
Kamarás István OJD: 

 
Különböző egyházak hívei egymásról  

 
 

 Abban, hogy a különböző vallások tanultabb hívei mennyire ismerik egymás, hogyan véleked-
nek egymásról a személyes élményeken, egyházuk tanításán, a vallástudományok megállapításain 
kívül komoly szerepe lehet az egyházakról szóló sarkalatos törvénynek is. 

1) A vallások közötti kapcsolat négy modellje 

 Avery Dulles (2002) a vallások közötti kapcsolat négy modelljét különbözteti meg: a) a kénysze-
rítő modell uralkodott, amikor a politikai vezetés vallási egyformaságot szándékozik kikényszeríteni, b)  
a közeledés-koncepció, mely abból a feltevésből indul ki, hogy a vallások lényegüket tekintve meg-
egyeznek, a különbségeik pedig csak külsődlegesek, c) a pluralizmus-modellben a sokféleség áldás, 
hiszen minden vallás az isteni egy bizonyos arculatát fejezi ki, mindegyik részben igaz, és kiegészítés-
re, valamint kiegyensúlyozásra szorul az igazság azon elemei által, amelyek a többi vallásban találhatók 
meg, d) a megtűrés (tolerálás) modellje, mely rendszerint magában foglal bizonyos mértékű helyeslést. 
Dulles szerint ez a modell az, amely leginkább egybevág a katolikus tanítóhivatal elveivel.  

2. Egyházak, felekezetek, szekták és kultuszok 

 A vallásszociológiai egyház-meghatározások visszatérő elemei között szerepel a nagyméretű,  
az egyéb intézményektől jól elkülönülő, szilárdan felépített vallási testület, a bürokratikus szerkezet, a 
vezető hierarchia, a tagság egyházba való beleszületése, a tanítás és a vallás intellektuális elemeinek 
hangsúlyozása, az állammal való összekapcsolódás és a majdnem a teljes népességre való kiterjedés 
és/vagy ennek igénye. Ennek a formációnak hosszú ideig dominánsan a kényszerítő modell és az 
egyedül üdvözítő út elve volt a jellemző jegye. Ez utóbbi a Troeltsch-féle elképzelésben az egyházzal 

szembeállított szektára is jellemző. Karl Paul Reinhold Niebuhr (1957) az egyház szekta dichotómiát a 
denominációval, vagyis a felekezettel bővíti. Ez olyan intézményesült vallási szerveződés, melyben 
nincs társadalmat domináló szándék, de a társadalomhoz való alkalmazkodása hasonló az egyházé-
hoz. Olyan egyháznak is lehet tekinteni, mely elfogadta, hogy többvallású társadalomban él, melyeket 
Andrew M. Greeley (1974) felekezeti társadalmaknak nevez. A felekezetre leginkább a tolerancia-
modell jellemző, amely egyre inkább az egyházakra is jellemző lesz, de a közeledés-modell is fel-
felbukkan a denominációs formációban. A pluralizmus leginkább a kultuszokra jellemző. 

 Török Péter (2007) ezeket a szempontokat felhasználva a vallási attitűdök tipológiáját állítja föl, 
melyben egyfelől azt veszi figyelembe, hogy a vallási szerep mennyire hatja át a többi szerepet, másfe-

lől pedig azt, hogy mennyire ítéli meg az egyén önmagát és másokat egy tömegvallás tagjának, vagy  

Max Weber kategóriáját használva  vallási virtuóznak. Ez utóbbit én inkább vallási elitnek nevezném. 
Ennek alapján különböztet meg a tömegvallásossággal jellemezhető egyházias (melyre más szerepeket 
átható vallásosság jellemző) és denominációs (melyben elválnak a vallási és világi szerepek) vallásos-
ságot, valamint a vallási elit két változatát: a szektást (amelyben a vallási szerep áthatja a többit, akár 

szélsőséges túlzások formájában is) és a kultikust (amelyben  habár magasabb szintű vallási törekvés 

jellemző a típusba sorolhatókra  a kétféle szerep eléggé jól elválik). Török szerint  és ezt termékeny, 

továbbgondolható elképzelésnek tartom  a szervezetileg egyháznak és denominációnak tekintett val-
lási szervezetekben mind a négy magatartás megtalálható. Annak ellenére, hogy előfordulhatnak szél-
sőséges változatai is, a szektás magatartás korántsem vallási deviancia, nem csak a szektákhoz tarto-
zók jellemzője, hanem a szerzetesek, a lelkiségi mozgalmak tagjainak vallásosságát is jellemezheti. 
Mindebből egyenesen következik az, hogy ha csupán ezt a szempontot vesszük figyelembe, akkor is 
többféleképpen azonosulhatnak híveik mind saját vallásukkal, egyházukkal, mind pedig más vallások-



kal, egyházakkal. Egy szektás beállítódású egyház- vagy felekezet-tag más vallásokkal szembeni atti-
tűdje lehet kizáró, önmagukat az egyedül üdvözítő úton járónak, a többieket pedig eretnekeknek, té-
velygőknek tekintő. Egy denominális beállítódású egyháztag más vallásokkal szembeni attitűdje lehet 
az „egyenlők közt az első‖-elvet valló, közeledő, plurális. A kultikus beállítódású egyház- vagy felekezet-
tagok azt gondolhatják, mint Frithjof Schuon (1999) tanítja, hogy minden vallás ezoteriája (lényege) 
azonos, csak exoteriája (szokásai, rítusai, vagyis kultúrája) különbözik. Ők azok, akik más vallásoknak, 
egyházaknak is rendszeres vagy alkalmi vendégei. 

