
2020. március 3.
szerda Interjú 7

H I R D E T É S

is, mint az oktatás, szociális el-
látás, egészségügy, de a politikai 
döntéshozásra gyakorolt hatásuk 
sem elenyésző.

– Kutatásai arra is rávilágítottak, 
hogy a hit gyakorlása, az imád-
kozás gyakorisága tekintetében 
a székelyek jobban hasonlítanak 
a romániai lakossághoz, mint a 
magyarországihoz. Az Európai 
Értékrend Vizsgálatok legújabb 
eredményeinek volt erdélyi ma-
gyar almintája is, és ennek alap-
ján ismét beigazolódott Románia, 
ezen belül az erdélyi magyarok ki-
magaslóan magas vallásossága. 
Mi lehet ennek az oka?
– Egy adott társadalomban élők 
vallásosságát erőteljesen megha-
tározhatják magát a társadalmat 
érintő hatások. És ezek a hatások 
némileg mások voltak Magyaror-
szágon, mint Romániában. A val-
lásosságra is nagy hatással levő 
tényezők: a modernizáció, váro-
siasodás, az iskolázottság szint-
je, a hagyományos közösségek 
erőssége történelmi adottságként 
is eltérő volt a két országban. A 
rendszerváltást követő, Románi-
ában erőteljesebben jelentkező 
nagy társadalmi, szociális nehéz-
ségek nagymértékben az istenhit 
felé fordították a romániaiakat. A 
román társadalom szinte minden 
intézménye érintett volt az itt élők 
szociális nehézségeiben, a tőlük 
megvont bizalmat az emberek 
többnyire az egyházra ruházták, 
ezért olyan magas például az 
egyházakba vetett relatív bizalom 
mértéke Romániában. Az erdélyi 
magyarok ezen szempontok alap-
ján a romániaiak körülményei-
ben osztoztak, a vallásosságuk 
mértéke sokkal jobban hasonlít a 
románokéra, mint a magyarorszá-
giakéra. Ha ehhez hozzátesszük 
azt, hogy az erdélyi magyarság 
számára az 1918 óta a kisebbségi 
lét legfontosabb, legstabilabb, 
leghősiesebben helytálló intéz-
ményét az egyházak jelentik, nem  
meglepő, hogy számos mutató 
mentén az erdélyi magyarok a ro-
mániai románoknál is vallásosab-
baknak mutatkoznak. Nagyobb 
arányban járnak heti rendsze-
rességgel templomba, közülük 
többen imádkoznak legalább heti 
rendszerességgel, és nagyobb 
arányban hisznek Istenben.

– Akárcsak a kommunizmus évti-
zedeiben, úgy jelenleg is érvényes, 
hogy az erdélyi magyarság számá-
ra a vallási hovatartozás a legtöbb 
esetben önazonosságot megha-
tározó tényező, a vallásosság ösz-
szefonódik a nemzeti identitással? 
Hogyan látja, valószínűsíthetően a 
továbbiakban is így marad, vagy 
pedig megváltozni látszik?
– A vallásosság nem csupán az 
erdélyi magyarság, hanem a ro-
mánság számára is úgynevezett 
„nemzeti identitásmarker”. Az itt 
élők történelmi „öröksége” az is, 
hogy vannak „magyar” vallások 
és „román” vallások. Azokban 
a közösségekben, ahol a vallás 
egyben a nemzetiségi identitás-
nak is egyik legfontosabb eleme, 
ott általában ezek összefonódása, 
egymást erősítő hatása különösen 
jelentős. Erdélyben nyilvánvalóan 
mindig volt valamilyen fajta „átjá-

rás” a vallási-nemzeti megkülön-
böztető-elválasztó határok között, 
és ez valószínűleg a vegyes házas-
ságok, nyelvváltás révén a közel-
jövőben még jelentősebb lesz. 
De igazi jelentősége annak lesz, 
hogy a jövőben a nemzeti identi-
tás önmeghatározó elemei között 
mennyire lesznek jelentősek a 
mássággal szemben álló elemek. 
Vagyis mennyire lesz fontos az 
itt élők számára a „mi”-tudatot 
„mások” ellenében meghatároz-
ni és erősíteni. Például a román 
nemzeti érzéseket azáltal erősí-
teni, hogy a magyarságban külső 
ellenséget keresnek és találnak, 
de ez fordítva is ugyanígy műkö-
dik. Visszatérve a vallásosság és 
nemzeti identitás kapcsolatára, a 
magyarság felé irányuló támadá-
sok válaszreakciói nem csupán a 
politikai színtéren hoznak létre 
válaszreakciókat, hanem előbb 
vagy utóbb a történelmi magyar 
egyházak diskurzusában is meg-
jelennek, fokozva a vallásosság 
összefonódását a nemzeti identi-
tással. „Békeidőben” azonban az 
egyházak elsősorban pasztorális 
feladatokat látnak el, főként a 
tömbmagyarság esetében ugyan, 
de kevésbé érintettek a kisebb-
ségi léttel összefüggő nehézsé-
gek kezelésében. Természetesen 
az ortodox egyház szimbolikus 

tőkéje is növekszik, ha egy etni-
kumközi konfl iktusban a román-
ságot képviselheti. Ha azonban a 
nemzeti identitás fő alkotóelemei 
elsősorban olyan tényezők lesz-
nek, amelyek befele irányulnak, 
önépítőek, a saját értékeikre össz-
pontosítóak, és nem kifele táma-
dók, akkor talán az egyházaknak 
is kevésbé kell ennek az „őrző-vé-
dő” szerepnek a frontvonalában 
harcolniuk.

