassággal való elégedettségük. Ennek számos oka 
közül i t t most csak a témánk szempontjából legfontosabbakat említem: 1. a kettős 
alkalmazkodást a házastársi és szülői alrendszerhez, 2. az egymásra szánt idő, valamint 
3. a társtámogató dimenzió csökkenését, illetve az anya részéről ennek az igénynek az 
erősödését. Megjelenik továbbá 4. az egyet nem értés a nevelésben, illetve 5. az anyá
ban bűntudat alakulhat ki a hiányzó „boldog anyakép" miatt, részben attól függően, 
hogy vágyott vagy nem kívánt gyermeket szült. A házastársak megtapasztalják, hogy 
6. a házastársi kapcsolat fenntartásához mindenképp minőségi időre van szükségük. 

Hogyan jelennek meg ezek a tényezők az új vallási mozgalmakban? Először is, a 
legfontosabb valószínűleg az, hogy it t a szülőknek hármas alrendszerhez kell alkal
mazkodniuk, a házastársin és a szülőin túl még a vallási entitás alrendszeréhez is. Ez 
pedig további nehézségeket teremt, adott esetben például azáltal is, hogy az Egyesítő 
Egyház hívei a házasságkötés után akár évekig sem létesíthettek szexuális kapcsola
tot. 2 4 A második fontos szempont az, hogy az első generációs tagság következtében 
általában ezek a vallási entitások még nincsenek berendezkedve a gyermekek fogadá
sára. Ilyen esetben, ha a házastárs számára a gyermek fontosabb, akkor konfliktusba 
kerül a mozgalommal, ami adott esetben kilépéshez vezethet. 

Az Egyesítő Egyházat például azért hagyta ott egy már több évtizedes tagsággal ren
delkező misszionáló pár, mert nem kaptak engedélyt és támogatást leukémiás gyer
mekük kezeléséhez, folytatniuk kellett volna a misszionáló munkát.2 5 Ez a család va
lóban nyitott volt a szülőségre, s másképp kezdtek gondolkodni a felelősségről. 

Az Egyesítő Egyház házas tagjainak egy további problémával is meg kell küzdeniük: 
nevezetesen azzal, hogy mindenáron fenn akarják tartani az ideális párok, az ideális 
házasságok látszatát. Moon tiszteletest és feleségét tekintik az „Igaz Szülőknek", s a 
tagoknak is igyekezniük kell ezt az igazi, idi l l i állapotot megteremteni. 2 6 Csakhogy 
ennek a képnek a megteremtése és fenntartása sokkal fontosabb, mint az egyes párok, 
illetve egyes családtagok boldogsága - amint azt a leukémiás gyermekét gondozni kí
vánó missziós pár esetében is láttuk. 

Néhány mozgalom viszont úgy oldja meg a gyermekek megjelenéséből adódó új 
gondokat, hogy a gyermekeket - olykor a szülőktől elválasztva - közösen nevelik, hogy 
a szülők minden energiájukat és idejüket vallási kötelezettségeik ellátására fordíthas
sák. Erre találhattunk példát a Krisna-tudatúak gurukuláiban (bentlakásos iskoláiban), 
ahol sajnos a fiatal és tapasztalatlan nevelők miatt fizikai bántalmazásra és szexuális 
abúzusra is bőven akadt példa.2 7 A mozgalom később ezt megpróbálta orvosolni, a 
magyar krisnás településen, Somogyvámoson például a gyermekek - legjobb tudomá
som szerint - szüleikkel élnek együtt.28 

Sajátos nehézségek adódnak abból, ha egy vallási entitás a gyermekeket erkölcsileg 
magasabb szintűnek tartja, mint szüleit. Az Egyesítő Egyház vezetője, Moon tisztele
tes megáldja a házaspárokat, ami hitük szerint azzal a következménnyel is jár, hogy 
az ilyen frigyből származó gyermekek mentesek lesznek az eredeti bűntől. A felnövek
vő gyermekek, és főleg a nagy igazságérzettel rendelkező serdülőkorúak tudatában 
vannak ennek, ezért különleges elbánást, engedményeket igényelnek, igényelnének 
maguknak. A serdülőkkel való konfliktusok kezelésére később még visszatérek. 



Végül az új vallási mozgalmak többsége tiltja a születésszabályozást, illetve egyesek 
oly módon „engedélyezik", hogy a párok csak gyermeknemzés céljából élhetnek nemi 
életet. Ez az eset a már említett Krisna-tudatúaknái. Ilyen körülmények között köny-
nyen előfordulhat, hogy a gyermekre nem is annyira vágytak, s az anyában így köny-
nyebben kialakulhat a bűntudat amiatt, hogy nem tudja magára ölteni a „boldog anya" 
képét. 

A családi élet középső szakasza 
Ez a szakasz az első gyermek iskolába lépésétől az utolsó kirepüléséig tart. Ekkor ala
kul az erkölcsi szabályok - köztük az igazságosság szabályának - megértése, a másik 
tisztességes kezelésének elsajátítása. Nagyon fontos, hogy ebben a korban mit lát a 
gyermek, főleg a serdülő a szüleitől, környezetétől, hogyan magyarázzák meg azok 
cselekedeteiket, hogyan kezelik a konfliktusokat. Márpedig konfliktusok bőven akad
nak ebben a szakaszban, főleg ha testvérek is születnek a házasságból. A pár- és szülő
kapcsolat zavara, a konfliktusos családi légkör hatására a gyermekben bizonytalanság, 
szorongás alakul ki , ennek hatására növekedhet a rivalizáció és az agresszió. 

