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Új vallásos jelenségek, magatartások 
(szekták, kisegyházak, lelkiségi mozgalmak stb.) 

− vázlat, könyvészet − 

 

I. Történeti kérdések: az új vallási magatartások kialakulásának okai 

 

1. Az Egyház válsága a 19. és 20. században 

a) A „felvilágosult” Egyház értelmisége maga fordult el a népi vallásosságtól. 

Vö. „tudós pap” (új eszmény) ↔ „mágus pap” (a néphez közelebb álló régi pap) 

b) Erősödik a szekularizáció (pl. technikai forradalom, mobilitás növekedése, 

műveltségszerkezet megváltozása stb.)  

→ Az Egyház egyre tehetetlenebb a 19. és főként 20. századi modernizáció 

kihívásaival szemben. Bálint Sándor szerint „a pasztoráció jozefinista kényelmessége” 

nem tud megküzdeni a 20. századdal (1938. 37.)  

c) Problematikussá válik a vallás–nemzet viszony.  

A nemzeti gondolat a XIX. században beépült a történelmi egyházakba, de ez a 

beépülés nem volt problémamentes (pl. van-e magyar görög katolikus egyház? hogyan 

kell értelmezni a római katolikus egyház egyetemességét? melyik a magyar nemzeti 

vallás? stb.). (A kialakuló újprotestáns egyházak elsőként lépik át a nemzeti határt, 

következésképpen „nemzetietlennek” minősülnek.) – Problémát jelent, hogy a XVIII. 

században kialakult etatista gondolkodás nem tűri a kétvallásúságot: Európa-szerte 

lutheránus, református, katolikus államegyházak alakultak ki, de Magyarországon 

nincsen ún. „nemzeti vallás”. A magyar református puritanizmus sajátos 

hagyományainak köszönhetően a protestantizmus tovább él, a katolicizmus nem válik 

magyar nemzeti vallássá. Ti. az önfenntartó református vallásosság intézményrendszere 

már korábban kialakult (pl. templomon kívüli házi istentiszteleti rendszer, licentiátusok 

stb.), és ezek a szervezeti formák túlélik az ellenreformációt, jelentős szerepük van a 

református vallás fennmaradásában.  

 

→ A világ betört az Egyházba. Ennek hatásai sokrétűek: 

a) spirituális jellegűek → új lelkiség iránti igény 

A középkorból ismert érzelemteli közösségi vallásgyakorlás a szekularizáció 

hatására megszűnt. A szociális problémák és a modern kori elmagányosodás maitt 

azonban szükség volna a személyes közelségre és az érzelemtelített vallásosságra. Féja 

Géza így ír erről: „A nép se a politikai, se a társadalmi életben nem juthatott szerephez. 

[...] A nép keresi a közösséget és kereső vágya mindenütt visszautasításra talál, tehát 

teljes erővel a vallásos élet síkjára tör. A szekta védekezés, a biztosító szelep a teljes 

belső összeomlás és meghasonlás ellen. (Viharsarok, é. n., 117.) 

b) intellektuális és szociális jellegűek → A vallásnak választ kell adnia a mai élet 

problémáira (pl. a kapitalizmus szociális problémái, világháború stb.) 

- Az új lelkiségi mozgalmak tiltakozásuknak adnak hangot a fennálló politikai és 

egyházi uralkodó osztállyal szemben.  

→ A szekták a nincstelenek körében terjednek a leginkább. Emiatt a szekta 

kérdése bekerül a két világháború közötti magyar szociográfiai irodalomba (Féja Géza, 

Kovách Imre, Bözödi György stb.) 
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c) organizációs jellegűek → Új egyházszervezetre van szükség; a szervezeti 

formáknak alkalmazkodniuk kell a spirituális és intellektuális igényekhez. 

 

2. A megoldás lehetséges stratégiái 

A) Egyházon belüli megoldások 

a) A régi, a felvilágosodás előtti vallásos-mágikus hagyományok továbbéltetése 

népi körökben. „A hívő nép elsősorban a múlt hatalmas vallási tradícióiból táplálkozik” – 

írja Bálint Sándor (1938. 37.). 

- A népi kultúra hagyományos mintái archaikusabb mentalitású közösségekben 

lehetséges megoldást jelentenek. 

b) Felülről jövő megoldások az egyházon belül. 

- A katolikus egyházon belül pápai enciklikák (körlevelek) (Rerum novarum − 

1891, Quadrogesimo anno − 1931) nyomán kialakul és programmá válik a 

keresztényszocializmus társadalomelmélete. Az utópikus eszmerendszer központi 

fogalma a hivatásrendiség. − Erdélyben Venczel Józsefre és az általa irányított Hitel 

című folyóirat (1936−1944) körül szerveződő fiatal társadalomkutató nemzedékre van 

nagy hatással. 

- A falukutató mozgalmak nemzedékének utópisztikus eszméi: 

 Balázs Ferenc mészkői unitárius lelkipásztor munkássága 

 Erdélyi Fiatalok nemzedéke − ideológusuk: László Dezső ref. lelkipásztor 

és egyházi vezető; 

 Venczel József és a Hitel köre  

 Bözödi György Székely bánja c. szociográfiai munkája stb. 

 Magyarországi falukutatók (Kovách Imre: Néma forradalom; Féja Géza: 

Viharsarok stb.) 