3. A katolikus egyház és az új vallási jelenségek képviselőinek egymásról alkotott képe,  

 Az utca embere és az úgynevezett nagyegyházakhoz szorosabb vagy lazább szálakkal kapcso-
lódók többsége általában a negatív, diszkriminatív jelentésű szekták közé sorolja az újabb vallási kö-
zösségeket, amin persze nem lehet csodálkozni, hiszen ma a nagyegyházi hívek jelentős része még az 
olyan kisegyházakat (pontosabban hazánkban kisebb létszámú egyházakat) is szektának nevezi, mint a 
baptisták, a pünkösdiek vagy a buddhisták. 

Egy hat évvel ezelőtti kutatásomban hazánkban új vallási jelenségek mellett olyanokat is bevon-

tam a vizsgálódás körébe, mint a buddhisták, a szabadkeresztények vagy a nazarénusok, holott ezek  

akár a krisnásokhoz, akár a moonistákhoz, akár a Hit Gyülekezetéhez képest  nem nevezhetők vado-
natújnak, de a katolikus hívek többsége számára azonban a rendszerváltozás után váltak „láthatóvá‖, 
megtapasztalhatóvá. Még egy kivételt tettem: a Jehovai Tanúi azért kerültek be ebbe a tanulmányba, 

mert  mint említettem  a katolikus hívők számára ez a mércéül szolgáló, tipikus szekta. 

 86 katolikus hittudományi főiskolástól azt kérdeztük, hogy a krisnásokat, a Hit Gyülekezete hí-
veit, a moonistákat (Egyesítő Egyház), a szcientológusokat, a mormonokat, a rózsakereszteseket, a 
Manahaim Gyülekezet tagjait és a sátánistákat mennyire ismerik, minek tartják őket, mennyire és miért 
ítélik őket károsnak, hová tájolják őket a katolikus valláshoz képest, mit gondolnak arról, hogy hogyan 
viszonyulnak ők a katolikusokhoz, és hogyan viszonyuljanak katolikusok hozzájuk.  

 Abban az időben Magyarországon a felnőtt lakosság körében a neoprotestáns kisegyházak 
ismertsége 75 százalékos,  a zsidó vallási közösségé 60, a krisnásoké 33, a buddhistáké 28, a muszli-
moké pedig  22 százalékos volt (Tomka, Zulehner 86). Az általam kérdezett katolikus hittudományi főis-
kolások 49 százaléka ismerte (közülük csak 15 alaposan) a krisnásokat, 47 százaléka (csak 20 alapo-
san) a Hit Gyülekezetét, 35 százaléka (csak 11 alaposan) a sátánistákat, és 32 százaléka (csak 7 ala-
posan) a mormonokat. Mindössze 12 százalékuk ismerte valamennyire a rózsakereszteseket, 10 száza-
lékuk a szcientológiát, 3 százalékuk a Manahaim Gyülekezetet és 2 százalékuk a moonistákat. 

A kérdezettek a „vallás‖, a „szekta‖, a „kultusz‖, az „új vallási mozgalom‖ és a „szellemi mozga-
lom‖ kategóriákba sorolhatták a minősítendő vallási közösségeket. Feltűnő, hogy eléggé sokan azokat 
is belesorolták valamelyik kategóriába, akikről úgy nyilatkoztak, hogy nem vagy alig ismerik őket. A 
leggyakrabban választott kategória a „szekta‖, a legritkább a „vallás‖ volt. A „vallás‖, az „új vallási moz-
galom‖ és a „szellemi mozgalom‖ kategóriákat nagyobb részt azok használták, akik eléggé jól vagy 
alaposan ismerik őket.  

Az „értékes‖, „ ártalmatlan‖, „gyanús‖, „kisebb károkat okozhat‖, „egyértelműen negatív‖, „dest-
ruktív jelenség‖ minősítések közül az „értékes‖ mindössze csak 1-3 százalékot, és az „ártalmatlan‖ is 
csupán 2-16 százalékot tett ki. (Legnagyobb arányban a krisnások és a mormonok kerülnek ebbe a 
kategóriába.) A nyolc közül egyik vallási közösség össz-minősítése sem volt pozitív, de csupán a sátá-
nistákat minősítik egyöntetűen negatívnak és destruktívnak. (Utánuk a Hit Gyülekezete kapta a legtöbb 
negatív minősítést.)  

A „Miért tartja őket károsnak?‖ kérdésre felkínált válaszok közül a Hit Gyülekezetét vádolták 
agymosással, a családok szétszakításával a Hit Gyülekezetét és a krisnásokat, amerikanizálással a 
mormonokat, tagjaik szabadságának korlátozásával a krisnásokat és a Hit Gyülekezetét, a józan ésszel 



és a tudományos gondolkodással szembenálló tanítással a krisnásokat, a sátánistákat és a 
szcientológusokat, az alapvető emberi értékek megtámadásával pedig a sátánistákat vádolták legtöb-
ben. 