Amint látjuk, ez a szakasz egy „normál" körülmények közt élő házaspárnak sem 
könnyű, hát még egy új vallási mozgalomban élőnek. A tekintélyelvűségen alapuló 
közösség „konfliktuskezelése" megnehezíti a gyermekek és serdülők morális érzékének 
egészséges fejlődését. Talán nem véletlen, hogy egyes új vallási entitások - mint pél
dául a Család - egyfajta boot camp-be, újonckiképző táborokhoz hasonló intézmények
be küldik az engedetlen gyermekeket, főleg a serdülőket.29 

Ennél a szakasznál célszerű megemlíteni Lilliston és Shepherd (1999) megállapítását, 
miszerint az új vallási mozgalmakban felnövekvő gyermekek nem fejlődhetnek nor
málisan, mert szocializációjuk a felnőtt tagok patológiás sémája szerint zajlik. Siskind 
(2001) árnyaltabban fogalmaz. Véleménye szerint a totalitárius vallási entitásokban 
felnövekvő gyermekek - legalábbis a felnőttekhez képest - jóval könnyebben alkalmaz
kodnak az ottani körülményekhez. Emiatt és a tekintélyelvű vezetés következtében a 
„külvilágban" felnövő gyermekekhez képest kisebb mérvű a gyermekek közti rivalizá
ció és agresszió. Hátrányba kerülnek viszont az ilyen vallási entitásokban felnövők 
akkor, amikor szabad döntésből vagy kényszerítés következtében elhagyják ezeket a 
mozgalmakat, mert addig semmilyen interakciójuk sem volt az esetenként őket is 
megbélyegző külvilággal. Ráadásul az effajta vallási entitásokban a gyermekek bioló
giai szülei hitelvi meggyőződésből vagy a vezetőtől érzett félelemből asszisztálhatnak 
a gyermekek bántalmazásában. 

A gyermekek kirepülése 
A gyermekek kirepülésével tágasabb lesz a lakás, és egyszerűbbé válik az életvitel. 
Többeknél ez az úgynevezett üres fészek tünetegyüttes megjelenését váltja k i , amelyet 
a közhiedelem pszichológiailag megterhelőnek gondol, elsősorban az édesanyák szá
mára. Csakhogy a fészek „kiürülése" sokszor a gyermekek házasságkötésének ered
ménye, amely kapcsolati gazdagodást és új szerepek (após, anyós, nagyszülő) „felvé
telét" is jelenti. Mindebből egyrészt az következik, hogy mire a „fészek teljesen k i -



ürülne", addigra az unokák kezdik azt ismét feltölteni. Másrészt viszont a gyermekek 
házassága, illetve az unokák jelentkezése ütközések forrása is lehet, hisz a gyermekek 
úgy érezhetik, hogy a szülők (főleg az após és anyós) ok nélkül és kritikusan avatkoz
nak az ő életükbe, míg a másik oldalon a szülők úgy gondolhatják, hogy gyermekeik 
elhanyagolják őket, közömbösek velük szemben. Mindennek következtében a házasság 
további alakulásában két út jelentkezhet: a kapcsolat megszakadása, illetve megerő
södése. Azok a házasságok, amelyeket addig is csak a gyermekekért érzett felelősség 
tartott össze, ekkor válásban végződnek, hisz nem lehet őket ismét tartalommal meg
tölteni. Mások viszont újra felfedezhetik a „házassági kapcsolat fontosságát, és kötött
ségektől való szabadulást élnek meg. Egyszerre élvezik a házasság és a terhek nélküli 
szülőség örömét" (Horváth-Szabó 2007, 195. o.). 

Az új vallási mozgalmak tagjainak e szakaszbeli életéről még nem áll rendelkezé
sünkre megfelelő mennyiségű adat. Ennek oka részben a már említett tagsági fluktu
áció, vagyis akik a hatvanas-hetvenes években beléptek egy ilyen mozgalomba, azoknak 
döntő többsége már nem tag. Barker (1995) megfigyelése szerint ugyanis csak ezrelé
kekben mérhető azoknak az aránya, akik egy mozgalomba való belépés után két év 
elteltével még mindig ott vannak. Sok esetben maga a mozgalom is megszűnt, ahogy 
erre a házaspárrá válás időszakának tárgyalásakor már utaltam. Azoknál a vallási en
titásoknál, ahol a család a mozgalom „vetélytársaként" jelentkezett, ezért vagy a cöli
bátust, vagy a szabad szerelmet, csoportházasságot hirdették megoldásul, ez a szakasz 
- értelemszerűen - nem is jelentkezhet. 