- Reform katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon (pl. Prohászka 

Ottokár) 

  

→ Az egyházon belüli reform törekvések értékelése:  

a) A reform törekvések rendre utópiának bizonyulnak: a felvázolt 

eszmerendszerek nem állják ki a gyakorlat próbáját. 

b) Az egyházi értelmiségnek csak kisebbik része azonosul a reform 

törekvésekkel. (vö. „a pasztoráció jozefinista kényelmessége” − Bálint Sándor terminusa) 

c) A reform törekvések eszméit totalitárius ideológiák is kisajátítják (pl. a 

hivatásrendiség eszmeisége Olaszországban Mussolini fasiszta diktatúrájának alapja 

lesz), az utópikus eszmeiség hitelét veszti. 

 

B) Egyházon kívüli megoldáskeresés 

- Mivel az egyházi értelmiség egyre kevésbé tud hiteles választ adni a felmerülő 

új kérdésekre (lásd fennebb), ezért a megoldás lehetőségei gyakran egyházon kívüliek. 

- Nehezen integrálható új lelkiségi mozgalmak keletkeznek, egyre erősebb a 

szektásodás. – Ha az Egyház elutasít, akkor új lelki közösségek jönnek létre, új 

organizációs formák alakulnak ki. A kérdés az, hogy az új lelkiségi mozgalmak átlépik-e 

a tűréshatárt vagy nem. Az alapkérdés: beleférünk-e a régibe, avagy nem?  

 - A szekularizáció a felekezeteken belül nem azonos mértékben hat: a 

protestantizmuson belül még erősebb, mint a katolicizmuson belül. Ennek okai: 1. A 
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katolikus klérus közelebb van a néphez (szerzetesrendek). 2. A reform katolicizmus (pl. 

Prohászka Ottokár) hamarabb kezdődik. 3. A katolicizmus a népi vallásosságot valamivel 

jobban tolerálja. → A protestantizmuson belül elindul egy belmisszió: újprotestáns 

mozgalmak jelennek meg az egyházon belül.  

 

3. Az újprotestáns egyházak (szabadegyházak) elkülönülése 

(Ide sorolhatók: nazarénusok, baptisták, adventisták, metodisták, pünkösdisták.) 

Eltérések a történelmi vallásokkal szemben: 

 

3. 1. Organizációs vonatkozásban: 

- Nem támogatják ideológiailag az államot (↔ etatista államegyházak), és nem az 

állam eltartottjai (hasonlóképpen, mint a koldulórendek a középkorban!) → 1939-ben 

Magyarországon az összes kisegyházat (szabadegyházat) rendeletileg feloszlatják. Emiatt 

óriási illegális tapasztalat keletkezik, nagy befolyási övezetet építenek ki, a taglétszám 

1945-ig háromszorosára növekszik. 

 - A gyülekezeteket alulról szervezik meg, nem felülről irányítottak, 

demokratikusabbak. (Vö. presbitérium és fejedelem konfliktusai a protestáns Erdélyben: 

az ún. „presbiteriánus” és „episzkopális” irányzatok a XVII. században) 

 - A szabadegyházakba nem lehet beleszületni: a személyes döntés alapvető 

jelentőségű. 

 - Az egyházfegyelem szigorú. (Az egyházi fegyelem lazulása mindig a 

szekularizáció jele.) 

 

3. 2. Intellektuális, dogmatikai vonatkozásban: 

 - Az „egyedül Krisztus által való üdvözülés gondolatából következően a 

„megtérés“, „megújulás“, „tanúságtevés“ stb. fogalmaknak döntő jelentőségük van. Ez 

minden újprotestáns egyházat jellemez.  

 - Mivel tudatos vállalás szükséges, felnőttkeresztség van. (Tehát megfordul a 

logika: keresztség→bérmálás helyett bérmálás→keresztség.) 

 - A Biblia nem mágikus, misztikus hitforrás, hanem racionálisan megérthető, és 

hirdetni, prédikálni kell. (Pl. Dél-Amerikában az értelmiség túlnyomó többsége 

valamelyik szabadegyházhoz tartozik.) 

 

3. 3. Spirituális vonatkozásban 

 - A krisztusi közösség valóban működik: passzívnak nem szabad maradni. A 

közösségek nagyon dinamikusak. Alapelvük: a hitet követni kell. – A modernizációs 

folyamatok közepette elmagányosodó emberekhez tudnak szólni. Pl. ebben a történelmi 

korszakban zajlik a falusi népesség városra való migrációja (pl. iparoslegények, cselédek 

stb.). Kapcsolatok nélkül ezek a tömegek nehezen tudnak a városban beilleszkedni, az új 

vallásos kisközösségekre szükség van. – (Például a Szovjetunióban Lenin 1924-ig 

támogatja őket, mert szemben állnak a történelmi ortodox egyházzal. A kommunizmus is 

egy szekta volt kezdetben az ortodox egyház szemében.) Pl. Sztahanov (vö. a 

„sztahanovista munkabrigádok“ ideológiai atyja) eredetileg hithű baptista presbiter volt.  

 - A személyes lelkiismeret fontosságának hangsúlyozása evangéliumi alapon (pl. 

fegyvert nem fogtak a világháborúk idején sem; becsületességük legendás stb.) 
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- Utilitarizmus – Pl. mivel testünk Isten temploma és Isten használni akarja az 

embert, az embernek vigyáznia kell az egészségére (→ szeretetházakat, kórházakat, 

karitatív intézményeket stb. tartanak fenn, társadalmi segélyezési programokat 

szerveznek; eszményük az egészséges életmód [kocogás, műzli stb.], folyóiratok révén 

terjesztik a felvilágosult ismereteket stb.) 