Eléggé komoly mértékű tájékozatlanságra és/vagy előítéletességre és/vagy fogalomzavarra le-
het következtetni azokból a véleményekből, melyek szerint a Krisna-hit, a Hit Gyülekezete és a mormon 
hit nem vallás, vagy azokból, melyek szerint a Hit Gyülekezete vagy a Manahaim Gyülekezet vallásos-
sága nagyon távol áll a keresztény felfogástól. Elgondolkodtató az is, hogy a hittudományi főiskolás 
válaszolóknak mindössze 6 százaléka vélte úgy, hogy a krisnások is egyistenhívők. 

 A Hit Gyülekezete mint szervezet akkor még kétségkívül ellenségesen viszonyult a katolikus 
egyházhoz mint intézményhez, s annak vezetőihez, ugyanez azonban nem állítható még a 

szcientológusokról sem; a krisnásokról pedig  akiknek képviselője végiglátogatott minden püspököt és 

szerzetesrendet, akik olykor igen barátságosan fogadták őt  egyenesen az ellenkezője az igaz. Ennek 
(vagyis a tényeknek) ellenére a válaszolóknak mindössze kicsiny töredéke vélte úgy, hogy a krisnások 
nagyon barátságosan vagy udvariasan viszonyulnak a katolikusokhoz, és összesen egyötödük érezte 
úgy, hogy gyanakodva és kifejezetten ellenségesen.  

 A „Milyen magatartást tartanak helyesnek az új vallási mozgalmakkal szemben a katolikusok 
részéről?‖ kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy a dialógusra való készség elég ritka, ugyanakkor a 
hatóságok közbelépését nagyobb arányban (27 %) csak a sátánisták esetében követelték. Általában a 
tartózkodás, az elzárkózás és a fenyegetettség érzése volt domináns, még a krisnások esetében is. Az 
ökumené szellemében való párbeszédet és együtt imádkozást a sátánistákkal és a Hit Gyülekezetével 
senki, de a többiekkel is mindössze 1-3 százalékuk vállalta. A barátságos párbeszédet még leginkább a 
krisnásokkal és a mormonokkal vállalták, ám csupán 10 és 13 százalékuk. A szcientológia esetében a 
„leplezzék le őket‖, a többiek esetében pedig a „kérjék egyházukat, hogy védje meg tőlük híveit‖ válasz-
lehetősséggel éltek elsősorban. 

 Tízezres nagyságrendűnek gondolom azokat a katolikusokat, akik valamiképpen az új vallási 
közösségek vonzáskörébe kerültek (és egyelőre ott is maradtak), miközben továbbra is a katolikus egy-
ház tagjai maradtak, igaz, legtöbbjüknek valamelyest, vagy jelentős mértékben gyengült a kapcsolata 
egyházával. Eléggé sokan kerülnek alkalmi vagy tartósabb kliensi kapcsolatba olyan vallási közössé-
gekkel, amelyek nem kívánják sem a hozzájuk belépést, sem klienseik kilépését abból a közösségből, 
ahová tartoznak. Ez esetben az új vallási közösség általában éppen nem közösséget, hanem valamiféle 

 leggyakrabban pszichoterápiás  szolgáltatást jelent a kliensek számára. Kevesebben válnak 
közösségek tagjaivá, de ilyenek is akadnak szép számmal. Miként mindig is voltak gyakorló katolikus 
tagjai a szabadkőműves páholyoknak, jó néhány olyan új vallási közösséggel kerültek lazább vagy szo-
rosabb kapcsolatba vallásukat több-kevesebb rendszerességgel gyakorló katolikusok, amelyek vagy 
deklaráltan megengedik vagy nem firtatják a párhuzamos tagságot. Találkozhattam gyakorló katoliku-
sokkal a doboló sámán közösségben, néhány buddhista és hinduista közösségben, a Baha’i közösség-
ben, a Magyar Vallás Közösségében, és az Üdvhadseregben. 

 A harmadik típushoz azok sorolhatók, akik „ide is járnak, meg oda is‖. Ez idősebb, viszonylag 
buzgó falusi katolikus hívek körében sem ritka. A kettős, olykor többes kötődés hosszú ideig eltarthat. 
Nem ritkán előfordul olyan házaspárok esetében, akik rendszeresen elmennek házastársuk gyülekeze-
tébe is. A negyedik típusba tartozók csak egyes elemeket emelnek be életükbe, tevékenységeik közé, 
értékrendjükbe. Jó néhány krisnás házastársa, szülei vagy gyerekei — akik megmaradnak katolikusnak 
— átveszik a rituális étkezési szokásokat, más keleti vallásokhoz tartozók házastársai a meditációs 
technikát, a dianetikai kurzusokon tanultakat, Biblia-olvasási vagy értelmezési szokásokat, imákat és 
énekeket. Az ötödik típusba azok tartoznak, akik nemrégen kerültek egy új vallási közösség vonzáskö-
rébe, még az ismerkedési szakaszban vannak, még nem döntöttek, még nem szakítottak egyházukkal. 
A hatodik típusba pedig azok tartoznak, akik ilyen vagy olyan okból alaposabban megismerkedtek egy 



új vallási közösséggel, és habár eszükben sincsen belépni, bizonyos értékeik miatt tisztelik őket, esetleg 
alkalomszerűen találkoznak velük, részt vesznek vallási és egyéb rendezvényeiken.  