Végül, de nem utolsósorban: annál a néhány mozgalomnál, mint például az Egye
sítő Egyház, a Család, a Szcientológia Egyház, ahol már felnőttek a gyermekek, s meg
jelentek az unokák, most nyílik lehetőség e szakasz megfigyelésére. Úgy tűnik azonban, 
hogy e szakasznak nincs sajátos „tünete" az új vallási mozgalmak tagságának életében, 
illetve a specifikumok sokkal inkább a hatodik és hetedik fázisban, a nyugdíjas- és 
öregkorban, illetve a veszteségek korában jelentkeznek. Az i t t jelentkező nehézségek 
azonban már rámutatnak a generációk közti kapcsolatokra is, pontosabban az ott fel
lépő feszültségekre. Éppen ezért e két fázist a generációs kapcsolatokkal együtt tár-

A nyugdíjas- és öregkor, a veszteségek megélése, valamint a generációk közti kapcsolat 
A generációk közti kapcsolat tárgyalásánál szólni kell az úgynevezett kapcsolati etiká
ról vagy implicit alkukötésről.30 Bárhogy is nevezzük, a lényege az, hogy a gyerekek 
kötelezettséget éreznek az idős szülők ellátására. A megfelelő kivitelezés elengedhe
tetlen feltétele azonban a gyermekségi érettség és a generációs érettség. Az előbbi a 
„gyermekek" azon tulajdonságára, állapotára utal, hogy már feldolgozták és elfogadták 
azokat a gyermekkori sérelmeket, amelyeket szüleik okoztak nekik, illetve úgy tudnak 
idős, olykor magatehetetlen szüleikkel bánni, hogy azokat nem tekintik gyereknek. 
A generációs érettség viszont az idős szülők azon tulajdonsága, hogy a gondoskodás 
elfogadása mellett is megőrzik önértékelésüket, méltóságukat. 

Időskorban természetesen nemcsak a gyengülő fizikai képességek jelentenek gondot, 
hanem az emlékezet romlása is. A házastárssal való együttes emlékezés, a hiányzó 

gyalom. 



emlékkockák, s főleg a kellemes emlékek felidézése a támogató társsal megelégedet
tebbé teszi az embereket. Ebben a folyamatban a fiatalabbak érdeklődése is komoly 
szerepet kaphat. 

Ebben a szakaszban végül el kell fogadni és fel kell dolgozni a barátok, testvérek és 
a házastárs halálát. S természetesen az idős ember a saját halálának gondolatával is 
szembesül. Ezekben a kérdésekben a vallási, spirituális igények kielégítése is fontos 
szempont. Milyen sajátos nehézségek jelentkeznek a generációs kapcsolatok terén az 
új vallási mozgalmakban? 

Valószínűleg a legfontosabb sajátosság, ahogy azt már az előző fázisnál is említet
tem, hogy az új vallási mozgalmakban csak most kezd megjelenni a nagyszülői gene
ráció. Ennek a generációnak azonban szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy gyer
mekei jelentős mértékben elfordultak az új vallási entitás hitrendszerétől. Igaz ugyan, 
hogy Barker (2006) szerint a Család elnevezésű mozgalom esetében az unokáknál van 
némi visszatérés, de a nagyszülői-szülői generációk kapcsolatát ez a „hitehagyás" nagy
mértékben befolyásolja. A nagyszülők nem vagy kevésbé számíthatnak a sajátos val
lási-spirituális igények kielégítésére, hisz gyermekeiktől ebben nem kapnak segít
séget. 

Hasonló okok miatt a kapcsolati etika megélésére is csak kisebb mértékben számít
hatnak. M i több, egyes új vallási mozgalmak elvetik a kapcsolati etikát vagy implicit 
alkukötést. Egy hazánkban is ismert új vallási mozgalomban lévő ismerősöm idős ap
jának csak úgy volt hajlandó anyagi támogatást adni, ha az a ház körüli munkák (csem-
pézés, szegecselés) elvégzésével „megdolgozott" a pénzéért. Mindezt persze meg is 
indokolták, mondván, „a papa így nem érzi magát megalázva".31 

Ez a példa azonban arra is rámutat, hogy nemcsak az új vallási mozgalomban lévő 
idősek, hanem az ilyen mozgalomban lévők idős szülei is jobban rászorulnak a kör
nyezet, a társadalom támogatására, mert azt a saját családjuktól nem kapják meg. S 
különösen megmutatkozik ez a támogatási hiány a spirituális-vallási szükségletek k i 
elégítésekor, hisz ebben a kérdésben a generációk „nem beszélnek egy nyelvet". 

Összességében tehát az jelenti a legnagyobb gondot az új vallási mozgalmak és a 
családi kapcsolatok kérdéskörében, hogy e mozgalmak megszakítják a generációk köz
t i kapcsolatokat. Nem szükséges azonban, hogy ez a szakadás végleges legyen, mert 
az ilyen mozgalmakban való tartós, hosszas megmaradás rendszerint igen ritka. Ahogy 
azt a gyermekek kirepülésével kapcsolatos családi fázis elemzésénél már említettem, 
csak ezrelékekben lehet mérni azok arányát, akik hosszabb ideig megmaradnak egy 
ilyen mozgalomban. A kérdés persze az, hogy a mozgalomból való kilépés után az i l 
lető nem lép-e be egy másikba, hogy helyreállítja-e családjával - szüleivel és adott 
esetben a mozgalom miatt elvált, elhagyott házastársával - a kapcsolatot, illetve hogy 
képes lesz-e a mozgalomból kikerülő fiatal egészségesen funkcionáló családot alapíta
ni. Lehet ugyanis, hogy az ilyen mozgalomba belépő fiatal a nem működő családi kap
csolatok miatt, az egészséges családi légkört az új vallási mozgalomban megtalálni 
vélve lépett be oda, de a fenti példákból láthatjuk, hogy amit keres, igen nagy valószí
nűséggel ott sem találhatja meg. Segíthetünk-e ezeken a nehézségeken, s ha igen, 
hogyan? 