 

II. A szekták általános jellemzői 

→ A szekták az új vallási mozgalmaktól többé-kevésbé elkülöníthetők. Általános 

jellemzőik − amelyek bizonyos mértékben a szekták többségében megvannak − a 

következők (Lugosi Győző alapján): 

 A térítés (a hívők toborzásának) offenzív-agresszív jellege (leszólítással, lakásról-

lakásra járással, esetleg célzottan más egyházak, vallási csoportosulások 

rendezvényeinek rendszeres látogatásával), illetve föltűnő (utcai és média-) 

nyilvánosság keresése (monstre istentiszteletek, nagygyűlések, „kulturális” 

demonstrációk stb. útján). 

 Kettős nyelvezet megléte, vagyis más-más (rész)tan, diskurzus, érvkészlet 

alkalmazása a szektán kívüliek és a megtértek, sőt gyakorta a szektatagok 

között a beavatottak szűkebb rétege számára. 

 Csalhatatlannak tekintett (dicsőített, sőt istenített) vezető, guru jelenléte. 

 Fundamentalizmus: ideológiai zártság, kizárólagosság, a „mi” és „ők” 

szélsőséges dichotómiája, az egyedüli üdvözülés tana, illetve más hitek, a 

külső világ diabolizálása. 

 Totális(ba hajló) hierarchikus szervezet és a normaszegés fizikai vagy lelki 

szankcionálása. 

 A kilépés megnehezítése: lelki, fizikai kényszer alkalmazásával vagy 

egzisztenciális függésbe hozás (a személyes vagyon kötelező beszolgáltatása, a 

tag adósságba kényszerítése stb.) útján. 

 Az erőszakra való potenciális hajlam (esetleg kifejezett militarista vonzalom). 

 Nő-, gyermek- és családellenesség. 

 Extrém szexuális attitűdök: a teljes tiltástól a promiszkuitásig. 

 Hatalmi-politikai aspirációk, elhivatottság, törekvés a politikai elitbe, az állami 

szférába való beépülésre. 

 Széles körű nemzetközi szervezettség, multinacionális jelleg. 

 Pénzközpontúság, profitelvűség, avagy ennek ellenkezője: szélsőséges 

aszketizmus, világellenesség. 

 

A karizmatikus mozgalmak 

 - A kialakulás okai: = A XX. századi elidegenedés következtében alakulnak ki: 

pl. az információmennyiség növekedése miatt az ember elmagányosodik. A magányos 

tömeg érzelmi szegénységben él, ami érzelmi kitörésekhez, eksztatikus élmények 

kereséséhez vezet (pl. a diszkózene hangereje, futball-huliganizmus, diáklázadások [pl. 

Franciaországban 1967-ben és újabban], „nyelveken szólás“ esetei stb.). → A két 

világháború között a kilátástalan helyzetű társadalmi rétegekben karizmatikus 

mozgalmak keletkeznek (1. hullám), melyek a 2. világháború után megerősödnek (2. 

hullám). A legújabb ilyen mozgalmak, mint pl. az 1978-ban teológus egyetemi hallgatók 

által alapított Hit Gyülekezete (3. hullám) politikai kapcsolatban áll a liberális politikai 
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eszmeiséggel, kölcsönösen támogatják egymást. A történelmi egyházakon belül is vannak 

karizmatikus jellegű mozgalmak. 

- Mozgalmi jellegűek: voltaképpen rendezvényekhez toboroznak híveket (noha 

ezeket olykor „evangelizációnak“ nevezik) 

- A karizmatikusok használni akarják Isten erejét, hisznek a csodában, a 

gyógyulásban, amiben Isten segíti őket (↔ Az újprotestáns Isten kezébe leteszi az életét, 

benne bízik. Ennek a hitnek van fiziológiai hatása is, a hit ugyanis valóság.)  

 - A karizmatikus mozgalmak élményre épülnek, ami nem teremt közösséget. (Az 

eksztatikus élmények keresése rivalizáláshoz vezet, vö. beat zene) Az élményt 

szabályozni kell, az eksztázisnak bizonyos határon belül kell maradnia (pl. 

tudatvesztéshez vezethet, patologikus esetek adódhatnak stb.). (Vö. Hit Gyülekezete mint 

vallásos diszkó) 

 - Az intellektualizmus elutasítása: 

→ Az újpünkösdizmusról, ami a Hit Gyülekezetében intézményesült, írja egy 

katolikus szerző: „A mozgalom a kereszténység fogalmaira való hivatkozással és a hit 

ajándékainak ígéretével magához vonzza a hitet keresőt, majd lebontja intellektuális 

védelmi mechanizmusát, és megerősíti testiségében azáltal, hogy a hitet az érzékek, 

zsigerek, izmok tartományába utalja (...), így ellenpontozva a tradicionális kereszténység 

intellektuális és erkölcsi alapállását. A következő szakaszban kielégíthetetlen igényt kelt 

bennük addig elérhetetlen javak és a siker iránt, melyet az üdvösség szinonimájaként 

értelmez; ezzel bekapcsolja őket abba az internacionális, vallások feletti gyülekezetbe, 

amelynek Boldog Termelők és Fogyasztók a neve és amely a legtöbb hívet tudhatja 

magáénak a világon. Az istenhit helyes alkalmazása szavatolja a földi és égi üdvözülést; 

Jézus megtanítja a híveket prosperálni, az üdvösség pedig egy utópisztikus fogyasztói 

birodalom, ahol Isten népe a haszonélvező, a Szent Szellem pedig az ügyek intézője. 