És hogyan néz ki az érem másik oldala, hogyan viszonyulnak az új vallási jelenségek hívei a 
katolikusokhoz? A Baha’i, a Csend Hangja, a Család, a szcientológusok, a buddhista Tan kapuja és az 
Üdvhadsereg felajánlja híveinek a kettős tagság lehetőségét. Néhány neoprotestáns egyházban nem 
tartották szerencsésnek vagy megengedettnek a kettős tagságot, mégis tapasztalták, főleg a még csak 
puhatolózó, végső döntést még nem hozó híveik körében.  

A kettős tagságot megengedő egyházakon kívül még a krisnások nyilatkoztak úgy, hogy barát-
ságos viszonyra törekszenek a katolikusokkal. A szcientológusok is szerettek volna ―normális‖ kapcso-
latban lenni a legnagyobb létszámú magyarországi egyházzal. Három pünkösdi jellegű egyház a katoli-
kusok közül a karizmatikusokkal volt barátságos viszonyban.  

Kifejezetten ellenségesek voltak a katolikus egyházzal szemben a Hit Gyülekezete, a nazaré-
nusok és a rózsakeresztesek, inkább ellenségesen, mint közömbösen viszonyulnak hozzájuk a 
Manahaim, az Őskeresztény Apostoli Egyház, a Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet, az Agapé 
Gyülekezet, és az Evangéliumi Pünkösdi Közösség hívei. Többen különböző régebbi és mai sérelmekre 
hivatkoztak. 

 A katolikus egyházhoz való viszonyukat tekintve a kritikusan mérlegelők közé tartoztak a külön-
böző buddhista egyházak és közösségek, a Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet, a Csend 
Hangja Egyház nevű felekezetközi kis csoport (melynek tagjai többsége a parapszichológiai képzést 
adó ―Mantra‖ Alternatív Természettudományi Főiskola hallgatói), az Egyesítő Egyház, több pünkösdi 
jellegű egyház, a Fundamentalista Keresztény Missziómozgalom, a Hetednapos Adventista Egyház, az 
Isten Gyülekezete, a mormonok és a szcientológusok, valamint a párhuzamos tagságot is megengedő 
Magyar Vallás Közössége. 

 A barátságosan közeledőnek nevezhető egyházak, vallási szerveződések közé a krisnások, az 
összes világvallást elismerő és katolikus templomban is imádkozó Magyarországi Baha’i Közösség 
tagjai, a Család és a kettős tagságot megengedő Ezoterikus Tanok Egyháza sorolhatók. 

 Azok a katolikusok  és ilyenek ma még nagyon sokan vannak , akik saját egyházukat, az 
egyházuk megújulását szorgalmazó és megindító törekvéseket, saját egyházuk új vallásos (lelkiségi) 
mozgalmait sem ismerik eléggé, vagy csak felületesen ismerve őket szembe fordulnak velük, rendre 
mereven elzárkózók és ellenségesek még azokkal az új vallási mozgalmakkal szemben is, amelyek 
kifejezetten barátságosan közelednek a katolikusokhoz. Természetesen meg kell különböztetni a táma-
dást a jogos önvédelemtől, a tárgyilagos tájékoztatást a vádaskodástól, a hitvédelmet a keresztes had-
járattól. Ha a király meztelen, imádkozhatunk érte, hogy ne fázzon meg, de nem mondhatjuk, hogy nem 
tökéletes a toalettje. Kimondhatjuk, hogy egyik vagy másik új vallási mozgalom tanítása mekkora mér-
tékben tér el a szerintünk autentikus keresztény tanítástól (még akkor is, ha ők magukat igazi kereszté-
nyeknek nevezik), de nem jelenthetjük ki, hogy az eltérés mértékével egyenes arányban vannak távol 
az Istentől vagy az üdvözülés lehetőségétől. 

 A katolikusoknak (és feltehetően ez vonatkozik a többi úgynevezett történelmi egyház híveire is) 
el kell ismerniük, hogy a hazánkban új vallási közösségek sokféle jogos kritikát fogalmaznak meg. Az is 
jól érzékelhető, hogy a ―szekták‖ és ―kultuszok‖ az esetek jelentős részében (talán többségében) barát-
ságosabban viselkednek a katolikus egyházzal és a katolikusokkal, mint fordítva. A katolikusok körén 
belül az új vallási közösségekkel szemben a katolikus karizmatikusok a legnyitottabbak.  

A katolikusok egy része mint az identitásuk erősítéséhez szükséges másikat, ellenfelet vagy 

éppen ellenséget látnak az új vallási jelenségekben, ugyanakkor egyre erősödik  és már az egyház-

megyei zsinatokon is felbukkant  az a nézet, amelyet Aszalós János úgy fogalmazott meg, hogy ―az új 
egyházak színrelépése a történelmi egyházak hibás hiánygazdálkodására történő reakcióként is felfog-
ható.‖ A hiánycikkek őszerinte a személyes kapcsolatok, az érzelmi kiteljesülés, az otthonmeleg, az 



aktív részvétel az egyház életében, erős imádságos légkör, a ―tan‖ egyszerűsége, az egyéni spontán 
inspiráció vagy 1998 kezdeményezés értékelése. Nagyon kevesen tekintik még a ―nem történeti‖ ke-
resztény egyházakat a krisztusi egyetemes egyház lelkiismeretének akkor, amikor azok hűtlenné válnak 
küldetésükhöz, ha nem ismerik föl a helyzetből adódó feladatukat. A kisegyházak éppen ezeken a terü-
leteken mutatnak föl ragyogó eredményeket. Az új kisegyházak feltűnő mobilitást mutatnak speciális 
missziós feladatok (külmisszió, iskolai, utcai) elvégzésére, leegyszerűsített, de közérthető válaszok 
megfogalmazásában (Aszalós 1998).  