Megoldási javaslatok 

A legjobb megoldás természetesen a védekezés, a prevenció. A szakemberek ennek 
három formáját ajánlják - a primer, szekunder és tercier prevenciót - , holott ezek kö
zül a tényleges megelőzés csak a primer prevenció. Éppen ezért ezzel kissé részlete
sebben foglalkozom majd. 

A primer prevenció 
A primer prevenció feladatai közé tartozik az egészséges személyiség és csoportközös
ségek kialakítása, érlelése, beleértve a családokat is. Az egészséges személyiség, főleg 
hajói funkcionáló csoportháttérrel is rendelkezik, nem fogja keresni az új vallási moz
galmak társaságát. 

De ide tartozik a megfelelő ismeretnyújtás is, mind az új vallási mozgalmakról, mind 
pedig az egészséges családról, annak működéséről. Ez utóbbi sem egyszerű, hisz a 
szakemberek sem értenek mindig egyet az egészséges család mibenlétéről. Afelől pe
dig végképp nincs egyetértés - valószínűleg a politikai felhangok miatt -, hogy szük
séges-e egyáltalán védeni a családot mint „intézményt".32 

Hasonlóképp nehéz az új vallási mozgalmakról ismereteket átadni. Egyesek - főleg 
az érintettek - nagyon fontosnak tartanák. Ugyanakkor a közömbös többség, illetve a 
vallási szabadságjogokat nagymértékben hangoztató és főleg az új vallási mozgalmak 
esetében azokat harcosan védő politikai körök hatására állami ismeretnyújtás a mai 
napig nem jöhetett létre.3 3 Az ilyen irányú civil kezdeményezések pedig többnyire csak 
elszigetelt kezdeményezések maradtak, a közvélemény mit sem tud róluk.34 Tudomá
som szerint az egyetlen folyamatosan működő, intézményi háttérrel rendelkező magyar 
nyelvű, de nem magyar eredetű ismeretnyújtó szervezet az Apológiái Kutatóközpont, 
amely a kaliforniai székhelyű Centers For Apologetics Research (CFAR) felekezetkö
zi hitvédelmi kutató- és oktatóközpontok nemzetközi hálózatának a része.3 5 Bár az e 
központ által szolgáltatott adatok eddig meglehetősen korrektnek bizonyultak, egyesek 
azt kifogásolják vele szemben, hogy hitvédelmi beállítottságából adódóan objektivitá
sa megkérdőjelezhető. 

Felvetődhet az a megjegyzés, hogy Magyarországon az „egyházak" bej egyeztet (het)ik 
magukat a megfelelő bíróságokon. Való igaz, csakhogy ez az aktus egyrészt formalitás, 
másrészt önmagában semmiféle információértékkel, főleg pedig megbízhatóval nem 
szolgál. A hitelveket nem kérik be, a tagság létszámáról megbízható adatot nem álla
pítanak meg, a tényleges hitéletről pedig még annyit sem rögzítenek.36 Jelenlegi for
májában a bejegyzés egy bürokratikus aktus, ráadásul a hozzá nem értés következtében 
olyan átgondolatlan aktus, amely változtatás hiányában hosszú távon teljesen el fog 
lehetetlenülni, vagy legalábbis a feleslegesség iskolapéldájává válik. A Fővárosi Bíró
ságon 2005 decemberében nyilvántartott 345 „valaminek" gyakorlatilag a fele egy 
vallási entitás részét képező szervezeti egység volt . 3 7 Más szóval az „átlagember" szá
mára a bejegyzési nyilvántartás önmagában semmiféle iránymutatással sem szolgál. 

Arra pedig végképp alkalmatlan a bejegyzés, hogy egy adott vallási entitásról tudjon 
meg belőle valamit az ember. Pluralista demokráciában ez természetesen nem is az 



állami nyilvántartás feladata, hanem - jó esetben - kutatói munka része. A Szegedi 
Egyetem Vallástudományi Tanszékének kezdeményezésében hazánkban is megjelent 
már egy ilyen eligazító mű, 3 8 amelynek folytatását többen várnák. Megfelelő finanszí
rozás hiányában azonban ennek kivitelezhetősége kétséges. Erre lenne megoldás az a 
megosztott anyagi támogatás, amelyet fele részben az állam érintett minisztériumai 
- belügy, oktatásügy stb. - , fele részben pedig maguk a vallási entitások3 9 állnának. 

A szekunder prevenció 
A szekunder prevenciót akkor kell alkalmazni, ha valaki már tagja egy ilyen új vallási 
mozgalomnak.4 0 Milyen szempontokat kell szem előtt tartania annak, akinek hozzá
tartozója vagy barátja belép, megtér egy - legalábbis a kívülálló szerint - nem megfelelő 
vallási entitásba? Ezeket az alapelveket három kulcsszó köré lehet csoportosítani: 
kapcsolattartás, információszerzés és értékeltetés. 