Ebben a fanatizált, extatikus hangulatban termelő-fogyasztó, vallásos, de nem keresztény 

újvilágban az egyén létének-tudatának minden szintje teljesen befolyásolható kell hogy 

legyen ideológiai, gazdasági, politikai és egyéb téren egyaránt.” (Váczi Gábor: Az 

üdvösség birodalma. Egy „keresztény” szekta nyomában. Magyar Szemle, 1993. 5. sz. 

496−497.) 

 

III. Elemzési szempontok 

1. Megnevezés, terminológia 

hitközösség, kisegyház, szabadegyház, neoprotestáns kisegyház, szekta, 

természetgyógyászat, ezoterikus kultusz, neopogány kultusz, millenarisztikus mozgalom, 

karizmatikus mozgalom, lelkiségi mozgalom, ébredési mozgalom 

 

- A terminológiai bizonytalanság okai: 

a) A határvonal nem éles: egyházi−nem egyházi; tilt−tűr−támogat stb.  

b) Különböző szempontú definíciók lehetségesek: szociológiai, teológiai, 

pszichológiai stb. 

 

2. Az új vallási magatartások kialakulásának okai 

(Lásd: előbb!) 

 

3. Az új vallási magatartások elemzésének szempontjai 
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3.1. Általános jellemzők 

(Lásd: előbb!) 

 

3. 2. Dogmatikai tanítások 

- Vannak-e tételes tanítások? Ezeket mi kodifikálja? 

vallás ~ életforma  

(pl. jóga, természetgyógyászat, hazafiság stb.) 

 

- Dogmatikailag kapcsolódik-e a történelmi egyházakhoz? 

 

- A varázserő típusai: 

 vallásos erő ~ mágikus erő ~ karizmatikus erő ~ természetgyógyászat  

 → megjegyzés: a karizmatikus jelző kettős jelentése! 

 

- istenképzetek, a Szenthez való viszony  

 A modern vallásos hit tipológiai megközelítése (vö: Földvári−Rosta 1998) 

 - „hitvalló keresztények” (= az életnek Isten léte által van értelme). 

 - „kulturális keresztények” (= bizonytalan hit, gyenge vallásgyakorlat) 

 - „világi humanizmus” (= hitetlenek, vallásukat nem gyakorlók) 

- A taggá levés dogmatikai indoklása 

 

3. 3. Mi a vallásos jelenség társadalompszichológiai háttere? 

 személyes ↔ formalizált viszonyok 

 közösségi lét ↔ elmagányosodás 

 társadalmi emancipáció, presztízs ↔ kirekesztettség 

 anyagi haszonszerzés ↔ szegénység 

 transzcendens élmény (imagisztikus vallásosság) ↔ formalizált, doktrinális 

vallásosság (Harvey Whitehouse) 

 kiábrándulás a történelmi egyházakból (pl. Hit Gyülekezete) 

 menekülés az adott társadalmi-politikai közegből (pl. Hit Gyülekezete) 

 

3.4 Szervezeti keretek 

a) Történeti háttér 

a) Egyetemes viszonylatban 

b) Magyar nyelvterületen 

c) A vizsgált közösség története 

 - Vannak-e lokális sajátosságok? (Kamarás 2003.) 

 

b) A tagság kérdése 

- van állandó tagság ~ mozgalomszerű ~ alkalomszerű 

- a taggá levés gyakorlati feltételei, a tagság fenntartása 

 pl. tanúságtétel, tagdíj, aktivitás a csoportban, kilépés kérdése stb. 

- mennyire erős a közösségi kohézió? 

 közösségi kényszer ↔ fakultatív, egyéni döntés 

- használ-e manipulatív módszereket a tagokkal szemben?  
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- titkos-e a tagság? 

 

c) Viszonya a társadalomhoz, törvényes keretek 

- integrálható ↔ nem integrálható 

- ellenséges-e a társadalommal szemben? (pl. militáns szervezetek) 

- adott történelmi-politikai helyzethez kötött (vallási mozgalmak) 

- hogyan viszonyul a többségi társadalom a vallási csoport tagjaihoz? 

 (integráció ~ szegregáció) 

 

d) Viszonya a történelmi vallásokhoz 

- belül szerveződő lelkiségi mozgalmak (KEL-Mécses, Mustármag) 

- az állami támogatás kérdése (pl. egyházi iskolák) 

 

e) Alulról vagy felülről szerveződik? (demokratikus jelleg) 

 

f) Az egyéniség (vezető) szerepe 

 

3.2. Értékrend, morál 

- Milyen mértékben hatja át a mindennapokat? 

- Milyen mértékben nyilvános az értékrend követése? 

- Van-e kettős értékrend?  