4. Különböző egyházak „klerikusainak” és rendszeresen vallásgyakorló értelmiségének vélemé-
nye a vallások közeledéséről. 

 Egy másik kutatás keretében felsőfokon tanuló vagy diplomás katolikus és protestáns lelkészek, 
hitoktatók-hittanárok és laikus értelmiségiek voltak a kérdezettek. A „Hogyan látja a vallások különböző-
ségét és egységét?‖ kérdésre megadott válaszok közül legtöbben (a reformátusok kicsit nagyobb 
arányban, mint a katolikusok) azzal értettek egyet, hogy „Isten önközlését visszavonhatatlanul és vég-
érvényesen Jézusban nyilvánította ki, és ez feljogosít arra, hogy a kereszténységet tekintsük egyetlen 
legitim (érvényes) vallásnak‖, de csak oly módon, hogy viszonylag kevesen voltak az ezzel teljes mér-
tékben egyetértők, és az elutasítók is. A „Mennyiben tekinti abszolútnak és mennyiben relatívnak saját 
vallását?‖ kérdésre felkínált válaszok közül legtöbben (és eléggé egyöntetűen) azzal értettek egyet, 
hogy „A többi vallás tükrében sajátunkat is tisztábban, reálisabban láthatjuk. A dialógus és az önkritika 
nem jelenti önmagunk megtagadását‖, legkevésbé pedig a következő hárommal: „ Hogy megújuljanak, 
ahhoz minden keresztény egyháznak egyaránt Kelet vallásaihoz (a hinduizmushoz, buddhizmushoz, 
taoizmushoz, és mindezeknek a keleti kultúrákban kifinomult elegyeihez) kell fordulnia, de még az afri-
kai és más törzsi vallások mélyen gyökerező intuícióiból is meríthetünk‖, „A kereszténység mint vallás 
csak akkor virágozhat, növekedhet, ha elhagyja nyugati kultúrájának racionális, férfias elfogultságait, és 
megtanulja Kelet nőies, intuitív megértését‖ és „Egyházamon kívül nincs üdvösség az egyházamon 
kívül.‖ 

5. Tizennégy vallás és felekezet fiatal és iskolázott képviselőinek istenképének, világképének és 
vallásosságának összehasonlító elemzése. 

 Katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, adventisták, pünkösdiek, metodisták, Je-
hova tanúk, zsidók, mormonok, muszlimok, buddhisták, tradicionális modernizált krisnások vallásossá-
gát vizsgálva a legnagyobb hasonlóságot az istenképben és az Istennel való kapcsolat személyessége 
és bensőségessége tekintetében lehetett tapasztalni. 

Az istenképet és az istenkapcsolatot valamivel egzaktabb módon egy kilenc kijelentésből álló 
attitűd-skálával mérve is vizsgáltam. A közeli-távoli kapcsolat skála egyik végpontjára (1-es értékkel) 
azok kerültek, akik számára Isten inkább távoli, hatalmas, rajta kívüli, parancsoló, ítélő, személytelen 
szellemi erő, király, apa és, mester, a másik végére pedig (5-ös értékkel) azok, akiknek inkább közeli, a 

hívőben benne levő, biztató, vigasztaló, személyes, anya, barát, szerető társ. Egy kivétellel  a reformá-

tusok (2.7-es értékkel)  valamennyi csoport tagjainak többsége (3.4 és 3.8 közötti értékekkel) inkább 

közelinek, mint távolinak érzi Istent. Másképpen: még a legiskolázottabb rétegben   még a protestán-

sok között  sem találkozhatunk a protestantizmus M. Weber által megfogalmazott deperszonifikálódott 
Istenével, aki „minden érzékitől mentes abszolút transzcendens lény lett, aki teljességgel kikerülhetetlen 
parancsokkal szabja ki öröktől fogva az ember sorsát‖. (Weber, 1982: 131) 

 Az istenképek legjellemzőbb vonásai a közeliség, a biztatás, a vigasztalás és a személyesség. 
Legritkábban szerepelnek az istenképekben az anya és a szerető társ motívumok. Mivel az istenképek 
egyes elemeit illetően az esetek nagyobb részében erősen szórnak a vélemények, csak az igazán je-
lentős eltéréseket szabad valóságos különbségeknek értelmezni. Míg Isten a Jehova tanúk számára 
leginkább személyes, ők érzik legkevésbé bennük lévőnek. Annak ellenére, hogy nagyobb mértékben 
érzik a buddhisták Buddhát bennük lévőnek, mint a többiek, érthetően sokkal inkább érzik őt személyte-



lennek, mint istenüket a krisnások és a keresztények. Jellemző, hogy anyának leginkább a krisnások, 
legkevésbé a konzervatív keresztények érzik istenüket.  