Először is a családtagok és barátok tegyenek meg mindent azért, hogy kapcsolatban 
maradjanak a megtérttel (konvertitával). A lehetőségek sokféleségének szemlélteté
séül hadd álljon it t egy magyar példa. Egy édesanya - természetesen már nagykorú -
gyermeke tagja lett egy, a táplálkozással kapcsolatos furcsa elképzeléseiről ismertté 
vált csoportnak. A mama megpróbálta rábeszélni a fiát arra, hogy hagyjon fel az egész
ségére káros előírások betartásával, mire az gyakorlatilag megszakította vele a kapcso
latot. Mivel a gyermek nagyon szerette a klarinétot, s maga is játszott ezen a hang
szeren, az édesanya barátai és ismerősei segítségével gondoskodott arról, hogy a cso
port központja környékén minden lehetséges felületre felkerüljön annak a koncertnek 
a plakátja, amelyben egy híres külföldi klarinétos lépett fel. 4 1 

A kapcsolattartás fontos eleme, hogy a rokonok, barátok a konvertitát biztosítsák 
arról, hogy bármikor fordulhat hozzájuk segítségért. Mivel adott esetben a közösség
ben a tagok életviteléről és annak eszközeiről - beleértve a financiális eszközöket is 
- mások döntenek, előfordulhat, hogy a visszatérés ezen a lehetőségen múlik.4 2 

Fontos továbbá, hogy a fenntartott, megőrzött kapcsolatot a konvertita pozitívnak, 
értékesnek tartsa. Más szóval a találkozásokkor ne azt feszegessék, ami elválasztja, 
hanem ami összekapcsolja őket. I t t kell feltétlenül szólni az úgynevezett visszaprog-
ramozásról (deprogramming), amely az Egyesült Államokban viszonylag hosszú ideig 
még a hatóságok által is megtűrt - bár egyáltalán nem jóváhagyott - eljárás volt. Ez 
gyakorlatilag pontosan ugyanazt valósította meg, amivel az új vallási mozgalmakat 
vádolták, nevezetesen az agymosást. Azt a konvertitát, aki nem volt hajlandó a dest
ruktívnak ítélt vallási entitásból kilépni, annak tagságával kapcsolatait megszakítani, 
a szó szoros értelmében elrabolták, s ugyanazokkal a technikákkal - elszigetelés, alvás
megvonás, éheztetés, adott esetben fizikai bántalmazás és ideológiai meggyőzés - „ke
zelték", amelyeket a vallási entitás is alkalmazott állítólag az illetőn. Mindennek in
doklásául egy logikailag megdönthetetlennek látszó érvet hoztak fel: aki egyszer agy
mosott lett, az már szabad akaratából és saját józan eszével nem tud a beleplántált 
elképzelésektől megszabadulni, ezért kell őt erővel - és ugyanazon eszközökkel - meg
szabadítani és a helyes gondolkodásra ismét megtanítani. M i sem bizonyítja jobban 
ennek az elképzelésnek a hibás voltát, mint az a tény, hogy a visszaprogramozásokon 



átesett szerencsétlenek döntő többsége később visszatért ahhoz a vallási csoporthoz, 
amelyből elrabolták. Ha nem rabolták volna el az illetőt, igen nagy valószínűséggel 
magától is eljött volna onnan, ahogy azt a nagy fluktuációval és a csak ezrelékekben 
mérhető kitartó tagság arányával kapcsolatban már említettem is. Ennek ellenére saj
nos hazánkban is felmerült a visszaprogramozás lehetősége, nemcsak mint „magán
akció", hanem úgyis is, mint intézményesített gyakorlat.4 3 

Ugyanakkor a barátok és családtagok igyekezzenek minél több információt szerezni 
az új vallási közösségről, annak történetéről, hitrendszeréről. Ezzel elejét vehetik an
nak, hogy a megtért azzal vágjon el egy ígéretesnek induló beszélgetést, hogy „ezt t i 
úgysem értenétek meg". 

De nemcsak a mozgalomról, hanem magáról a megtértről is próbáljanak minél töb
bet megtudni. Főleg azt, hogy mi vonzza őt az adott közösséghez, és azt, hogy nincs-e 
a háttérben valamilyen meg nem oldott, feldolgozatlan probléma, ami miatt szinte az 
új vallási közösség „karjaiba" vetette magát az illető. 

Jó példát szolgáltat erre a dokumentált lelkigondozói beszélgetés. 
„Alkalmanként egy-egy témakört beszéltünk meg (például család, gyermekkor), 

amiből kiderült, hogy kései gyermek lévén, nagyok között felnőve kevesebb figyelmet 
kapott, amin maximalizált iskolai teljesítményével tudott segíteni. Kortársaihoz kevés 
kapcsolat fűzte, érzelmileg magára maradt. [...] 

- Hogy milyen vagy valójában, nem tudja senki. 
- Igen, elrejtettem. Kevés ember ismer. 
- Amit elmodtál, abból azt éreztem, korán rákényszerültél erre az álcázásra. Vilá

gosabbá vált számomra, mi segített a csoporthoz vezető útra. [.. .] Magány, társtalan
ság, meg nem értettség. 

- Igen, ezekre kaptam megoldást a csoportban, de voltak feltételek. Akkor nem lát
tam ezt." (Kiss 2005, 151. o.) 