 

a) Gyakorolt rítusok (liturgia, ünnepek) 

- közösségi ünnepek 

- családi ünnepek 

 

b) A társadalmi kommunikáció nyelve, a reprezentáció kérdése 

- az öltözködés jelrendszere 

- státusszimbólumok (lakás, autó, öltözet) 

 

c) Etikai értékrend, értékszimbólumok 

- munka 

- tulajdon 

- oktatás, műveltség, sajtó 

- egészség, tisztálkodás, lakás 

 

4. Kutatási módszerek 

- megfigyelés ~ résztvevő megfigyelés (szertartások) 

- interjú, mélyinterjú 

csoporttagok 

kívülállók 

vezetők 

- a szervezet írott dokumentumai (tartalomelemzés) 

- a szervezet honlapja és kiadványai (tartalomelemzés) 

- sajtóbeli cikkek (tartalomelemzés) 

- vallásszociológiai felmérések, mérések 
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- a történelmi egyházak anyakönyveinek elemzése 

- népszámlálási adatok értelmezése 

- szakirodalom (lásd előbb) 

 

IV. Könyvészet 

Általános munkák, elmélet 

FÖLDVÁRI Mónika−ROSTA Gergely 

 1998 A modern vallásosság megközelítési lehetőségei. Szociológiai Szemle 1. 127−137. 

(http://www.mtapti.hu/mszt/19981/foldvari.htm) 

HORVÁT Zsuzsa 

 1995 Hitek és emberek. Budapest, ELTE, Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet 

KAMARÁS István 

 2002 Új vallási jelenségek Magyarországon. Globalizáció és helyi sajátosságok. In: A 

zárva várt Nyugat. Kulturális globalizáció Magyarországon. 2000/Századvég, Budapest, 

189−215. 

 2003 A globális és a lokális jegyei a magyarországi új vallási jelenségekben. In: Uő: Kis 

magyar religiográfia. Pécs, Pro Pannonia, 340−357. 

GOG, Sorin 

 2007 Az ateizmus után. Románia a vallási újjászületés és a szekularizáció között. Erdélyi 

Társadalom. Szociológiai szakfolyóirat. V. 1. 51−64.  

BAKÓ Tihamér 

 2004 Verem mélyén. Könyv a krízisről. Budapest, Psycho Art 

BECKFORD, James A. – LEVASSEUR, Martine 

 1986 New Religious Movements in Western Europe. In: BECKFORD, James A. (edited 

by): New Religious Movements and Rapid Social Change. International Sociological 

Association, Sage Publications, Unesco, London, 29–54. 

GIDDENS, Anthony 

 2000 A vallás. In: Uő: Szociológia. Budapest. 

McGUIRE, Meredith B. 

 1992 Religion. The Social Context. Wadsworth Publishing Company, Belmont, 

California (Chapter 8: Religion in the modern World)  

HAMILTON, B. Malcolm 

 1998 Szekták, kultuszok, mozgalmak. In: Uő: Vallás, ember, társadalom. Elméleti és 

összehasonlító vallásszociológia. Budapest, 236–264. 

JUERGENSMEYER, Mark 

 2000 The Global Rise of Religious Nationalism. In: Lehmann, Arthur C.–Myers, James 

E. (eds.): Magic, Witchcraft, and Religion: An Anthropological Study of the 

Supernatural. New York: McGraw-Hill, 453−461. (EgyKt. 624293) 

KOVÁCS Gábor 

 2006 Mágia és hit. Budapest, Szent István Társulat = A modern okkultizmusokat 

ismerteti katolikus szemszögből. 

ROBBINS, Thomas 

 1996 Az új vallási mozgalmak és a társadalom: elméletek és magyarázatok. Replika 

21−22. 173−208. 

SZIGETI Jenő 
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 1976 A magyarországi szabadegyházi közösségek keletkezése és a protestáns egyházak. 

Theológiai Szemle 3–4. sz., 71–77. 

 1981 „És emlékezzél meg az útról...” Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak 

történetéből. Budapest 

2004 A protestáns népi vallásosság XIX. századi válsága.. In: S. Lackovits 

Emőke−Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. I. 

175−182. → Kulcsszavak: vallásos lelkiség változása, szekularizáció, felvilágosodás 

tartalma, papválasztási botrányok, szabadegyházi közösségek, nazarénusok, baptisták, 

világháború válsága 

 

Szekták, hitközösségek, kisegyházak (általában) 

CSATA Zsombor−KISS Dénes−KISS Tamás−SÓLYOM Andrea 

 2001 Vallás és modernizáció a Mezőségen. WEB 9-8−9. 34−54. 

EIMUTH, Kurt-Helmuth 

 1999 A szektások gyermekei. Budapest, Ecclesia  

FEKETE Péter 

 1993 Az egyház és a szekták. Teológiai doktori értekezés. (1967). Budapest, Kálvin 

János Kiadó  

KOVÁCS Imre 

 1989 Szekták. In: A néma forradalom. Cserépfalvi–Gondolat, h. n., 1989. 102–136. 

LUGOSI Győző szerk. 

 1994 Szekták. Budapest 

LUGOSI Ágnes−LUGOSI Győző (szerk.) 

 1998 Szekták, új vallási jelenségek. Tanulmányok, dokumentumok. Pannonica 

MÁTÉ-TÓTH András 

  Szekták vallástudományi megközelítésben. (http://www.rel.u-szeged.hu/liminalitas/m-

ta/szektak.htm) 

PETI Lehel 

 2008 Transznacionális életformák és szekták. A moldvai csángó falvakban jelentkező új 

vallási jelenségek interpretációs lehetőségeiről. In: Uő.: A moldvai csángók vallásossága. 