A reformátusok kivételével valamennyi vallás és felekezet tagjainak többsége inkább közelinek 
(barátnak, biztatónak, vigasztalónak, szerető társnak, anyának, személyesnek, bennünk és/vagy velünk 
bensőséges kapcsolatban lévőnek) érzi Istent, mint távolinak (királynak, parancsolónak, hatalmasnak, 
ítélőnek, mesternek, atyának, rajtunk kívül állónak és személytelen erőnek). Ez a talán sokakat meglepő 
eredmény igazán reménykeltő a vallások közötti dialógus esélyét tekintve. 

 A vallás hét dimenziója (Hit, ismeret, érzés, élmény, szertartás, közösség, erkölcsi elvek)  tekin-
tetében a három úgynevezett „történelmi‖ (a katolikus, a református és az evangélikus) egyház hívei 
mutattak legnagyobb hasonlóságot. A 14 vallási csoport között alig volt különbség két dimenzió (a hit és 
a vallási ismeret) fontosságának megítélésében. A vallási közösséget a többiekhez képest valamivel 
kevésbé tartották fontosnak a három úgynevezett „történelmi‖ egyház hívei. A modernizált krisnások 
számára bizonyult legfontosabbnak az érzés, az élmény, legkevésbé pedig a Jehova-tanúk számára. A 
szertartás és a meditáció a két krisnás csoport számára volt a legfontosabb, a pünkösdieknek és a Je-
hova-tanúknak a legkevésbé. Az erkölcsi elvek fontosságát leginkább a Jehova-tanúk és a tradicionális 
krisnások hangoztatták. Az adventisták és a baptisták a legtöbb esetben a hazánkban tradicionális ke-
resztény egyházakhoz tartozók (katolikusok, reformátusok és evangélikusok), valamint a leginkább 
fundamentalistának tekinthető pünkösdiek és Jehova-tanúk között helyezkedtek el.  

 A leginkább szembetűnő eltérés a krisnások és a többiek között a szent dolgok terjedelmében 

észlelhető: a Krisna-hívők számára  a szent írások kivételével  minden szent dolog szentebb, mint a 
többieknek, ami arra utal, hogy az ő világuk kevésbé világias, kevésbé vált szét szent és profán szférá-
ra.  

 A szent szférájának terjedelmének megítélésén kívül a legnagyobb eltérés az ember és a világ 
pozitív-negatív megítélésében, kötelességek felvállalásában, valamint a kultúrával, művészettel, vala-
mint szexualitással és szerelemmel szembeni nyitottság tekintetében mutatkozott. A vallásosság tekin-
tetében öt csoportot lehetett kialakítani a hasonlóságok alapján: a) a hazánkban történelminek nevezett 
keresztény vallások képviselői (katolikusok, reformátusok és evangélikusok), b) két kevésbé fundamen-
talista neoprotestáns egyház (adventisták és metodisták) hívei és a magyar anyanyelvű, nem régen 
áttért vagy megtért muszlimok, c) az erősebben fundamentalista pünkösdiek és baptisták, d) a két 
krisnás közösség hívei, e) a zsidók és a buddhisták. Mindegyik csoporttól eléggé távol helyezkedtek el 
az erőteljesen fundamentalista Jehova-tanúk. A habitus (életmód, értékrend, életfilozófia) tekintetében 
is erős hasonlóságot mutattak a hazánkban történelminek nevezett három keresztény egyház hívei. 
Ebben a tekintetben egy csoportot alkottak a Jehova tanúk, a tradicionális krisnások és a pünkösdiek 
(akik eléggé sötéten ítélték meg az embert és a világot, meglehetősen zárt, előítéletes beállítódást mu-
tattak a kultúra, a művészet és a szexualitás vonatkozásában. Az ezekben a vonatkozásokban jóval 
nyitottabb katolikusokhoz, reformátusokhoz és evangélikusokhoz álltak közelebb az adventisták, baptis-
ták és a tradicionális krisnások, valamint a zsidók, muszlimok és metodisták alkotta csoportok.  

  Minél erőteljesebben jelenik meg a vallásosságban az érzelmi dimenzió (az érzések, az élmé-

nyek, a rítus és a közösség)  amint ezt elsősorban a modernizált krisnások, a katolikusok, az evangé-

likusok és a buddhisták körében tapasztalhattuk , annál inkább jelennek meg az értékrendben az „ön-
állóság‖ (például a szabadság, a bátorság, az önérzet, az alkotás), az „életélvezet‖ (például a kellemes 
és a változatos élet, az egészség, az anyagi javak) értékei, annál inkább tartják fontosnak a szexuali-
tást, a kultúrát, a nők vallási szerepét és a szélesebb világgal szemben vállalt felelősséget és kötele-

zettséget. A világot és az embert jónak látó, a világban Isten jelenlétét tapasztaló hívők  elsősorban a 

modernizált krisnások és a katolikusok  elfogadóbbak és nyitottabb attitűdöt mutatnak a szexualitással 
és a szerelemmel, a látványosságokkal, a kultúrával, a nők vallási szerepével szemben, valamint min-
denféle tekintetben nagyobb felelősséget és elkötelezettséget éreznek. 