Végül próbáljuk meg a konvertitával közösen értékelni a saját helyzetét, de ezzel az 
értékeltetéssel várjunk türelemmel addig, amíg az illető egyfajta krízisbe kerül a moz
galmon belül. Ez az esetek döntő többségében bekövetkezik, s az illető magától is 
kilép onnan. 4 4 Ez a kilépés nagyon nagy valószínűséggel rejtett, titkolt lesz,45 vagyis az 
illető csendben, mindenféle bejelentés nélkül hagyja ott a vallási mozgalmat. A távoz
ni szándékozók félnek ugyanis attól, hogy ha tervük kiszivárogna, akkor lebeszélnék 
róla. Éppen ezért éjjel távoznak, amikor mindenki alszik, vagy amikor a napi tevékeny
ség során úgyis kikerülnek a csoport látómezejéből. Ilyen alkalom adódik például 
akkor, ha egyedül küldik őket alamizsnagyűjtésre vagy toborzásra. Csendesen, külön 
búcsúzás és bonyodalmakat okozó kérdések nélkül távozhatnak és tűnhetnek így el. 

Arra azonban még nincs megbízható adat, hogy a kilépők hány százaléka lesz ismét 
tagja egy másik, általunk furcsának és károsnak ítélt vallási entitásnak. Csendes, titkolt 
kilépésükkor ugyanis még nagy bennük a bizonytalanság, amint azt a már idézett lel
kigondozói beszélgetés egy későbbi részében látjuk is majd. Éppen ezért kell a meg
felelő pillanatban a már bizonytalankodó taggal értékeltetnünk a saját helyzetét, s 
azután továbbkísérni, támogatni az illetőt. Az értékeltetésbeli igyekezetünkben ne 
ítéljük el az új vallási közösséget, annak hitrendszerét és gyakorlatát, hanem inkább 



ismerjük el, hogy a megtért személy valamit keresett és talált abban a csoportban. 
Ugyanakkor tapintatosan mutassunk fel neki olyan pozitív lehetőségeket, amelyek a 
vallási közösségen kívül is rendelkezésére állnak. Nagy a valószínűsége ugyanis annak, 
hogy a konvertita már látja a vallási közösség esetlegesen eltérő prédikációját és gya
korlatát, de a külvilág „ridegsége" az, ami megakadályozza a kilépését. 4 6 Ebben az 
értékeltetésben előfordulhat persze az is, hogy a konvertita a rokonok, barátok „fejére 
olvas" olyasmit, ami vagy aminek hiánya miatt fordult az adott vallási entitáshoz. Ezt 
a keserű pirulát ilyen esetben alázatosan le kell nyelnünk, de tanulhatunk belőle, mind 
a magunk, mind pedig a konvertita javára. 

Tercier prevenció 
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mindezt persze ne csak intellektuális eszme
csereként tegyük, hanem közben a szeretet számtalan jeléről tegyünk tanúságot az 
illető és a környező világ iránt. Csak így lesz mondandónk hiteles, s csak így tudjuk a 
tercier prevenciót, vagyis a rehabilitációt megfelelően elvégezni. Az illető ugyanis még 
sokáig az új vallási mozgalom hitrendszerének hatása alatt fog állni, kétségei lesznek, 
hogy kilépése jó döntés volt-e. Ahogy a dokumentált esetben a lelkigondozó megfo
galmazta: „Fontos lépés volt, noha csak tapogatózásnak tűnő - a templomi közösségbe 
való eljárás. [...] Októberben kezdett oda járni, de még a karácsony is úgy telt, hogy 
nem volt biztos a maradásban. Most is érezni rajta a bizonytalanságot, valami még 
visszahúzza." (Kiss 2005, 153. o.) 

S nem lesz könnyű neki visszailleszkednie sem, s főleg nem lesz egyszerű az, amikor 
majd saját családot szeretne alapítani. Valószínűleg a származási családjából hozott 
minta sem, de az új vallási entitásból hozott tapasztalat sem lesz ehhez megfelelő. 

Ebben a segítésben a szociológus mint szociológus már csak kevésbé tud részt ven
ni . Szakmája inkább a primer prevencióban említett ismeretszerzésben és ismeret
nyújtásban segíthet. A mentálhigiénés szemléletű szociológus azonban tudja, hogy 
más szakemberekhez is kell vagy lehet segítségért folyamodni - főleg a rehabilitáció
ban -, adott esetben pszichológusokhoz, de teológusokhoz, lelkipásztorokhoz is. 
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1 A szerző 2007. június 4-én, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tartott nyilvános, magyar nyelvű 

habilitációs előadásának jelentősen kibővített változata. 
2 Mint szociológus, a köznapi használatban hozzákapcsolódó negatív jelzők miatt vagyok óvatos a „szekta" 
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4 Vö. Ki s s 2005. 
5 A „hagyományos család" elképzeléssel kapcsolatos problémákhoz, illetve a család kialakulásához és válto

zásához rövid összefoglalásban lásd Gerstel l 1995. 
6 A szingliken az egyedüllétet tudatosan választó harmincas éveikben járókat értjük (Utasi 2002). 
7 S. Molnár Edit (2002) rámutat , hogy az 1980-ban mért 7,1%-hoz képest az évezred végére a házasságon 

kívüli születések aránya 29%-ra nőtt . 
8 E z természetesen nem zárja ki azt, hogy a tárgyalt vallási ent i tások ne okoz (hat) nának (további) szét

esést. 
9 Jól látszik ez az új vallási mozgalmak tagságánál, ahol mind a férfiak, mind a nők jelentősen nagyobb arányban 

függnek anyagilag másoktól , mint a régebben alakult vallási entitások tagjai. Megjegyzendő azonban az is, 
hogy az új vallási mozgalmak tagságában a munkanélküliek aránya kisebb, mint a régebbi vallási entitások 
tagságában (Török 2006) . 