Hagyományos világkép és modernizáció. Budapest, Lucidus Kiadó, 183−212. − A 

Szekularizáció és szektásodási folyamatok a moldvai csángó falvakban c. tanulmány 

megjelent még: Erdélyi Társadalom 5. évf. (2008) 2. sz. 47–69.; In: Ilyés Sándor – Peti 

Lehel –Pozsony Ferenc (szerk.): Lokális és transznacionális csángó életvilágok. 

Kolozsvár, 2008, Kriza János Néprajzi Társaság, 385–410. p. Angol fordításban: 

Transnational Ways of Lifes and Sects. About the Interpretive Possibilities of New 

Religious Phenomena from the Moldavian Csángó Villages. In: Ilyés Sándor–Peti Lehel–

Pozsony Ferenc (szerk.): Local and Transnational Csángó Lifeworlds. Cluj-Napoca, 

2008, Kriza János Ethnographical Society, 305–328. 

2009 Câteva elemente ale schimării perspectivei religioase. Secularizarea, 

transnaţionalismul şi adoptarea sectelor în satele de ceangăi din Moldova. − 

Transnational Ways of Life. Secularization and Sects. Interpreting Novel Religious 

Phenomena of the Moldavian Csángó Villages. Cluj-Napoca, Institutul pentru Studierea 

Problemelor Minorităţilor Naţionale  

ROSA, Giuseppe de 

 1991 Vallások, szekták és a kereszténység. Budapest, Szent István Társulat  
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VERNETTE, Jean 

 2003 Szekták. Budapest, Új Palatinus-Könyvesház Kft. 

WILSON, Bryan 

 1982 The Sociology of Sects. In: Religion in Sociological Perspective. Oxford 

University Press, Oxford–New York, 89–120. 

 1992 The Social Dimension of Sectarianism. Sects and New Religious Movements in 

Contemporary Society. Oxford, Clarendon Paperbacks 

DALLOS Csaba 

 2004 Kolozsvár magyar kisegyházai. Néprajzi Látóhatár XIII. 1–2. 29–46. 

FANCSALI Árpád 

 2007 Újjászületés, vallásváltás. Keresztény Szó XVIII. 8. 1−7.; 10. 27−30. → Egy 

konkrét farkaslaki esetet elemez az áttérésről: okok, az áttérés fázisai stb. 

FAZAKAS Orsolya 

 2010 Megtéréstörténet és identitás. Történetek a hitéletről. Magiszteri dolgozat. 

Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék. Irányító: Keszeg Vilmos 

 

Nazarénusok 

KARDOS László−SZIGETI Jenő 

 1988 Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. Budapest, Magvető 

Könyvkiadó 

SEBESTYÉN Emese-Enikő 

 2003 Nazarénus hitnézet és erkölcs. Szakdolgozat. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz 

és Antropológia Tanszék 

 

Baptisták 

BERECZKI Lajos (szerk.) 

 1996 „Krisztusért járva követségben”. Budapest → a baptistákról 

KISS Zoltán, Rev. 

 2007 Kik a baptisták és mióta léteznek a Kárpát-medencében? In: S. Lackovits 

Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. 

Sepsiszentgyörgy−Veszprém, I. 311−320.  

SZIGETI Jenő 

 1986 A békési paraszt–ecclesiolák válsága és a baptista gyülekezet megalakulása (1890–

1891). In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi 

vallásosság köréből. Budapest, 444–480. 

 2002 A dél-alföldi protestáns paraszteklézsiolák válsága a XIX. század végén. . Néprajzi 

Látóhatár XI. 1–4. 199–208.  

 

Adventisták 

KISS Dénes 

 2001 Egy hetednapi adventista közösség kialakulása. A vallási konverziót befolyásoló 

tényezők. WEB, 2001/6. 54–65. 

KOVÁCS Flóra−PUSKÁS Katalin 

 2007 „Emelj fel helyzetemből, míg kegyelmed le nem jár...” Egy széki adventista 

asszony vallásos élete. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi 

vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, II. 383−404. 
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SIMON Zoltán 

 2006 „Szappan és víz”. A karácsonfalvi cigányság vallásos életének vizsgálata A 

Hetedik Napot Ünneplő Adventista Egyház térnyerésének tükrében. In: Ünnepi 

tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Miskolc, 278–297.  

 2009 „Karácsonfalvi gáborok”: recens-társadalmi-szociális határok, etnikus sztereotípiák 

egy erdélyi gábor közösségben. Néprajzi Látóhatár XVIII. 3. 38−65.  

TESFAY Sába 

 2009 Halottak napja és vallási tér a Gábor közösségben. Forrás: http://www.mtaki.-

hu/docs/tesfay_saba_halottak_napja.rtf. 

 

Pünkösdisták 

ANDERSON, Allan 

 1997 The origins, growth and significance of the pentecostal movements int he third 

world. University of Leeds. November 1997. 

(http:/artsweb.bham.ac.uk/aanderson/Publications/origins.htm) 

FOSZTÓ László 

 2007 A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról pünkösdizmusra tért 

romák kapcsán. Erdélyi Társadalom V. 1. 23−50. 

GOG, Sorin 

 2008 Roma áttérések: pünkösdizmus és az identitás új narratívái. Társadalmi kirekesztés 

és vallási befogadás. Regio 4. 50−75. (http://epa.oszk.hu/00000/00036/00072/pdf/050-

075.pdf) 

KISS Dénes 

 2009 Romii din Herculian şi rolul religiei penticostale în viaţa comunitară. In: Kiss 

Tamás−Fosztó László−Fleck Gábor (red.): Studii de caz asupra comunităţilor de romi 

din România. Cluj−Napoca, Editura IPSPMN−Kriterion, 119−143.  