 

 

6) Vallások közelségének-távolságának megítélése négy vallási csoportban  

 29 vallás közelségét-távolságát kértem megjelölni az általam megkérdezett felsőfokú végzett-
ségű, vallásukat rendszeresen gyakorló katolikusoktól, reformátusoktól, evangélikusoktól és evangéliu-
mi keresztényektől (baptisták, adventisták, pünkösdiek), mindegyik csoportban „klerikusoktól‖ és „laiku-
soktól‖. Megállapíthattam, hogy a vizsgált vallások ismertsége csak kis mértékben tér el a különböző 
felekezetek felsőfokú végzettségű vagy felső fokon tanuló „klerikusok‖ és „laikusok‖ körében. Érthetően 
a keresztény vallások ismertebbek, mint a nem keresztény vallások. A többi viszonylatban így fest a 
vizsgált vallások ismertsége. Érthetően az iskolázott klerikusok ismerik legjobban, az iskolázatlan idős 
vallásos hívek és az iskolázott nem vallásosok legkevésbé, de jelentős az eltérés a vallásukat rendsze-
resen gyakorló „laikusok‖ és a maguk módján vallásosok között is ebben a tekintetben. Elgondolkodtató 
a diplomás vagy felsőfokon tanuló nem vallásosok vallási műveltségének feltűnően hiányos volta. Az 
vizsgált vallásokkal kapcsolatos pozitív-negatív attitűdöket az alábbi  tábla mutatja be: 
 

10. tábla 
Vallásokkal való 
rokonszenvezés 

katolikus 
„klerikusok‖ 

katolikus 
„laikusok‖ 

református 
„klerikusok‖ 

református 
„laikusok‖ 

evangélikus 
„klerikusok‖ 

Evangélikus 
„laikusok‖ 

evangéliumi. 
„klerikusok‖ 

evangéliumi 
„laikusok‖ 

római katolikus  5.0   5.0    3.1 3.6 2.6 3.8 2.6 3.3 
görögkatolikus 4.8 4.5 2.9 2.9 3.5 3.9 2.3 3.1 
ortodox 4.4 3.9 2.5 3.1 3.2 3.5 2.9 3.2 
evangélikus 4.1 4.2 4.2 4.4 5.0 5.0 3.1 3.8 
református 3.8 4.1 5.0 5.0 4.1 4.3 3.3 4.3 
zsidó 3.5 3.3 2.9 3.2 2.9 3.0 2.7 3.1 
baptista 3.2 3.6 3.9 3.6 3.8 3.5 3.8 4.3 
anglikán 2.8 3.1 2.8 3.4 3.7 3.6 2.6 3.0 
metodista 2.1 2.7 2.7 2.7 4.5 4.0 3.3 3.3 
pünkösdi 2.1 2.6 2.3 3.1 2.8 3.0 3.4 3.5 
muszlim 2.1 2.3 1.5 2.4 1.8 2.3 1.1 1.7 
adventista 1.9 2.6 2.4 3.3 2.3 3.4 3.5 3.4 
mormon 1.8 2.2 1.4 2.0 1.3 2.2 1.4 1.6 
unitárius 1.7 2.7 1.9 3,1 2.2 3.1 2.3 2.4 
buddhista 1.7 2.5 1.5 2.4 2.1 2.1 1.1 1.6 
Krisna-hívő 1.5 2.2 1.1 2.1 1.6 2.1 1.0 1.4 
törzsi vallások 1.5 2.2 1.2 2.7 1.5 2.1 1.1 1.5 
konfuciánus 1.5 2.0 1.1 2.3 1.8 2.1 1.6 1.7 
taoista 1.5 2.4 1.2 2.1 1.6 1.8 1.1 1.6 
nazarénus 1.5 2.4 1.9 2.2 1.9 2.2 2.1 3.0 
hutter 1.4 2.1 1.2 2.1 1.6 1.7 1.7 2.1 
Jehova-tanú 1.4 1.8 1.4 1.6 1.5 1.8 1.2 1.8 
Hit Gyülekezet 1.4 1.9 1.5 2.3 2.2 1.8 2.9 3.0 
lámaizmus 1.3 2.0 1.1 2.3 1.3 2.1 1.1 1.4 
sintoizmus 1.3 1.9 1.1 2.4 1.5 1.6 1.1 1.6 
antropozófus 1.3 1.8 1.4 1.8 1.4 1.5 1.4 1.4 
szcientológia 1.2 1.4 1.0 1.4 1.0 1.1 1.1 1.2 
Visnu-hívő 1.1 1.9 1.1 1.8 1.6 1.7 1.2 1.3 
sámánizmus 1.1 1.6 1.2 1.8 1.1 1.9 1.1 2.1 
nem keresztény 
vallások  

1.6 2.2 1.4 2.2 1.6 2.0 1.3 1.7 



átlag  2.1 2.6 1.8 2.6 2.2 2.5 2.0 2.5 

 Mindössze három vallás akadt, melyek mindegyik felekezeti csoportban egyértelműen elfoga-
dottak voltak: a református, az evangélikus és a baptista. A 29 közül 14 vallást egyértelműen elutasítot-
ták mindegyik csoportban („átlagosztályzatuk‖ egy esetben sem emelkedett 2.5 fölé), ezek közül 11 
egyfelől a keleti vallások, másfelől New Age jellegű kvázi-vallások (antropozófia, sámánizmus, szciento-
lógia) körébe tartozik, a keresztény vallásokat a mormonok, a hutterek és a Jehova-tanúk képviselik.  