1 0 A modellek részletesebb ismertetéséhez lásd Wright-D'Antonio 1993. Rövid magyar nyelvű összefoglalásuk 
megtalálható: Török 2007, 167-171. o. 

1 1 Barrett (2001, 26. o.) valószínűleg a később említésre kerülő Barker (1995) definícióját használja kiindulási 
alapnak. 

1 2 Barker (1997, 32. o. 7. jegyz.) McFarland 1967-ben megjelent művének c ímére (The Rush-Hour of the Gods. 
A Study of New Religious Movements in Japan) utal. Shimazono (1995, 194. o.) azonban rámutat , hogy valóban 
az 1925 és 1970 közti időszakban keletkezett a legtöbb új vallási mozgalom, de ez m á r a harmadik időszak 
volt az 1800-1900 közötti első és az 1900-1920 közé eső második szakasz után. Más szóval Japánban a 
19. század elejére helyezik az új vallási mozgalmak kezdetét, az 1970 után alakultakról pedig az új vallási 
mozgalmak negyedik hullámaként, „új-új" vallásokként beszélnek. 

1 3 Barker (1995, 145. o.) jelen szerző fordításában. Kiemelés az eredetiben. 
1 4 A z egyes vallási entitások magyarországi megjelenéséhez lásd Török 2004a. 
1 5 A vizsgálati keret anyagát, ha másképpen nem jelzem, Horváth-Szabó Katalin (2007) művére alapozom. 
1 6 N e m lehetetlen ugyan, hogy egy család konfliktusos helyzetét éppen az oldja meg, hogy az egyik fél megtér 

egy új vallási mozgalomhoz, de ez, amint arra Barker (1995) rámutatot t , egyértelműen a kivétel, mintsem 
a szabály. Más szóval a család és az új vallási mozgalmak kapcsolatára inkább a konfliktusok, feszültségek 
a jellemzők, s ezért hasznos Laszloffy SFD-modell je . 

1 7 A vezetőkkel folytatott, úgynevezett félstrukturált interjúk részletes ismertetéséhez és első értékeléséhez 
lásd Török 2004b. 

1 8 Kamarás Istvánnak a habilitációs előadáson elhangzott kritikája szerint túl sokat használom az „egyes" 
vagy „néhány" kitételt az új vallási mozgalmakkal kapcsolatban. A nemzetközi szakirodalom ismerete ezt 
szükségszerűvé teszi, hiszen a szerzők éppen az általánosítás elkerülését hangsúlyozzák. Hogy csak néhányat 
említsek példaként, lásd Barker 1995, Barker-Mayer 1995, Dawson 1998, s nagyon sajátos tudománypolitikai 
kontextusban Hadden 1989. 

1 9 A z elrendezett - vagyis nem szerelemből, hanem a szülők vagy mások döntéséből köttetett - házasságok 
gyakorlatához és értékeléséhez lásd Brinig 2002. 

2 0 A z agymosáselmélet legismertebb és lekövetkezetesebb képviselője Singer (2003). A z elmélet, illetve a 
körülötte kialakuló vita összefoglalásához lásd Török 2007, 56-85 . o. 

2 1 A vallási entitások testületisége alapján Lofland-Richardson 1984 (illetve lásd m é g Richardson 1988) öt 
típust különített el, amelyek közül a „kolónia" a legalkalmasabb a kommunális életvitelhez. 

2 2 A mozgalmak viszonylagosan rövid é let tartamához lásd Stark 1996, a fluktuáló tagsághoz pedig Wright 
1987. 

2 3 Itt most a segítségre helyeztem a hangsúlyt, ami nem jelenti azt, hogy ideológiájukban nem propagálhatnák 
a házasság intézményét. Amint láttuk, a hazai új vallási entitások - legalábbis tanításukban - meglehetősen 
konzervatív nézeteket vallottak. 

2 4 Zahora Attila, az Egyesítő Egyház szóvivőjének személyes közlése 2001-ben. 
2 5 A házaspár beszámolója az I N F O R M szimpózium (London, 2001 novembere) keretében hangzott el. 
2 6 Vö. Barker 1995. 
2 7 Összefoglaló elemzéshez lásd Siskind 2001. 
2 8 Lásd még Tóth-Soma et al. 2002. 
2 9 Vö. Kent 2001. 



3 0 Míg az előbbi Böszörményi-Nagy elnevezése, az utóbbi Hess-Waningé. E z e k részletesebb ismertetését lásd 
Horváth-Szabó 2007. 

3 1 Személyes információ. Amíg a kapcsolati etika elvetését nem tudom dokumentálni a mozgalom ideológi
ájában, a vallási entitás nevének közlése tudományos-etikai szempontból inkorrekt lenne. 