RIES, Johannes 

 2007 A romák és Isten népe − a pünkösdista misszió hatása a roma kultúrára. In: Ilyés 

Sándor−Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok 

erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 139−152.  

SIMON Ervin 

 2009 A bemerítkezés gyakorlata a csetényi pünkösdi közösségben. In: Hubai Gabriella 

(szerk.): Jászberényi huszár. Hallgatói tanulmányok Kocsis Gyula 60. születésnapjára. 

Budapest, ELTE−BTK Néprajzi Intézet, 229−240.  

 

Jehova Tanúi 

ANDREESCU, Gabriel 

 1997 Jehova tanúi: a vallásszabadságon elkövetett erőszak röntgenképe. Korunk 10. 58–

64. 

CSIPPÁN Tamás 

 2008 Szellemteremtmények egy vallási kisközösség tagjainak életében. In: Pócs Éva 

(szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi 

megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 404−417. (Tanulmányok a transzcendensről 

VI.) → Jehova Tanúi: ördögök és angyalok 

KINDA István 
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 2005 „Vannak cigányok, akik finomak”. Református egyház és Jehova Tanúi – kizáró és 

befogadó közösségek. Székelyföld IX. 9. 113–131.  

 2007 „...az igazságot tanították, s azétt tetszett, nem a pénzétt!” Szektásodási tendenciák 

a háromszéki protestáns cigányoknál. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő 

(szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, I. 

321−336.  

LŐRINCZI Tünde 

 2007 Hitélet és etnicitás. Egy hitközösséghez való tartozás mint integrációs kísérlet egy 

cigány házaspár életében. Szakdolgozat. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék 

 2007 Hitélet és etnicitás. Egy hitközösséghez való tartozás mint integrációs kísérlet egy 

cigány házaspár életében. In: Ilyés Sándor−Pozsony Ferenc (szerk.): Lokalitások, 

határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. Kriza János Néprajzi 

Társaság. Kolozsvár, 173−190.  

 

Hit Gyülekezete 

BARTUS László 

 1999 Fesz van. A Hit Gyülekezete másik arca. Gyomaendrőd. A szerző magánkiadása 

(http://mek.niif.hu/03200/03271/03271.pdf) 

BÉLTEKI Emőke 

 2000 Posztmodern vallásosság. A Hit Gyülekezete. Szakdolgozat. BBTE, Magyar 

Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár 

 

CE Szövetség 

 A CE Szövetségnek kiépült szervezeti hálózata van, az ébredési mozgalom 

kiadót is működtet (mely a Szövetség kiadványain és a kegyes világszemléletet 

tükröző műveken kívül széles skálájú könyvrepertoárt jelentet meg). Az 1893-ban 

alapított és 1993-ban újraindított Kis Tükör számaiban számos cikk és egyéb jellegű 

írás (például a hírekben közreadott információk) hasznosak és érdekesek lehetnek a 

CE Szövetség iránt érdeklődő számára, hiszen a különböző tematikájú szövegeken 

kívül (melyekben tetten érhető a mozgalom szemlélete, háttere, célkiűzései, 

munkája, állásfoglalása, hivatalos református egyházhoz való viszonya) több 

szöveg is tisztázó értékű lehet, amennyiben a saját magukról a saját olvasótáboruk 

felé közvetített képről akarunk ismeretet szerezni. 

A református egyház viszonya a CE Szövetséghez több kiadványban, nagyobb 

szórtságban jelent meg mint a fenti részben, CE Szövetség esetében. Két forrástípus 

látszik vizsgálhatónak: egyháztörténeti, kronológiai munkák és folyóiratok 

kutatása. 
 

DEMETER Éva 

 2003 Változatok egy megtéréstörténetre. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. 

Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 63–78. (a 

református egyházon belüli ún. „ébredési mozgalom” követőivé lett egyetemi hallgatók 

élettörténeteit elemzi) 

 2004 Egyetemi hallgatók megtérés-történetei. In: S. Lackovits Emőke−Mészáros 

Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. II. 265−284.  

DÉNES Ida 
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 2008 Életmód és értékrend egy ároni család három nemzedékében. Szakdolgozat. 

Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 

FERENCZ Edit 

 2004 A szentegyházi Baktai-ügy. Szakdolgozat. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék 

KISS Dénes 

 2003 A CE Szövetség és a református egyház. Erdélyi Társadalom I. 2. 55–66. 

 = rámutat a CE Szövetség és a református egyház közötti legfontosabb 

megegyezésekre és különbségekre. Így a két egyházpolitikai koncepció (a 

„népegyházi” és a „hitvalló egyházi”) szembenállása világosan nem dogmatikai 

különbségekből fakad. Szervezetszociológiai megközelítésben, az egyéni 

vallásossági orientációk felől (az egyházban ez dominánsan felekezeties, 

valamint heterogénebb; míg a CE Szövetségben jóval homogénebb, nagyobb 

vallási virtuozitást igényel és a vallásos szerep is diffúzabb) láthatjuk a 

különbségek okát, ugyanakkor a vallási szervezetek dinamikájának egyik 

tipikus eseteként is értelmezhetjük az ébredési mozgalom létrejöttét és 

működését. A konfliktusos viszony kezelésének eltérő stratégiáit és annak 

messzemenő következményeit is kiemeli: „Míg az egyház a kizárás stratégiáját 

alkalmazná (…), a Szövetség az integrálódásra törekszik.(…) A két fél 

alapvetően ellentétes stratégiája eredményezi a konfliktusos viszony tartós 

fennállását, amely azonos stratégiák követése esetén felszámolódna.” A 

plauzibilitás megőrzésének fontosságára utal a különbségek megléte, 

fenntartása, ezáltal pedig a csoporthatárok kiépítése, a közösség által elismert 

jelentés-rendszer észlelhetősége és hihetősége céljából. 