 Tudva, hogy a kérdezettek többsége (57 százaléka) teljesen vagy nagyobb részben a keresz-
ténységet tekintette egyetlen legitim vallásnak, érthető a nem keresztény vallásokkal kapcsolatos visz-
szafogottság és ellenérzés. 

 Négy olyan vallás akadt, mely az átlagosnál ismertebb, ugyanakkor az átlagosnál kevésbé elfo-
gadott: a muszlimok, a Jehova tanúk, a szcientológia és a Hit Gyülekezete. Esetükben a velük szembe-
ni előítéletes attitűd eléggé nyilvánvaló. A keresztény szektából lett egyháznak tekinthető Jehova tanúk 
elfogadottsága kisebb, mint egy sor nem keresztény vallásé, beleértve a törzsi vallásokat. Még nyilván-
valóbb az előítélet a pünkösdi szektából kifejlődő egyház, a Hit gyülekezete esetében, hiszen ez a fele-
kezet jóval alacsonyabb „osztályzatokat‖ kapott, mint a pünkösdi vallás. Figyelemre méltó, hogy még a 
pünkösdiek körében sem múlta fölül a Hit Gyülekezettel rokonszenvezők aránya az elutasítókét (2.9). A 
négy felekezet közül az evangéliumi keresztények átlagosztályzatai a legalacsonyabbak.  

 A négy vizsgált vallási csoport egymásról alkotott véleménye így alakult: 

 katolikusok 
 
 

reformátusok evangélikusok evangéliumi  
protestánsok 

Katolikusok — 4.0 4.2 2.6 

Reformátusok 3.3 — 4.3 3.6 

Evangélikusok 4.0 4.3 — 3.0 

evangéliumi protestánsok 2.9 3.8 3.5 — 

 Az egymásról alkotott kép a katolikusok és a reformátusok esetében a leginkább kiegyensúlyo-
zatlan.  

 A „laikusok‖ és „klerikusok‖ összehasonlítása esetén először is a leginkább szembetűnő, hogy 
„klerikusok‖ két esettől eltekintve, valamennyi vallással szemben tartózkodóbbak voltak, mint a „laiku-
sok‖.  

 Valamelyest nagyobb nyitottságot mutattak a „klerikusok‖ körében a katolikusok, az evangéliku-
sok és az evangéliumi keresztények, mint a reformátusok. A keleti vallások megítélésében az evangéli-
umi keresztények merevebbnek mutatkoztak, mint a másik három csoport tagjai. 

 Az egyes vallások megítélésében mindannyian eléggé óvatosak, vagy kifejezetten elzárkózók 
voltak, saját vallásukhoz képest nagyon távolinak érezték mind a keleti vallásokat és a köznapi gondo l-
kodás szerint „szektának‖ nevezett keresztény (vagy a kereszténységhez nagyon közel álló) vallásokat. 
Különösképpen így volt ez a reformátusok és a klerikusok körében. A négy felekezet közül az evangéli-
umi keresztények ismerik legkevésbé a vallásokat, és ők a leginkább elzárkózóak. A négy felekezet 
viszonylatában az egymásról alkotott kép a katolikusok és a reformátusok esetében a leginkább ki-
egyensúlyozatlan.   

 Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a vallások közötti további közeledés és a párbeszéd esélye 
nagymértékben függhet a vallási ismeretek, valamint a közös vallási, közéleti, kulturális és politikai akci-
ók gyarapodásától. A közeledés- és párbeszéd-készséget az is jelentős mértékben befolyásolhatja, 
hogy a vallások lényegi hasonlóságára vonatkozó nézetek, valamint olyan elméletek, mint a vallások 
transzcendens egysége milyen kulturális, gondolati, ideológiai és politika kontextusban jelennek meg. A 
rendszerváltás után a megnövekedő szabadság- és mozgástérben egyértelműen lefékeződött hazánk-



ban 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 innen-onnan a hamis ideológiát. Ebben a történelmi-társadalmi kontextusban az egyhá-
zakról szóló sarkalatos törvény, mely fittyet hány a sarkalatos erényekre (vagyis a bölcsességre, az 
igazságosságra, a bátorságra és a mértéletességre) nagy mértékben hátráltathatja a vallások közötti 
közeledést, hiszen olyan vallásokkal szemben diszkriminatív, melyek amúgy is más vallások előítéletei-
nek áldozatai, erősíti az egyszerűbb hívek zavarát abban a tekintetben, hogy mit nevezhetünk vallás-
nak, egyháznak, melyik tekinthető jó vallásnak és egyháznak. Tovább még az elismert egyházakat is 
pellengérre állítja sokak szemében, akik némi joggal azt gondolhatják, hogy ezek a politikai hatalom, a 
kurzus kegyeltjei. Az a tény is „kontraproduktív‖ lehet, hogy a „bevett‖ egyházak nem vállaltak szolidari-
tást a kiszorultakkal, ugyanis bizonyára visszatetszést okoz híveik egy részénél, már csak azért is, mert 
olyanok maradtak ki, amelyek híveivel együtt imádkoztak ökumenikus alkalmak idején.  
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