3 2 Vö. Török 2005a vitaindító tanulmányát, amelyre több reflexió is érkezett . Sajnos az írásban is - és nem
csak szóban - megfogalmazott vélemények kivétel nélkül a hagyományos család védelme mellett tet ték 
le a voksot. Amerika i példa ( A m m e r m a n - R o o f 1995) mutatja annak a lehetőségét, hogy a konzervatív és 
liberális oldal képviselői szövetséget kössenek a családokért. 

3 3 Legjobb példa erre a néhai Németh Géza református lelkész által indított kampány, illetve annak kimenetele 
(Török 2007, 192-194. o.). A z új vallási mozgalmak politikai szerepéhez lásd Török 2005b. 

3 4 Eddig engem ez ügyben három alkalommal kerestek meg. Két esetben a folyamat a szándékok ismertetésénél 
tovább nem jutott, a harmadik viszont még csak most van elindulóban. 

3 5 A z Apológia Kutatóközpontról bővebb tájékoztató - és természetesen az új vallási mozgalmakról bőséges 
és rendszerezett információ - található a www.apologia.hu honlapon. 

3 6 Természetesen a hitélet vizsgálata önmagában nem is kell hogy feladata legyen a bejegyzést végző szerv
nek. 

3 7 C s a k kiragadott példaként emlí tem meg, hogy bejegyzésre került ily módon a Magyarországi Katol ikus 
Egyház számos szerzetesrendje, egyházmegyéje, a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör vagy a Hit 
Gyülekezete által fenntartott Szent Pál Akadémia, a nemesbükki Református Öregotthon, illetve ugyanarra 
a c ímre (Érpatak 4245 Napfénymajor 1.) több vallási entitás - A Szív Szeme Komtemplat ív Rend, A Nap 
Szíve Lovagrend, A Lángoló Szív Női Rend, A Sophia Perennis Egyháza és a Benefícium Egyház. 

3 8 Vö. Török 2004a. 
3 9 A vallási entitások részét - legalábbis mindaddig, amíg állami költségvetésből támogatásban részesülnek 

- maga az állam vonhatná le a támogatás arányában az egyes vallási entitásoktól. E z a megoldás kihúzná 
annak a kényes kérdésnek a méregfogát is, amellyel a kutató állandóan szembetalálja magát, nevezetesen, 
hogy az államnak vagy valamelyik „nagyegyháznak" dolgozik-e. A z említett megoldáshoz az alapötletet az 
angol I N F O R M finanszírozása szolgáltatta, amelyet részben az Anglikán Egyház, részben pedig az ottani 
Belügyminisztérium (Home Office) támogat . 

4 0 A szekunder prevenció alapelveit Barker 1995 meglátásaira alapozom. Felvethető, hogy ezek túlságosan 
általánosak. Ahogy az eddigiekből kiderült, az új vallási mozgalmak igen változatos képet mutatnak, túlzott 
mérvű általánosításnak és erre alapozott konkrét megoldási javaslatoknak itt nincs helye. A szempontok 
viszont - saját és mások tapasztalatai alapján is ál l í thatom - működnek, jól alkalmazhatók, amint azt majd 
a példaként idézett lelkigondozói beszélgetésben is láthatjuk. 

4 1 A z édesanya személyes közlése. 
4 2 Elsősorban az Egyesült Államokban, de máshol is, ahol a nagy távolságok miatt a légi közlekedés jelentős, 

lehetőség van arra, hogy egy légitársaságnál a megtért nevére egy bizonyos összeget letétbe helyezzenek 
arra az esetre, ha az vissza akar térni a szülői házhoz. 

4 3 A magánakcióval kapcsolatban egy magándetektív kíséretében engem felkereső hölgy kérdezte a vélemé
nyemet. Természetesen lebeszéltem őket. A z intézményesített visszaprogramozás szükségességét N é m e t h 
Géza vetette fel (Török 2007, 193. a ) . 

4 4 Ahogy azt m á r többször jeleztem, csak ezrelékekben mérhető a két évnél hosszabb ideig egy adott mozga
lomban megmaradó tagok aránya. 

4 5 A z esetek 42%-ában a távozni szándékozók a kilépésnek ezt a formáját választják (Wright 1987). A nyílt 
vagy nem titkolt kilépések egy része „csendes", azaz a konvertita és a mozgalom vezetősége végül is meg
egyeznek abban, hogy mindenki számára jobb lesz az, ha az illető elmegy. A nyílt kilépések másik része az 
úgynevezett látványos, deklaratív kilépés. A k i k ezt a módját választják a tagsági viszony megszakításának, 
azok nagyvalószínűséggel röviden, de nyomatékosan, el lentmondást nem tűrve elmondják, milyen sérelem 
miatt hagyják el a vallási entitást , majd távoznak. A hangos kimondás (verbalizáció) segíthet levezetni 
bennük a korábban felgyülemlett feszültséget. Természe tesen ezekben az esetekben is fontos lehet az 
értékeltetés. 

4 6 Bizalmasan több tag is közölte velem, hogy csupán azért van még mindig az adott vallási entitásban, mert 
„odakint hideg van". E z a megállapítás természetesen nem a külső hőmérsékletre vonatkozott. 