– Hubbes Lászlóval együtt kutat-
ta a Székelyföldön a keresztény-
ség mellett felbukkanó, alternatív 
„vallásos” mozgalmakat is. Mi 
ezekre a legjellemzőbb? Hogyan 
látja, mi az oka, amiért az embe-
rek a kereszténységtől eltérő spiri-
tuális „tanokhoz”, mozgalmakhoz 
fordulnak?
– A történelem folyamán a hivata-
los egyházi tanítás mellett mindig 
létezett egyfajta elképzelés, igény 
a „hétköznapi” keresztény tudá-
son, tapasztalaton túli spirituális 
élményekre is. A gnoszticizmus 
mindenkori létezésére pedig ter-
mészetes módon rátevődik a 
modern és posztmodern kor in-
dividualista és élményközpontú 
transzcendenciakeresése. Kutatá-
si tapasztalataim szerint az embe-

rek akkor fordulnak elsősorban a 
New Age-szerű, keleti és nyugati 
misztikus tanokat ötvöző, keverő 
irányzatokhoz, ha életük krízis-
helyzetbe kerül. Az erdélyi, több-
nyire hagyományos pasztorációs 
módszerekkel dolgozó történelmi 
egyházak természetesen nem csu-
pán a szokásvallásosságot tudják 
ápolni, hanem számos közösség, 
lelkiségi irányzat, szerzetesi kö-
zösség stb. munkálkodik azon, 
hogy a krízisben lévők és/vagy 
elmélyülésre vágyók számára 
keretet, módszert, lehetőségeket 
kínáljon föl. A történelmi egyhá-
zak eff ajta „kelléktára” azonban 
sok esetben kevésbé ismert, elér-
hető, mint az alternatív, élmény-
központú, gyors megoldásokat és 
„titkos” tudást nyújtó új irányza-
tok. A Hubbes László által találó-
an „etnopogányságnak” nevezett 
magyar újpogány mozgalmak – 
amelyek a magyarság alternatív 
történetét ennek messiási külde-
tésével párosítják, és e köré egy 
sajátos mitologikus világot építe-
nek fel, külön színfoltját alkotják 
a nemzeti identitás – vallásosság 
összefonódás különleges világá-
nak. Fontos kiemelnem azonban 
azt, hogy – mint ahogy az évszá-
zadok során megfi gyelhető volt – 
a hivatalos egyházi tanítás mellett 
a hívek tudatában minden ellent-
mondást nélkülözve számos „al-
ternatív” hitelem harmonikusan 
megfér: a babonás hit a legtöbb 
esetben nem okoz ellentmondást 
a történelmi egyházakhoz tarto-
zással, de pont úgy a lélekván-
dorlásban, horoszkópban való 
hit és egyéb kereszténységidegen 
tanítás sem okoz zavart az abban 
hívők számára a kereszténységük 
megélésében. Erdélyben ugyan 
alapvetően még mindig a hagyo-
mányos módon megélt keresz-
ténység a legelterjedtebb, de a 
New Age és újpogányság hatását 
nem szabad leértékelni, mert sok 
esetben „hangosabb” a jelenlétük 
a hagyományos és digitális mé-
diakínálatban egyaránt. A pasz-
torációban dolgozók számára 
fontos lehet ennek a jelenségnek 
a megértése, hiszen előbb vagy 
utóbb előtérbe kerülnek azok, 
akik az egyházon kívül, a „maguk 
módján” keresnek kapcsolatot 
a transzcendenssel. Ha megér-
tés helyett elutasításban, esetleg 
kioktatásban lesz részük, akkor 
beigazolódni látszik majd, hogy 
helyüket nem az egyházak von-
záskörében kell keresniük. Ennél 
sokkal fontosabb lenne, hogy na-
gyobb ismertséget kapjanak azok 
az egyházon belüli alternatívák, 
amik hiteles választ tudnak adni 
a modern és posztmodern em-
ber individuális istenkeresésére. 
A lelkigyakorlatok, lelki kísérés, 
lelki vezetés már egyáltalán nem 
idegen az erdélyi egyházak világá-
ban sem, kiváló egyházi és világi 
szakemberek tudják értő módon 
kísérni nemcsak a hagyományos 
módon vallásos személyeket, ha-
nem azokat is, akik különböző 
hitrendszerekből összeválogatott 
vallási tudással, élménnyel ren-
delkeznek. És legfőképpen azo-
kat, akiknek erre a legnagyobb 
szükségük van: akiknek az élete 
egzisztenciális, érzelmi vagy spi-
rituális krízisben van.

 » A lelkigyakorlatok, 
lelki lelki vezetés egy-
általán nem idegen az 
erdélyi egyházak világá-
ban sem, kiváló egyházi 
és világi szakemberek 
tudják értő módon kísérni 
nemcsak a hagyományos 
módon vallásos szemé-
lyeket, hanem azokat is, 
akik különböző hitrend-
szerekből összeválo-
gatott vallási tudással, 
élménnyel rendelkeznek.