SIKÓ Edit 

 2005 CE-mozgalom és hitélet Mezőpanit társadalmában. Szakdolgozat. Kolozsvár, 

BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 

ZSIGMOND Júlia 

 2009 Nem értjük egymás nyelvét .Összehasonlító dolgozat két ifjúsági bibliaórás 

közösség vallásos mentalitásáról nyári táboraik alapján. Dolgozat. XII. reál- és 

humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. Néprajz szekció.  

 2009 A közös vallás, amely elválaszt. Két kolozsvári református ifjúsági egyesület 

(FIKE, Genézius Társaság) vallásos mentalitása. Szakdolgozat. Kolozsvár, BBTE, 

Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 

 

Katolikus lelkiségi mozgalmak 

FÁBIÁN Gabriella 

 1996 Az új engesztelő mozgalom elterjedése Csíkszentdomokoson. In: Küllős Imola 

(szerk.): Vallási néprajz 8. Ökumenikus tanulmányok. Debrecen, 305–316. 

 2006 Az új engesztelő mozgalom nyomán elterjedt vallásos ábrázolások a Csíki-

medencében. In: Barna Gábor (szerk.): Kép, képmás, kultusz. Szeged, 232–240. 

GYÖRGY Imola 

 2007 A marosvásárhelyi Mustármag közösség. Vallásos értékrend és mentalitás egy 

katolikus lelkiségi mozgalomban. Szakdolgozat. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék 

KAMARÁS István 



 14 

 1994 Bensőséges bázisok. Katolikus közösségek Magyarországon. Budapest, Országos 

Közoktatási Intézet, 170 p.  

PAJZOS Orsolya Éva 

 2003 Vallásos társulatok a szatmárnémeti Szentlélek plébánián. Szakdolgozat. 

Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 

 

Neopogány kultuszok, természetgyógyászat 

BAJKÓ Árpád 

 2006 Reprezentációk és önreprezentációk: egy természetgyógyász tevékenysége. In: 

Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I−II. Kolozsvár, 

Scientia Kiadó, I. 119−150. 

ZÓLYOMI Emőke 

 2008 A Pránanadi gyógyítók tevékenysége Borszéken. Magiszteri dolgozat. Kolozsvár, 

BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 

FÖLDVÁRI Mónika 

 2008 Körtánc és vallásosság. In: Császár Melinda−Rosta Gergely (szerk.): Ami rejtve 

van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. 

Budapest−Piliscsaba, Pázmány Társadalomtudomány 10. 211−222. 

KERTÉSZ Ágnes–TAKÁCS András 

 2006 István után 1000 évvel: újtáltosság Magyarországon az ezredfordulón. Korunk, 

2006/1, 117–122. 

KIS-HALAS Judit 

 2007 „Fejtetőmön arany félgömb.” Az első lépések a reiki ösvényén. Beavatás egy 

ezoterikus gyógyászati rendszerbe. In: Pócs Éva (szerk.): Maszk, átváltozás, beavatás. 

Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Tanulmányok a 

transzcendensről VI. Budapest, Balassi Kiadó, 284−306. 
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Feladat 

 

Találkozott-e környezetében olyan vallási csoportosulással, amely a következő 

terminusok valamelyikével jellemezhető: hitközösség, kisegyház, szabadegyház, 

neoprotestáns kisegyház, szekta, természetgyógyászat, ezoterikus kultusz, neopogány 

kultusz, millenarisztikus mozgalom, karizmatikus mozgalom, lelkiségi mozgalom, 

ébredési mozgalom (a továbbiakban: vallási közösség) ? 

 

Ha nincsen semmilyen ismerete ilyen típusú vallási közösségekről, tekintse át Bartus 

László: Fesz van. A Hit Gyülekezete másik arca (Gyomaendrőd, 1999.) című könyvét a 

http://mek.niif.hu/03200/03271/03271.pdf honlapon, és ennek alapján válaszoljon a 

kérdésekre. Választhat más könyvet, szakdolgozatot, tanulmányt is, vagy elemezheti egy 

ilyen típusú vallási közösség honlapját is. 

 

1. Hol, mióta, körülbelül milyen létszámmal működik ez a közösség?  

2. A fenti terminusok közül melyikkel nevezné meg ezt a vallási csoportosulást? Melyik 

terminust nem alkalmazná semmiképpen erre a vallási közösségre? Indokolja meg a 

véleményét! 

3. Véleménye szerint miért jött létre ez a vallási közösség? Milyen társadalmi, lélektani 

kérdésekre ad választ? 

4. Milyen viszony áll fenn a vallási közösség és a történelmi egyház(ak) között? 

5. Ha erről a vallási közösségről kellene készítenie a magiszteri dolgozatát, milyen 

forrásokat használna fel a kutatáshoz? 

 

 


